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 راهنمای ثبت نام

 آیین دادرسی مدنی ایران علمی انجمن هایو دوره هاثبت نام در کارگاهمراحل 

 

وارد سایت مربوطه به دو روش ذیل میتوانید لذا  .ابتدا باید وارد سایت ثبت نام شوید -1

 :شوید

 

ی صفحه منوی باالاز وارد سایت شده و   a.com -p-c-www.iازطریق آدرس:  الف(

 :طبق تصویر ذیل.کارگاه ها را انتخاب می نماییدقسمت 

 

 
 

 

 

 

 

بکه های اجتماعی ازطریق لینک ثبت نامی که برای شما پیامک شده و یا در ش (ب

 : مشاهده کرده اید
 طبق تصویر ذیل: شوید.وارد می که در این صورت مستقیما به صفحه جزئیات کارگاه 

 

 لینک ثبت نام:

 

 

 

 

 

 

 برگزار می کند:انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران 

 کارگاه ...

 زمان...

  a.com-p-c-www.iلینک ثبت نام :    

 اینجا کلیک کنید

http://www.i-c-p-a.com/
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کامل را به طور مذکور  ه امربوط به کارگتی وارد صفحه کارگاه شدید تمامی جزئیات وق -2

  .مشاهده می نمایید
ثبت نام در منوی سپس و  )شرایط کارگاه را مطالعه کرده و قبول دارم( یجمله تیک در پایین صفحه 

 بق تصویر ذیل :طبزنید.کارگاه را 

 

 

 

 از بعد، صفحه ای را مشاهده می کنید که در آن از شما کد ملی میخواهددر مرحله بعد  -3

 :طبق تصویر ذیل کلیک کنید.را ذخیره و ادامه  کلید ، کد ملیوارد کردن 

 



============================================================================ 

 5، طبقه 33، واحد 13هران، خیابان فلسطین خیابان ایتالیا، ابتدای خیابان سرپرست پالک تساختمان مرکزی انجمن : 

 81080885380 - 80355158120: تماس و پشتیبانی تلفن

کدملی و کلمه  : نام، نام خانوادگی،شماره موبایل،مربوط بهدر مرحله ی بعد اطالعات  -4

 .زنیدبرا دلخواه عبور 

کاراکتر باشد لذا برای کلمه عبور می توانید از  8باید حداقل دلخواه کلمه عبور تذکر: 

 :طبق تصویر ذیل استفاده کنید. دلخواهحروف و اعدادی مورد 

 

 
 

 

 

 

 

ثبت نموده و منوی تایید و اطالعات خود را کامل در مرحله بعد قسمت تکمیل پروفایل  -5

 :طبق تصویر ذیلکنید.ادامه را کلیک 
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یکی با انتخاب توانید شما می  کارگاه خواهد بود که پرداخت هزینه این مرحله مربوطه به  -6

 ثبت نام بعنوان عضو ب( عنوان آزاد ثبت نام به الف(   :های دو گزینه از

 طبق تصویر ذیل: شوید.به درگاه بانک برای پرداخت و جه هدایت را انتخاب کنید تا 

 

 

 

 

 :طبق تصویر ذیل .ثبت نام هزینهجهت پرداخت وارد درگاه بانک می شوید  بعد در مرحله -7
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  اتمام ثبت نام  -8

 .تکمیل ثبت نام باموفقیت انجام شد

 

 

 پایان مرحله ثبت نام

 باتشکر درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.

 انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران


