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 و نهایی نمودن ثبت نام هزینه راهنمای پرداخت

 شود قبل از پرداخت مطالب این راهنما تا انتها با دقت مطالعه شود.توصیه می

 

 همایش نهمین » اصلی حامیان خود ارزشمند مقاالت ارائه با که گرانقدر پژوهشگران از قدردانی ضمن احتراما،

 نتایج قبلی زمانبندی طبق رساند می استحضار به بودند، «ایران شناسیماهی المللیبین همایش اولین و ملی

 حساب به مراجعه با مستدعیست لذا. است شده اعالم همایش سامانه در مهرماه 26 مقاالت داوری نهایی

 واریز به اقدام همایش، در شرکت روند تکمیل جهت خود، مقاالت پذیرش وضعیت از اطالع ضمن خود کاربری

 بفرمایید:( زیر راهنمای مطابق) مدارک ارسال و نام ثبت هزینه

 

 بفرمایید کلیک آنالین پرداخت گزینه روی بر همایش وبسایت اصلی صفحه در: اول مرحله در
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 نهمین» گزینه «پرداخت آیتم» بخش در اینترنتی؛ پرداخت درگاه به ورود از پس: بعد مرحله در

 فرد مشخصات باقی سپس و گردد، انتخاب «شناسیماهی المللیبین همایش اولین و ملی همایش

 .شود انجام بانکی کارت با آنالین پرداخت نهایت در و شود تکمیل کننده نام ثبت

 

 مبلغ قابل واریز:
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 مراحل ارسال مدارک و تکمیل ثبت نام

 کارت و دانشجویی کارت تصویر وجود؛ صورت در و واریزی، فیش تصویر شامل) نام ثبت مدارک ارسال برای

 پروفایل گزینه روی بر کلیک با خود کاربری حساب در(: شناسی ماهی انجمن در عضویترای اعتبار زمانی دا

 ...شخصی )تصویر زیر( اطالعات ویرایش سپس و

 

 را فایل ارسال گزینه و نموده بارگذاری مدارک، بارگذاری بخش در شده زیپ فایل قالب در را مذکور مدارک

 .بزنید

 

 

 


