به نام خدا
راهنمای دانشآموزان عضو سامانه
(معرفی شدگان استانی و داوطلبان انفرادی)

 -1تکمیل فرم داوری
-

ابتدا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود ،وارد شوید!
تذکر :1اگر بیش از یک بار ثبت نام کرده باشید فقط اطالعات آخرین ثبت نام شما معتبر است.
تذکر :2اگر کلمه عبورتان را فراموش کرده اید از طریق درخواست رمز عبور ،آن را بازیابی کنید.

-

پس از ورود ،به منوهای صفحه اصلی سایت ،عنوان جدید " ورود اطالعات دانشآموز" برای اعضای معرفی
شده استانی اضافه شدهاست:

-

این منو از زیر منویی با سه عنوان :دوره اول متوسطه ،متوسطه ـ شاخه نظری و متوسطه ـ شاخه فنی و
حرفه ای و کاردانش ،تشکیل شده است و هر دانشآموزی با توجه به دوره و شاخه تحصیلی خود باید یکی از
آنها را انتخاب کند .برای دانشآموزان انفرادی منوی اختصاصی خودشان در همین محل وجود خواهد
داشت( .منوی انفرادی زیر منوی جداگانه ای ندارد).

-

پس از انتخاب عنوان مربوط به خود ،وارد صفحه مربوط به فرم داوری خودتان مطابق شکل زیر خواهید
شد.

-

در باالی صفحه ،لینک (دکمه نارنجی) را کلیک کنید تا پنجره اطالعیه باز شود .آن را مطالعه کنید و
در صورت نیاز ،یادداشت برداری نمایید تا نکته ای را فراموش نکنید.

تصویر پنجره اطالعیه را در صفحه بعد ببینید!

-

پس از مطالعه اطالعیه ،آن را ببندید و فرم داوری را تکمیل کنید .در زیر ،تصویر فرم را مشاهده
میکنید:

-

تکمیل این فرم کار ساده ای است .فقط مراقب باشید که اطالعات خواسته شده درست و معتبر باشد.
توجه داشته باشید که مدارک الزم برای پاسخ هایی که می دهید را باید داشته باشید و ارسال تصاویر
آن ها ضروری است.

-

در انتهای فرم ،وقتی کلید ارسال را فشار دهید ،ممکن است اشکاالتی در پر کردن فرم داشته باشید
که برای اصالح آن ها پیام هایی داده می شود .مانند شکل زیر:

-

در صورتی که فرم شما بدون اشکا ل باشد .صفحه جدیدی برای شما باز می شود تا یک بار دیگر آنچه را وارد
کرده اید مطالعه کرده و در صورت نیاز ،برگردید و اصالح کنید یا اگر اشکالی وجود ندارد تأیید نهایی را انجام
دهید .مطابق تصویر زیر:

-

بعد از تأیید نهایی ،فرم شما به صورت خودکار برای دبیرخانه جایزه البرز ارسال می شود .توجه داشته
باشید که در صورت تأیید نهایی به هیچ وجه امکان اصالح و ویرایش اطالعات وجود نخواهد داشت.

 -2چگونگی ارسال مدارک
بعد از تکمیل فرم داوری ،بالفاصله برای ارسال مدارک خود اقدام کنید:
-

از هر یک مدارک خواسته یک تصویر جداگانه در اندازه یک برگه  A4و با حجم پایین ،تهیه کنید .این تصویر را
یا با استفاده از اسکنر و یا دوربین دیجیتال نظیر دوربین گوشی همراه تهیه کنید .اگر از گوشی تلفن همراه
استفاده می کنید مراقب باشید که اوال دستتان نلرزد و تصویر تار نباشد و ثانیاً تصویر ،کامل و بدون چروکیدگی
باشد .برای گرفتن عکس مناسب با گوشی تلفن همراه ،توصیه می شود از نرم افزار کم اسکنر استفاده نمایید.

-

عکس هر مدرک باید به نام دانش آموز همراه با نام آن مدرک باشد.
مثال.jpg :سعید-محمدی-کارنامه یا .jpgعلی ترابی-مسابقات علمی

-

هر تصویر باید با فرمت  jpgیا  jpegتهیه شود.

-

وقتی از همه مدارک خود تصویر مورد نظر را تهیه کردید ،همه فایل های تصاویر را به صورت یک فایل فشرده
( zipیا  ) rarدرآورید.

-

این فایل فشردة نهایی نیز باید به نام خود دانش آموز باشد.
مثال.zip :علی ترابی

-

فایل فشرده شده را به آدرس ایمیل دبیرخانه به شرح زیر ارسال کنید:
الف ) معرفی شدگان استانی به آدرسst-mail1@alborzprize.ir :
ب ) داوطلبان انفرادی به آدرسst-mail2@alborzprize.ir :

-

بعد از ارسال فایل فشردة خود به آدرس مربوط ،کار دیگری باقی نمانده است و از آن پس فقط اخبار
و اطالعیه های سایت را دنبال کنید.

با آرزوی توفیق برای همه عزیزان

