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 برای شرکت در کنفرانس و ارسال مقاله موارد زیر بایستی رعایت شود:

ی ارزیابی مقاله پرداخت  تومان توسط درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان هزینه 05555بایستی مبلغ  ی ارسالی می به ازای هر مقاله .1

برای پرداخت از روال زیر  شود.  رقمی به شما داده می 10رسد یک کد  هنگامی که پرداخت توسط این درگاه به انجام میشود. 

 استفاده کنید:

a.  ابتدا به سایت کنفرانسhttp://csi.org.ir/conf/csi2013 پرداخت انجام دهید  مراجعه فرمایید.  برای اینکه بتوانید

ی ورود  بایستی در سایت انجمن کامپیوتر ایران ثبت نام نمایید. برای این کار از از طریق لینک ثبت عضویت در جعبه

 کرده و وارد شوید.  loginتوانید مستقیما در سیستم  ایم می اعضا عمل کنید. در صورتی که قبال در سایت ثبت نام کرده

 
b. بعداز توانید در سایت وارد شوید.  کنید که به کمک آن می یت نام کاربری و رمز عبور دریافت میبعد از ثبت نام در سا

 ها توجه کنید: ورود در سایت به منوی پرداخت

http://csi.org.ir/conf/csi2013


 

 

c. ی ارسال مقاله را انتخاب و تایید نمایید.  ی هزینه گزینه 

 

 



d. ی پرداخت بانک ملت فرستاده  کنید و به صفحه کنید. تایید می تایید پرداخت را مشاهده میی  در گام بعد صفحه

 شوید.  می

 

e. نمایید: بعد از پرداخت در گام سوم  کد پرداخت را دریافت می 

 

 



f. های خود را مشاهده را نمایید: توانید پرداخت های من می در قسمت پرداخت 

 

 

د اضافه کنید ی خو له( به اطالعات مقاauthorی جدید ) می بایستی یک نویسنده easychairدر هنگام ارسال مقاله در سیستم  .2

 کنید: که مشخصات آن را به شکل زیر پر می

 پرداختنام: 

 پرداخت نام خانوادگی: 

 pardakht@csi.orgایمیل: 

 Iranکشور:  

 کد پرداخت دریافتیسازمان: 

 بینید: ای پرشده را در شکل زیر می نمونه

mailto:pardakht@csi.org


 
 

ی شما در فرآیند ارزیابی مقاله در نظر گرفته نشده و هیچ شانسی برای پذیرش  دقت کنید که در صورت عدم توجه به این امر مقاله

 در کنفرانس نخواهید داشت. 


