اولین مرحله عضویت

فرم روبرو را با دقت مطالعه نمایید.

در کادر یوزر( ایمیل معتبر) خود را تعریف نمایید ،در صورتیکه یوزر شما در سیستم موجود
است نشانگر این است که قبال عضو شده اید نسبت به تمدید یا تغییر وضعت آن عضویت
اقدام نمایید .اگر یوزر و پسورد خود را فراموش نمودهاید با امور پرتال فدراسیون(داخلی)2
در ساعات ادرای( 8تا  )61تماس حصل نمایید.

گذر واژه باید در هر دو کادر یکسان باشد.
انتخاب عضویت
عضویت عادی :برای شرکت در دوره های پیشرفته ،مربیگری ،طراحی ،داوری و آزمون ورودی و مسابقات بزرگساالن ،حکم قلل ،رزرو
پناه گاهها ،حکم راهنمایان کوهستان سطح باشگاهها
عضویت موقت :فقط برای شرکت در دوره های کارآموزی و مسابقات نونهاالن و نوجوانان
عضویت مربی  /مدرس :برای مربیان ،مدرسان ،طراحان ،داوران(.عضویت مربی و مدرس به تمامی فعالیتهای باال دسترسی دارد و در
صورتیکه حکم مربیگری،داوری،طراحی تایید نشود کال عضویت باطل و حذف خواهد شد.
عضویت افتخاری و پیشکسوت :فقط با تایید فدراسیون و کمیته پیشکسوتان فعال خواهد شد در غیر اینصورت حذف خواهد شد.

کد ملی خود را با دقت و صحیح (ده رقم) وارد
نمایید تا بر روی احکام شما صحیح ثبت شود.

در صورتی که پس از وارد کردن کد ملی اطالعات شخص در
داخل سیستم وجود نداشت با دقت کادر اطالعات شخصی را
تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی فارسی و التین خود را بر اساس شناسنامه
و پاسپورت تایپ نمایید.

در صورت مشاهده این پیام دکمه ثبت نام را کلیک نمایید و بعد از عضویت به قسمت
تنظیمات(چرخدنده باالی صفحه شخصیتان) مراجعه کرده و مشخصات خود را تکمیل و
ویرایش نمایید.

روز تولد خود را با دقت طبق شناسنامه خود
انتخاب نمایید( .با استفاده از اسکرول کنار کادر)

ماه تولد خود را با دقت انتخاب نمایید( .
با استفاده از اسکرول کنار کادر)

سال تولد خود را با دقت انتخاب نمایید.
(با استفاده از اسکرول کنار کادر)

شماره شناسنامه را با دقت وارد
نمایید.

در بخش باشگاه پس از انتخاب ذره بین ،بر روی فلش آبی
رنگ کلیک نموده و نام باشگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.

پس از تکمیل مشخصات و بارگذاری عکس پرسنلی،
تصویر کارت ملی ،تصویر صفحه اول شناسنامه و نمونه
امضاء بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.

پس از فشردن کلید ثبتنام اگر به درگاه بانکی هدایت
نشدید مرورگر خود را به روز رسانی نمایید.

برای به روز رسانی مرورگر پس از انتخاب سه نقطه باال
گوشه سمت راست صفحه HEIP ،را انتخاب نموده و
گزینه  About Google chromeرا کلیک نمایید.

پس از انتخاب گزینه  About Google chromeوارد صفحه
روبه رو میشود و به طور خودکار مرورگر شما به روز
رسانی خواهد شد.

