راهنمای ثبتنام انفرادی در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو و چالش ببراس:

ابتدا وارد سامانۀ ثبتنام ( )mabna.fatemi.irشوید:

روی دکمۀ عضویت در باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید و دانشآموز هستم را انتخاب کنید:

اطالعات خود را در صفحۀ جدید وارد کنید:

با کلیک روی دکمۀ عضویت ،عضویت شما در سامانۀ مبنا با موفقیت انجام شده و در صفحۀ بعد با زدن دکمه
ورود به سامانه وارد حساب کاربری خود خواهید شد:

در باالی صفحه سمت چپ نام شما نمایش داده میشود با بردن نشانگر موس روی نام خود و کلیک روی دکمۀ
داشبورد میتوانید اطالعات حساب کاربری خود را تکمیل کنید:

در باالی صفحۀ جدید باز شده قسمتهایی که نیاز به تکمیل دارد با رنگ قرمز نمایش داده شده است .با کلیک
روی دکمۀ تغییر اطالعات میتوانید نسبت به تکمیل اطالعات پروفایل خود اقدام کنید:

پس از وارد کردن اطالعات یکبار دکمۀ ذخیره را زده و با کلیک روی درخواست تأیید ،تلفن همراه یا ایمیل خود را
تأیید کنید .در تأیید تلفن همراه یک کد به شمارۀ ثبت شده پیامک میشود که باید در کادر باز شده کد را وارد کنید
و دکمۀ تأیید را بزنید .در تأیید ایمیل یک لینک به ایمیل ثبت شده ارسال میشود که باید روی لینک کلیک کنید.

در صورتی که مراحل باال را درست انجام داده باشید در کنار تلفن همراه و ایمیل یک تیک سبز رنگ نمایش داده
خواهد شد ،از نوار باالی صفحه منو سپس از قسمت رویدادها همه رویدادها را انتخاب کنید:

برای ثبتنام در دوازدهمین جشنوارۀ ریاضیات کانگورو یا چالش بینالمللی ببراس ۹ -۹۹روی دکمۀ مشاهده کلیک
کنید:

پس از مطالعۀ توضیحات داده شدۀ رویداد موردنظر از سمت راست روی دکمۀ خرید کلیک کنید:

در مرحلۀ بعد نیز روی دکمۀ خرید کلیک کنید:

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

پس از پرداخت وجه و تکمیل ثبتنام ،رسید ثبتنام از قسمت منو سفارشها قابل دریافت است.

