
 :ریاضیات کانگورو و چالش ببراس جشنوارۀدر  انفرادینام راهنمای ثبت

 
 ( شوید: mabna.fatemi.ir) نامثبت  ۀوارد سامان ابتدا

 
 هستم را انتخاب کنید:  آموزدانش عضویت در باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید و  ۀروی دکم 

 
 جدید وارد کنید:ۀ را در صفح  خود اطالعات 

 
 



بعد با زدن دکمه    ۀمبنا با موفقیت انجام شده و در صفح ۀعضویت، عضویت شما در سامان ۀدکم با کلیک روی 
 ورود به سامانه وارد حساب کاربری خود خواهید شد:

 
  ۀشود با بردن نشانگر موس روی نام خود و کلیک روی دکم در باالی صفحه سمت چپ نام شما نمایش داده می 

 توانید اطالعات حساب کاربری خود را تکمیل کنید:داشبورد می 

 
شده است. با کلیک  مایش دادههایی که نیاز به تکمیل دارد با رنگ قرمز نجدید باز شده قسمت ۀ در باالی صفح

 توانید نسبت به تکمیل اطالعات پروفایل خود اقدام کنید:تغییر اطالعات می  ۀروی دکم 

 



تلفن همراه یا ایمیل خود را  ، ذخیره را زده و با کلیک روی درخواست تأیید ۀاطالعات یکبار دکمپس از وارد کردن 
 شود که باید در کادر باز شده کد را وارد کنید می   پیامکثبت شده    ۀشمار   همراه یک کد به  یید تلفنأت  درتأیید کنید.  

 کلیک کنید.   لینکشود که باید روی  تأیید ایمیل یک لینک به ایمیل ثبت شده ارسال می  در. تأیید را بزنید ۀو دکم

 
باال را درست انجام داده باشید در کنار تلفن همراه و ایمیل یک تیک سبز رنگ نمایش داده   در صورتی که مراحل

 تخاب کنید: از نوار باالی صفحه منو سپس از قسمت رویدادها همه رویدادها را ان خواهد شد، 

 
مشاهده کلیک  ۀروی دکم ۹ -۹۹ المللی ببراس ریاضیات کانگورو یا چالش بین  ۀنام در دوازدهمین جشنوار برای ثبت 

 کنید:

 



 خرید کلیک کنید:  ۀسمت راست روی دکم ازموردنظر  رویداد  ۀتوضیحات داده شد  ۀپس از مطالع 

 
 : خرید کلیک کنید  روی دکمۀنیز بعد    ۀدر مرحل

 
 روی دکمۀ پرداخت کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید:   این مرحلهدر 

 



 
 . استدریافت قابل ها قسمت منو سفارش از نام ، رسید ثبتناموجه و تکمیل ثبت پس از پرداخت

 


