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ورود به "از طریق بخش www.12.titrfestival.ir به آدرس   "12تیتر "پس از وارد شدن به سایت 
 نمایید.می توانید وارد سامانه ي ثبت نام شده و اقدام به ثبت نام  "سامانه

رنگ قرمز مشخص شده که با "ثبت نام در سایت"مرحله اول: ورود به سامانه و کلیک روي بخش 
 است.

 
 

 مرحله دوم: ورود به مرحله ثبت نام و وارد کردن اطالعات اولیه



 
به دو روش می توانید  "ثبت نام"مرحله سوم: پس از وارد کردن اطالعات و کلیک بر روي گزینه ي

 خود را فعال نمایید. حساب کاربري

با نام کاربري و رمز عبوري که در مرحله قبل تعریف کرده اید وارد سامانه شوید. بعد از ورود  -
به سامانه پیامکی حاوي کد فعالسازي به تلفن همراه شما ارسال می گردد. با وارد نمودن کد 

 حساب کاربري خود را فعال نمایید.
ت الکترونیک شما ارسال می گردد. با ورود به ایمیل همچنین لینک فعال سازي به آدرس پس -

 خود و کلیک بر روي لینک فعال سازي، حساب کاربري خود را تایید کنید.

 



 

 

 تصویر زیر یک نمونه از لینک ارسال شده به ایمیل را نشان می دهد.

 
 



خود وارد مرحله دوم اکنون در این مرحله می توانید از طریق نام کاربري و رمز عبور مرحله چهارم: 
  ثبت نام شوید.

 
ري مرحله پنجم: در این مرحله شما باید نوع کاربري خود را تعیین نمایید.در این بخش سه نوع کارب

 را انتخاب نمایند. " شرکت کننده"باید گزینه  تعیین شده که شرکت کنندگان در جشنواره 

 
 

در گام بعد شما باید اطالعات درخواستی را به دقت تکمیل نمایید. در این مرحله باید  مرحله ششم:
فارغ التحصیل و  دانشجوبه بخش وضعیت تحصیل دقت کنید. در این بخش دو نوع وضعیت تحصیلی 

تعریف شده است. اگر وضعیت فارغ التحصیل را انتخاب نمایید باید تاریخ فراغت از تحصیل را نیز 
 می باشد. نام دانشگاه محل انتشار نشریهدر اینجا منظور از نام دانشگاه،  نمایید.قید 



 
 

را انتخاب کنید تا  "ثبت به عنوان شرکت کننده "مرحله هفتم: پس از وارد نمودن اطالعات گزینه ي 
 ارسالیعنی مرحله ي  ثبت اطالعات شما به عنوان شرکت کننده به اتمام رسیده و وارد مرحله بعد

پیامی  "ثبت به عنوان شرکت کننده"آثار شوید. توجه داشته باشید که پس از کلیک بر روي گزینه 
در کادري سبز رنگ نمایش داده می  "عنوان شرکت کننده انجام شدثبت اطالعات به "با عنوان 

 .حال اکانت شما فعال است و می توانید آثار و نشریات خود را ارسال نماییدشود.
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