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 ثبت نام آنالینراهنمای 

داوران،  ان،یدر جهت ثبت اطالعات ورزشکاران، مرب رانیا یاسالم یجمهور نیجانبازان و معلول یورزش ها ونیفدراس نیسامانه ثبت نام آنال

 شده است.  یطراح یاستان یها اتیسرپرستان و ه

 منظور ثبت اطالعات روال زیر می بایستی انجام گردد:به 

 مراجعه نمایید. reg.irisfd.irبه سامانه ثبت نام آنالین در مسیر ابتدا در  -

 کلیک نمایید. ثبت نامروی گزینه بر  -

 خام برای شما نمایش داده می شود.فرمی  -

ک ینمایید که نام کاربری انگلیسی باشد. سپس قت . دبرگزینید نام کاربریمنظور ثبت اطالعات در ابتدا می بایستی برای خود به  -

 وارد نمایید. تایید رمز عبورو  رمز عبور، کوچک و عدد انتخاب نموده و در دو باکس زرگکاراکتر و شامل حروف ب 8رمز عبور حداقل 

 به تکمیل اطالعات خود نمایید.ادامه اقدام در  -

 .می باشدنمایید که هر فرد تنها یک مرتبه مجاز به ورود اطالعات دقت  -

 نهایت دقت را رعایت فرمایید. پست الکترونیکیو آدرس  موبایلورود شماره در  -

 یانوادگ، نام خمنا، ذرنامهشماره گ)و اطالعات  باکس مرتبط با آن را کلیک نموده هستید می بایستی چک ورزشکار ملیصورتی که در  -

 را پر کنید. (و تارخ انقضاء

 .کنیدلیک کرا ثبت نام دکمه  ، از ورود تمامی اطالعاتپس  -

نمایانگر ثبت موفقیت آمیز اطالعات شما در سامانه فدراسیون  برای شما ارسال می گردد که smsانجام این روال یک ایمیل و یک با  -

 می باشد.

 (اطالعات باقی مانده استنهایی یک مرحله تا اتمام ) نکته

 وارد شوید.بری و رمز عبور خود ربا نام کااز انجام روال باال مجددا در سیستم پس  -

 نمایید. در فرم آپلود عکس ها  از ورود اقدام به بارگذاری عکس هایس پ -
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وارد شده برای هر فرد قابل ویرایش می باشد بدین معنی که هر زمان وارد سامانه شوید می توانید اطالعات خود را ویرایش اطالعات  -

 نمایید.

 رمز عبورشی فرامو

 را کلیک نمایید. فراموشی رمز عبور، در فرم ورود لینک صورتی که رمز عبور خود را فراموش نموده ایددر  -

 .ثبت نامی شما پرسیده می شود ایمیلبه شما نمایش داده می شود که فرمی  -

 ارسال می گردد.برای ایمیل ثبت نامی شما  irisfd.irیک ایمیل از طرف دامنه  ارسالدکمه ورود ایمیل و کلیک بر روی با  -

 باز نموده و بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید. ارسالی راایمیل  -

 یمیل دیگری برای شما ارسال می گردد که شامل رمز عبور شما می باشد.ک ایاز کلیک بر روی آن پس  -

 استفاده از این رمز عبور می توانید وارد حساب کاربری خود شوید و البته حتما اقدام به تغییر آن نمایید.با  -

 با پشتیبان وب سایتارتباط 

 منظور سوال از پشتیبان وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید.به  -

 سمت راست کلیک نمایید.در منوی  تیکتینک لروی بر  -

 کلیک نمایید. بعالوهبر روی دکمه سپس  -

 را کلیک نمایید. اضافهدکمه خود را وارد نموده و  متن درخواستو  موضوعفرم نمایش داده شده در  -

 نمایش داده می شود. در حال بررسییست نمایش داده شده وضعیت تیکت بصورت لدر از آن پس  -

 بر می گردد. پاسخ داده شدهوضعیت تیکت به حالت صورت پاسخ پشتیبان به درخواست شما در  -


