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از هراجعِ بِ سبیت سبزهبى ًظبم هٌْذسی کطبٍرزی ٍ هٌببع طبیعی استبى بَضْر بب آدرس  پس

banro.org   ٍرٍد بِ سبهبًِ خذهبت الکترًٍیکی اعضب ٍ iaeo.ir ،  ِاز قسوت ثبت ًبم اعضبء حقَقی ب

ترتیب سربرگ ّب را تکویل ٍ کلیِ اطالعبت اعضب ّیئت هَسس، هذیرُ، ببزرسیي ٍ ًیرٍّبی فٌی ٍ هتخصص 

را در بخص ّبی هطخص ضذُ اپلَد ًوبییذ. کلیِ  کیلَ ببیت 044ٍ حجن کوتر از    jpgبب فرهت ضرکت 

کبرضٌبسبى کطبٍرزی عضَ در ضرکت ببیذ از قبل عضَیت الکترًٍیکی خَد را بِ اًجبم رسبًیذُ ٍ کذ 

 عضَیتطبى را دریبفت ًوَدُ ببضٌذ.

 

 

 "هذارک الزم جْت عضَیت اعضبء حقَقی"

 تصبٍیر رٍزًبهِ رسوی

 اسبسٌبهِ )صفحِ اٍل ٍ دٍم در یک صفحِ(

 اظْبرًبهِ

 آخریي اگْی تغییرات

 کبرت عضَیت سببق

 ضرکت: ٍ ببزرسیي هَسس،ّیبت هذیرُ  ،اطالعبت کلیِ کبرکٌبى

 یک صفحِ(تصبٍیر کبرت هلی )پطت ٍ رٍ در 

 ضٌبسٌبهِ )صفحِ اٍل ٍ تَضیحبت در یک صفحِ(

 هذرک تحصیلی

 عکس سِ در چْبر

 



 عٌبٍیي سربرگ ّب بِ ترتیب:

 راد ّیبت هَسس هطخصبت اف اطالعبت کبرکٌبى ٍ ضرکبء  هطخصبت عوَهی  هطخصبت اٍلیِ 

ٍضعیت تحصیالت افراد فٌی  کبرضٌبسبى  هطخصبت ببزرسیي  اطالعبت ّیبت هذیرُ ٍ هذیرعبهل 

  هذیراى صبحب اهضب  اهکبًبت ٍ تجْیسات  ُسَابق ٍ کبرّبی اًجبم ضذ .تبییذ ٍ ثبت ًْبیی 

 توجه :

بت ًبم ًصب ثبر رٍی سیستن هَرد ًظر جْت اًجبم اهَر   داًلَد ٍ بت ًبمثسبهبًِ از  silver light ًرم افسار 

 گردد.

 استفبدُ ًوبییذ.جْت ثبت ًبم  Chromeٍ یب  IE ،FireFoxْتر است از هرٍرگر ّبی ب

حذاکثر سِ رٍز پس از تبییذ ًْبیی ٍ ارسبل اطالعبت بِ سبزهبى استبى، ًسبت بِ بررسی ٍضعیت ثبت ًبم از 

 هَرد ًظر اقذام ًوبییذ.طریق ٍرٍد بِ کبرتببل عضَ 

ًبم  "هراجعِ ٍ از قسوت ٍرٍد، گسیٌِ  iaeo.irدر صَرت فراهَش کردى ًبم کبربری ٍ کلوِ عبَر بِ سبیت 

 ًسبت بِ ببزیببی ًبم کبربری ٍ کلوِ عبَر خَد اقذام ًوبییذ. "کبربری خَد را فراهَش کردُ ام

اًتقبل استبى، تغییر کلوِ عبَر، بِ رٍز رسبًی کلیِ اهَر اعضب از جولِ توذیذ عضَیت، صذٍر هجذد کبرت، 

 ارتببطبت ٍ ... از طریق کبرتببل عضَیت اًجبم هی گردد.

 


