جهت ثبت نام در جشنواره حتما به نكات زير توجه نماييد:
 .1فرم ثبت نام نهمین جشنواره را به صورت دقیق تكمیل نمايید.
 .2مبلغ  3.000.000ريال بابت ثبت نام در جشنواره به حساب شماره  720110800888902237نزد بانک

خاورميانه به نام کانون تبليغات آوا -مريم عطارزاده واريز نمايید.
شماره کارت 5859 - 4710 – 1021 – 8646 :

شماره شبا IR 90 - 0780 - 7201 - 1080 - 0888 - 9022 – 37 :
 .3عكس  4*3مدير عامل و رابط مجموعه ،لوگو شرکت و فيش واريزي را صرفا با فرمت  jpegو حجم کمتر
از  200کيلو بايت در زمان تكمیل ثبت نام آپلود نمايید.
 .4در مراحل مختلف ورود اطالعات به راهنمايیهای ارائه شده توجه نمايید.
 .5به مهلت ويرايش اطالعات توجه کنید؛ پس از مهلت اعالم شده ،اطالعات به هیچ عنوان قابل تغییر
نخواهد بود.

شيوه ثبت نام:
 .1ابتدا در صفحه اصلی بر روی گزينه ثبت نام جشنواره کلیک کنید.

 .2در صورتیكه سال گذشته در اين سامانه ثبت نام کرده ايد نیازی به ثبت نام مجدد نیست و
میبايست با نام کاربری و رمز عبور سال گذشته وارد پرو فايل کاربری شويد و اطالعات را ويرايش
کنید؛
در غیر اينصورت با توجه به نوع فعالیت مجموعه خود يكی از گزينه های تولیدی و يا خدماتی را
انتخاب کنید.

 .3به دستورات ارائه شده در باالی صفحه توجه نمايید.

 .4پس از تكمیل اطالعات و زدن دکمه ثبت در مرحله قبل به پروفايل کاربريتان وارد خواهید شد.
به مهلت ويرايش اطالعات و دستورات ارائه شده در باالی پروفايل کاربريتان توجه نمايید:

 .5مراحل ثبت نام را میبايست مرحله به مرحله تكمیل نمايید.
توجه داشته باشید پس از ثبت هر مرحله در کنار آن گزينه

در حال بررسی

که در صورت تايید توسط کارشناس مربوطه در دبیرخانه جشنواره به

را نمايش می دهد
تاييد شده

تبديل

می شود.
عدم تائید توسط کارشناس مربوطه و نمايش گزينه

تايید نشده

به منزله وجود نقص و يا

مشكل در اطالعات ثبت شده شما می باشد.
 .6در پروفايل کاربری گزينه ای تحت عنوان پشتيبانی (ارسال تيكت) وجود دارد که در صورت بروز
مشكل در مراحل ثبت نام و نیاز به رفع ابهام و يا ارتباط با کارشناسان دبیرخانه جشنواره ،میتوانید
از طريق آن به دپارتمان مربوطه پیام ارسال کنید.

 .7گزينه تيكت ها /درخواست ها که در پايین منوی سمت راست قرار داده شده است برای پیگیری
درخواستهای ارسالی شما و همچنین دريافت پیامها و يا اطالع رسانیهای دبیرخانه جشنواره
میباشد.
نكته :توجه داشته باشید در صورتیكه تیكتی دارای وضعیت مشاهده خوانده نشده

بود حتما

آنرا باز کرده و محتويات آنرا مالحظه نمايید ،چرا که ممكن است کارشناس مربوطه پیام و يا جوابی
برای شما ارسال کرده باشد.

ان شاءاهلل شاهد موفقیت شما در ارزيابی نهمین جشنواره باشیم.

دبيرخانه نهمين جشنواره

