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های  تب  از  و  شوید  وارد   www.1idea1world.ir سایت  وارد  ابتدا 
قوانین  و  نام  ثبت  های  فرم  دانلود  به  نسبت  صفحه  در  موجود 

اقدام فرمایید. 
 

http://www.1idea1world.ir


پس از دانلود فرم ها و پر کردن آنها نسبت به پرداخت هزینه ثبت 
نام از طریق تب هزینه ها و درگاه پرداخت آنالین اقدام منایید. 



در مرحله بعد از طریق کلیک بر روی ثبت نام در باالی صفحه و یا تب مرحله سوم بر روی 
دکمه فرم ثبت نام آنالین کلیک منایید و با ورود به سایت www.1i1w.ir نسبت به ثبت 

اثر اقدام منایید.  

http://www.1i1w.ir


ابتدا فرم ثبت نام را پر کنید.  

 



در صورت عدم وجود خطا، کد فعالسازی به شماره تلفن همراه شما 
پیامک و به آدرس ایمیل شما ایمیل خواهد شد. 

   



سپس از قسمت فعال سازی اکانت، نام کاربری و کد فعال سازی را وارد منائید. 
 

(3)مراحل ثبت نام 

.ائیدسپس از قسمت فعال سازی اکانت، نام کاربری و کد فعال سازی را وارد نم



بعد از تائید کد فعال سازي، می توانید وارد اکانت 
خود شوید.  

 

(4)مراحل ثبت نام 

.دبعد از تائید کد فعال سازی، می توانید وارد اکانت خود شوی



در اولین ورود شما باید برخی از اطالعات خود را تکمیل نمائید. 

در اولین ورود شما باید برخی از اطالعات 
.  خود را تکمیل نمائید



ات ثبت تغییراطالعات را وارد کرده و گزینه 
.را فشار دهیدفرد



جهت تغییر تصویر و رمز عبور خود از این 
ایی برای ثبت نه. گزینه ها استفاده نمائید

شار را فثبت تغییرات فرد حتما باید گزینه 
.دهید



از منوی سمت راست گزینه های مورد نظر 
.خود را انتخاب کنید



جهت درج اثر جدید یا ویرایش آثار قبلی، 
ز همچنین اطالع از نتیجه داوری آثار قبلی ا

.گزینه زیر استفاده کنید



درج مجری درج مجریان اثر از گزینه برای 
.استفاده کنید



را وارد کرده و گزینه کامل مجری اطالعات 
.  را انتخاب کنید« افزودن»



.دخواهد شمجریان اثر اضافه لیست مجری به 



برای افزودن فایل های ضمیمه از قسمت 
.استفاده نمایید« اثرفایل های »
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داده بعد از بارگذاری فایل گزینه زیر نمایش
.خواهد شد



داده پیام ثبت فایل نمایشبعد از ثبت فایل، 
شد و فایل در لیست فایل های مقالهخواهد 

. درج خواهد شد



مشاهده فایل در لیست فایل ها نشانگر
.  بارگذاری و ثبت موفقیت آمیز فایل است

ا دانلود توانید فایل رمی دانلودگزینه جهت اطمینان بیشتر با کلیک روی 
.کرده و بررسی کنید



مرحله بعد از اطمینان از تکمیلدر آخرین 
گزینه اطالعات و فایل های مربوط به اثر، 

را انتخاب کنید« ارسال نهایی جهت داوری»
.به دبیرخانه ارسال گردداثر شما تا 



توجه: 

کنش طرح شما به داوران ارجاع نخواهد شد.   در صورت عدم پرداخت مالی و انجام ترا

 info@1idea1world.ir در صورت هرگونه سوال می توانید از طریق فرم پشتیبانی سایت یا ایمیل

اقدام فرمایید. 

دبیرخانه جشنواره ملی ایده و اختراع 

یک ایده یک دنیا 

mailto:info@1idea1world.ir


دانش نگار

ارائه دهنده سرویس ها و سامانه هایدیجی کنفرانس 
هوشمند مدیریت همایش

دانش پردازان سهندمحصولی از شرکت 


