راهنمای ثبت نام در مسابقات:
 -1برای ورود به صفحه مسابقات ،از "منو" در بخش "مسابقات" ،برروی لینک "ثبت نام اینترنتی" کلیک نمایید.

 -2سپس از لیست مسابقات ،لیست مسابقه مورد نظر را انتخاب نمایید.

" -3آئین نامه و ضوابط" و "پاسداشت اخالقی" را مطالعه نمایید و درصورت تأیید ،تیک "موارد فوق مطالعه شد و مورد
تأیید قرار گرفت" را بزنید و برروی دکمه ادامه کلیک نمایید.

 -4در قسمت بعد  ،لیست رشته های مسابقه انتخاب شده نمایش داده می شود .مشخصات مسابقه انتخاب شده نیز در
باالی لیست رشته ها نشان داده شده است .با توجه به مشخصات رشته مورد نظر ،برروی دایره انتخاب کلیک کنید.
قبل از فشردن دکمه ادامه ،به مشخصات رشته مانند بازه سنی ،جنسیت و  ...دقت داشته باشید.

 -5در صفحه باز شده ،فرم مربوط به اطالعات فردی را تکمیل نمایید .همچنین باید تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت
عکس در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید.
دقت داشته باشید که:
در صورتی که برگزاری مسابقه درون دانشگاه باشد ،پس از وارد کردن کد ملی ،سیستم مشخصات
شما را از سامانه دانشجویی و یا پرسنلی خوانده و وارد می کند.
در صورتی که مسابقه تیمی باشد ،باید تمامی افراد تیم را در لیست وارد نمایید.
دقت داشته باشید که:
ورود نام و مشخصات "مربی" و "سرپرست تیم" در ثبت نام تیم ها ،اجباری می باشد.
دقت داشته باشید که:
داشتن "بیمه ورزشی" ،برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
پس از تکمیل فرم و ورود مشخصات اعضاء ،در صورت موافقت با شرایط و ضوابط ،تیک مربوطه را بزنید و بر
روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 -6پیگیری مربوط به مسابقات ،توسط کد رهگیری اعالم شده به شما انجام می شود .پس کد رهگیری نمایش داده
شده را یادداشت نمایید و یا در صورت نیاز ،آن را چاپ کنید .در صورتی که ثبت نام مسابقه رایگان نباشد،
تکمیل ثبت نام منوط به پرداخت وجه می باشد.
دقت داشته باشید که:
تا زمانی که پرداخت شما انجام نشود ،ثبت نام شما تکمیل نمی گردد .در صورتی که با ثبت نام دیگر
اشخاص و تیم ها ،ظرفیت مسابقه تکمیل گردد ،شما دیگر نمی توانید در مسابقه ثبت نام نمایید .از
زمان ورود شما به صفحه بانک جهت پرداخت وجه مسابقه 15 ،دقیقه مسابقه برای شما رزرو خواهد
شد.

 -7در صورتی که فعالً قصد پرداخت ندارید ،و یا پرداخت شما به هردلیلی تکمیل نشود ،می توانید با استفاده از
لینک "پیگیری مسابقات ورزشی" از بخش "مسابقات" در "منو" ،پرداخت خود را تکمیل نمایید.

 -8جهت تکمیل ثبت نام ،کد رهگیری خود را در فیلد مربوطه جستجو نمایید و سپس با فشردن دکمه "پرداخت" در
جدول مشخصات ثبت نام ،به صفحه پرداخت بانک هدایت خواهید شد.

