
 «دستور العمل استفاده از فروم کارگروه های تخصصی»

 وارد صفحه اصلی فروم می شویم. http://club.portaltvto.comدر ابتدا با وارد کردن نشانی 

 

 )ورود به  ایت( 1چنانچه قبال ثبت نام کرده اید و ثبت نام شفاا اایدد شفده ا فت اس ق فات     در صففحه او   

با کلدک بر روق گزینه  کلدک ناایدد. )عضویت در  ایت( 2ا فتفاده کندد در یدر ای  صفورب بر روق ق فات    

 عضویت در  ایت صفحه سیر ناایش داده می شود. 

 

http://club.portaltvto.com/


درج  ب نام و نام خانوادگی خود را به صففورب فار ففیارکدشففاا باید  )نام کاربرق( 1در ق ففات 

. در انتخاب کرده و در ق ات بعدق ندز اکرار می کندد رمز عبورشاا یک  2. در ق ات)مثا : رضفا راس( ناایدد. 

آدرس ایادل معتبر خود را وارد ناوده و در ق ات بعدق اکرار ناایدد. السم به ذکر ا ت کلده اطالعاب نام  3ق ات 

و اطالعده ها به ای  ایادل ار فا  می شود. ضانا چنانچه نام کاربرق و رمز عبور خود را فرامو   کاربرق، رمز عبور 

 4در ق ات  پس در وارد ناودن ایادل دقت ناایدد.خواهدد بود.  کندد اس طریق هاد  ایادل قادر با باسیابی آن

شاا باید اصویرق را که مالحظه می کندد وارد ناایدد. چنانچه اصویر برایتان خوانا نبود اس ق ات  )اایدد اصویر(

 بارگذارق مجدد اصویر ا تفاده ناایدد.

 

عنوان خود را در   ات، ا تانی که در حا  حاضر در آن می باشدد انتخاب ناایدد. در ق ات ا تاندر ق فات  

را  «کارشناس»م فابااب ملی ماارب انتخاب ناایدد. چنانچه اس  ات خود در ای  ق ات ممان  ند تدد گزینه  

ی ه تند که در ک ان «کارشناس معاون»و  «کارشناس م نو »انتخاب ناایدد. السم به ذکر ا فت گزینه هاق  

چنانچه شاا در حا  ندز رشته اخصصی خود را درج ناایدد.  رشتهدر ق ات  چااردهاد  ای  عناوی  را داشته اند.

حاضفر م فنوتدت بدش اس یک کارگروه را در ا تان خود دارید فاد در یک رشته ثبت نام ناوده و پس اس اایدد نام   

 یر  ایت )رضا راس( موضوع را ممرح ناایدد.کاربرق اان اس طریق ار ا  پدام خصوص براق مد

 



. ق ات دریافت ایادل اس  فوق مدیران  فایت می بای ت ادک داشته باشد  فوق ق فات  در ق فات  

ابق ندز می اواندد در مورد  و بدوگرافیدریافت ایادل اس کاربران انجاناا را می اواندد ادک بزندد یا نه. در ق ات 

 آموسشی، حضور در م ابااب ملی و جاانی،  وابق طراحی پروژه و  ایر موارد مماتبی را بنوی دد.

 

را  «ضا  مماتعه دقدق ا ا نامه، با هاه موارد موافام»در خاااه پس اس خواندن قواند  و ا ا نامه ادک 

 پدغام سیر ناایش داده می شود.کلدک ناایدد. پس اس اینکار  «ثبت نام»سده و بر روق گزینه 

 

پس اس اایدد ثبت نام شفاا او د مدیران  ایت، ایادلی مبنی بر اایدد ثبت نام شاا برایتان ار ا  می گردد. پس  

 اندد بهو وارد کردن نام کاربرق و رمز عبور می او ورود به  ایتاس آن اس صففحه او   ایت و با ا تفاده اس گزینه  

 اطالعاب رشته خود و هاچند  فروم عاومی د تر ی داشته باشدد.

 

پس اس ورود به  فایت شاا می اواندد وارد فروم اخصصی رشته خود شده و در مباح  شرکت کرده و یا اطالعاب  

دی  چنمز رنگ با کلدک بر روق آیکون قرنام کاربرق شاا  رمورد نداس خود را ا فتفاده ناایدد. در باالق فروم در کنا 

 در د ترس خواهد بود.منو 



 

جات ار ا  پدام و یا مشاهده پدام هاق دریافتی شاا اس مدیران  ایت یا  )جات اطالع شاا( 1ق فات شفااره   

  ایر کاربران می باشد.

 

 

  جات مشاهده و ویرایش اطالعاب کاربرق و شخصی شاا می باشد. )ناایه( 2ق ات 

 

جات مشاهده و ویرایش اطالعاب شخصی، کاربرق، پداماا، دو تان و هاچند  بارگذارق و اغددر  )پنل( 3ق ات 

 آوااار ویرایش انتخاب/عکس شفخصفی می باشد. کلده کاربران السم ا ت عکس خود را اس طریق انتخاب گزینه   

 بارگذارق ناایند.



 

 اس فروم می باشد. جات خروج )خروج( 4ق ات 

 شاا پس اس ورود به فروم آخری  مباح  ممرح شده را در صفحه می بدندد. 

 

)گزینه مشخص شده در اصویر فوق( کلدک ناایدد با ای  عال  خانهروق گزینه  به صفحه اصلی انجا  براق رفت 

و انجا   «گفتگوق آساد»شفاا به صففحه اصلی انجا  وارد شده و عالوه بر انجا  اخصصی رشته خود به انجا    



جه به بخش ها و موضوعاب مرابد ندز د فتر فی خواهدد داشت. در هر انجا  با او   « فتوراتعال اهداف و د»

 اواندد مباح  ممرح شده را مماتعه کرده و به پ ت ها پا خ داده و یا نظراب خود را بدان ناایدد.می

 

پدام ار ا  ناایدد و یا با  «رضا راس»کاربر اس طریق هاد  فروم به  داشفت  هر گونه  فوا  می اواندد   در صفورب 

( مکفاابفه ناوده و یفا بفه  ففامفانفه دفتر م ففابااب       competition@irantvto.ir) ایادفل دفتر م ففابافاب  

 پدامک ار ا  ناایدد. (55000206037443)

  اس ای  به بعد کلده اطالعاب پروژه ها، ابزار، اجادزاب، مواد مصرفی، السم به ذکر ا ت

ی و نحوه ابزار هاراه رقابت کننده، شففرح فنی، اطالعده ها، موارد مربوب به ارسشففداب

 در هاد  فروم بارگذارق خواهد شد.برگزارق م ابااب، ااریخ ها و  ایر موارد 

 .فعاتدت کارشنا ان در فروم هاق اخصصی مبناق ارسشدابی آناا قرار خواهد گرفت 

 

 

 دفتر م ابااب بد  اتاللی ماارب

 1393خرداد 

mailto:competition@irantvto.ir

