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عضویت در خبرنامه همایش های ایران کنفرانس

  

  

تلاش چند ساله ایران کنفرانس بر آن بوده است که تقریبا تمامی همایش های دانشگاهی ثبت و اطلاع رسانی شوند. در
خصوص سایر همایش ها ، درخواست برگزارکنندگانی برای ثبت و اطلاع رسانی در ایران کنفرانس مورد بررسی قرار می
گیرد که از کیفیت علمی قابل قبول برخوردار باشند . با این اوصاف  ثبت و اطلاع رسانی همایش ها به معنی تایید علمی

ومعتبر بودن آنها از سوی ایران کنفرانس نبوده و تاکنون مرجع رسمی خاصی نیز در کشور برای ساماندهی همایش ها
مشخص نگردیده است. این موضوع می بایست از طریق بررسی سوابق علمی و پژوهشی موسسه برگزارکننده همایش  از سوی

محقق صورت پذیرد.

  

---------------------------------

  

این امکان برای علاقمندان به دریافت خبرنامه همایش ها فراهم شده است که با انتخاب موضوعی همایش، بصورت
 دریافت نمایند.  خبرنامه ممکن است چند بار در طول هفته ارسال شود لذا توصیهرایگانتخصصی ،خبرنامه خود را 

میشود از ایمیلی به غیر از ایمیل رسمی خود  برای عضویت در خبرنامه استفاده نمایید.

  

 ----------------------------

  

بر حسب علاقه ، مجموعه مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمایید:

  

  

 خبرنامه تمامی همایش ها 
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http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=totalconf
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خبرنامه فنی و مهندسی

  

خبرنامه علوم پایه 

  

خبرنامه مدیریت و حسابداری

  

خبرنامه اقتصاد

  

خبرنامه علوم اجتماعی و روانشناسی 

  

خبرنامه جغرافیا

  

خبرنامه کشاورزی و محیط زیست

  

خبرنامه پزشکی، سلامت ، ورزش

  

خبرنامه دین و مذهب 

  

خبرنامه فرهنگی، ادبی ، هنری 
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http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/fanni
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/olomepayeh
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/modiriat
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/eghtesad
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/olomeejtemae
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/goghrafia
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/keshavarzi
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/pezeshki
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/din
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/farhangi
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خبرنامه حقوق، سیاست ، سایر... 

  

--------------

  

(جدیدخبرنامه بخش اخبار دانشگاهی (

  

  

 راهنما

  

برای عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس ابتدا :

  

1- با توجه به علاقمندی خود مجموعه مورد نظر را انتخاب نمایید (  بر روی نام مجموعه مورد نظر کلیک کنید ).

  

2 - با کلیک بر روی نام مجموعه به پنجره جدیدی( شکل زیر) هدایت خواهید شد که درآن ابتدا ایمیل خود را وارد نموده
و سپس کد ضد اسپم را وارد و بر روی دکمه Request Subscription Complete  کلیک نمایید.
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http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/sayer
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/kJiQ&
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/kJiQ&
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=iranconferences/kJiQ&
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 ) کلیک3FeedBurner Email Subscriptions - سپس وارد صندوق ایمیل خود شده و بر روی ایمیل دریافتی با نام (
نمایید. در صورتی که ایمیل در صندوق شما نبود به قسمت اسپم ایمیل خود رفته و آن را چک نمایید!

  

4 -  در آخر بر روی لینک  فعال سازی خبرنامه  در ایمیل دریافتی  کلیک نمایید تا مراحل ثبت نام در خبرنامه به اتمام
رسد.

  

  

در صورت انجام مراحل فوق همایشهای آتی ثبت شده بر اساس مجموعه انتخاب شده برای شما ارسال خواهد شد.

  

  

  

 برای لغو خبرنامه ،وارد یکی از خبرنامه های دریافتی خود شده و برروی گزینه now unSubscribe   کلیک نمایند تا
مرحله لغو عضویت انجام پذیرد.

  

  

--------------------
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با تشکر

  

 ایران کنفرانس
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