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 بهداشت محیط همایشبیست و دومین ثبت نام در  راهنمای

EhConference.ir 
، در همایش ثبت نام کنید. ابتدا این راهنما را به دقت بخوانید. سپس ehconference.irشما می توانید از طریق سایت  *

هزینه همایش را پرداخت نموده و از طریق سایت، ثبت نام را نهایی کنید. در صورتیکه که در طی مراحل ثبت نام دچار مشکل 

به این نکته مهم هم  مطرح نمایید. 84121311290با شماره  "بصورت متنی"فقط از طریق واتساپ مشکل خود را  شدید

 را انتخاب نکنید. "لغو ثبت نام"هیچگاه در طی انجام ثبت نام گزینه توجه کنید: 

 

. می توانید از طریق همراه در جدول ذیل آورده شده استدر بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط نام تعرفه ثبت *

شماره کارت یا بانک ملی و  8288309420883 حساب شماره  بانک، اینترنت بانک و یا حضور در بانک مبلغ را به

 واریز نموده و رسید ان را پیش خود نگه دارید. به نام انجمن علمی بهداشت محیط ایران 0834442044009310

 هزینه ثبت نام نام گروه ردیف

 )تومان(

نام در صورت عضویت هزینه ثبت 

 در انجمن بهداشت محیط

 044444 004444 اعضای هیات علمی 1

 04444 004444 دانشجویان )بدون اسکان( 2

 044444 044444 دانشجویان )با اسکان( 3

 000444 004444 فارغ التحصیالن و کارمندان 4

 004444 044444 آزاد 5

 

نمایید تا در مرحله ثبت نام دچار  خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه

 مشکل نشوید
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)قبال باید در سایت همایش ثبت  وارد شوید. در سایت همایش به پروفایل کاربری خوددر ابتدا  -1

 "دگانراهنمای شرکت کنن"ثبت نام نکردید به فایل در سایت همایش نام کرده باشید. در صورتیکه 

و سپس وارد پروفایل  ثبت نام در سایت را انجام دهید ،مراجعه و پس از مطالعهدر صفحه اول سایت 

 .(کاربری خود شوید

  را انتخاب کنید. نامقسمت ثبت ،از منوی سمت راست -2

 

 
 

بایست ابتدا اطالعات حساب کاربری خود را تایید نمایید. لذا قسمت تایید برای ثبت نام می -3

 اطالعات را کلیک نمایید.
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ر را د)کارت دانشجویی و ...( سپس اطالعات را بررسی کنید و در صورت صحت، مدرک شناسایی معتبر 

قسمت پروفایل بارگذاری نمایید. درغیر اینصورت به قسمت ویرایش اطالعات رفته و اطالعات خود را 

تخاب خود صحیح اننوع کاربری خود را بنا به سطح همچنین در نظر داشته باشید که حتما  ویرایش نمایید.

بدیهی است که مدرک شناسایی  .آزاد(التحصیالن،  غکارکنان، فار)اساتید، دانشجویان،  کنید

 باید با سطح کاربری خود یکسان باشد در غیر اینصورت کلیه عواقب برعهده شخص خواهد بود.
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نام همایش مراجعه کرده و نوع ثبت نام خود را انتخاب کنید. به قسمت ثبت اسپس مجدد -4

وجود دارد. زمان  دانشجویانگزینه اسکان در حال حاضر فقط برای الزم به ذکر است که 

 اسفند خواهد بود.  7اسفند تا بعد از ظهر چهارشنبه  5اسکان از بعد از ظهر دوشنبه 

 

پس سشود. حساب منتقل میبه صفحه صورتبا سطح کاربری، نام پس از انتخاب دکمه ثبت -5

 حساب تولید شده کلیک کنید.روی جزئیات صورت
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توانید هزینه را واریز نمایید. در حال حاضر صرفا پرداخت باتوجه به داالن های پرداخت، می -6

ه شود. دقت کنید کانجام می )در بانک یا با استفاده از اینترنت بانک(  ده از فیشابا استف

 حساب نوشته شده را برای پرداخت در بانک درنظر بگیرید.مبلغی که روی صورت

باید کد عضویت در انجمن را داشته از تخفیفات  برای استفادهافرادی که عضو انجمن هستند **

عمال ا"سمت در ق لذا برای اعمال تخفیف، . کد ملی این افراد در سامانه تعریف شده است.باشند

 نمایند.خود استفاده  انجمن عضویت در کداز  "کد تخفیف

 

  بسیار مهم: تانک** 

ای که پس از اعمال تخفیف نشان داده شده کنید، میزان هزینهدقت کنید که اگر از تخفیف استفاده می

جه مشکالت بازگشت وها نیز آورده شده است پرداخت نمایید که با مورد تخفیف که در جدول تعرفه)همان

 و ... مواجه نشوید(

رقمی است حتما آن را با گذاشتن یک صفر قبل از عدد اول چهار  3 در انجمن، اگر کد عضویت شما

 رقمی کنید
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اطالعات فیش واریزی خود به همراه  و کلیک نمایید "پرداخت با فیش"روی دکمه سپس  -7

 .های مربوطه بارگذاری نماییداز آن در قسمت)اسکن فیش یا رسید پرداخت( یک تصویر 

 

 

جعه مرا« های منبلیط»توانید به قسمت پس از پرداخت هزینه و تایید آن از سوی مدیریت، می * *

ای دقت کنید که بر ها، بلیط خود را به همراه داشته باشید.نام در همایش و یا کارگاهکرده و روز ثبت

ر ذا دل تولید شده که تعیین کننده هویت شما و نوع ثبت نام شما است. QR-codeشما یک کد 

یر پذامکانهای شما در همایش، صرفا با استفاده از آن کلیه تردد حفظ آن کوشا باشید و

چون باعث سوء استفاده شده و این از خود پرهیز نمایید  همچنین از دادن آن به غیر .باشدمی

 ممکن است باعث ضایع شدن حقوق شما در همایش گردد.

 

 

 چند نکته مهم دیگر
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  دانشجویانی که می خواهند در همایش بصورت گروهی شرکت نمایند باید تک تک در سامانه

خ حداکثر تا تاریهمایش ثبت نام نمایند. در صورت نیاز به اسکان ، مدیر گروه مربوطه باید 

 ، نامه ای دال بر معرفی این دانشجویان به دبیرخانه همایش ارسال نماید.بهمن 22

 

 د بصورت گروهی از یک سازمان )بصورت آزاد( در همایش شرکت افرادی که می خواهن

 نمایند باید با دبیرخانه همایش تماس بگیرند تا شرایط ثبت نام گروهی به انها اعالم شود.

 

  400 00۸۸0۹۸0 : دبیرخانه شماره تماس

  info@ehconference.ir  ایمیل همایش

 

 

 ایرانمحیط بهداشت  ملیدبیرخانه بیست و دومین همایش 
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