
 راهنماي تصویري ثبت نام کارشناسان نشریات

 

ورود به "از طریق بخش  .titrfestival.ir12www.به آدرس  "12تیتر "پس از وارد شدن به سایت 
 می توانید وارد سامانه ي ثبت نام شده و اقدام به ثبت نام نمایید. "سامانه

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

 
 

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

http://www.12.titrfestival.ir/


 
 

به دو روش می توانید  "ثبت نام"مرحله سوم: پس از وارد کردن اطالعات و کلیک بر روي گزینه ي
 نمایید.حساب کاربري خود را فعال 

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.
ما ارسال می گردد. با ورود به ایمیل لینک فعال سازي به آدرس پست الکترونیک ش همچنین -

 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.

 
 

 



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

 
 

مرحله پنجم: در این مرحله شما باید نوع کاربري خود را تعیین نمایید.در این بخش سه نوع کاربري 
 را انتخاب نمایند. "کارشناس "تعیین شده که کارشناسان نشریات باید گزینه 

 



تماس خود را وارد مرحله ششم: در مرحله بعد شما باید نام دانشگاه را انتخاب نموده و سپس شماره 
نمایید. در گام بعد شما باید فایل تاییدیه کارشناسی خود را که توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی 

تایید شده است را بارگذاري کنید.نامه تاییدیه باید بر روي سربرگ دانشگاه و داراي مهر و امضاء 
 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مربوطه باشد.

 

 
 

بعد از بارگذاري نامه تاییدیه کارشناسی و وارد کردن اطالعات درخواستی، روي بخش  م:مرحله هفت
 کلیک کنید تا حساب شما پس از تایید دبیرخانه فعال گردد. "ثبت به عنوان کارشناس"



 
مرحله هشتم: بعد از این که شما به عنوان کارشناس ثبت نام کردید، پیامی در کادر سبز رنگ براي 

داده می شود مبنی بر اینکه اطالعات شما به عنوان کارشناس به درستی ثبت گردیده و  شما نمایش
 شما باید منتظر تایید از طرف دبیرخانه باشید.

 

 
 



 

جشنواره  دوازدهمیندبیرخانه 
 نشریات دانشجوییو  رسانه سراسري

 1399 آبانماه

 


