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مراحل عضویت در کانون همپاس (هومیوپاتی پدیدایی) :

در ادامه ،هریک از مراحل توضیح داده میشود.
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 )1ایجاد حساب کاربری در سایت کانون
برای استفاده از امکانات کانون همپاس ،قبل از هر کاری الزم است در سایت کانون حساب کاربری ایجاد
نمایید .بعد از ایجاد حساب کاربری میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمۀ عبور خود وارد سایت کانون
شوید.
* الزم به ذکر است که ایجاد حساب کاربری در سایت به معنی عضویت در کانون نمیباشد و جهت عضویت ،تکمیل تمامی
مراحل الزامی است.

 )2-2وارد وبسایت کانون به آدرس  www.hampas.netشوید و در منو بر روی گزینۀ «ورود» کلیک
نمایید:

 )2-2بر روی دکمۀ «ایجاد حساب کاربری» کلیک نمایید:
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 )9-2فرم «ایجاد حساب کاربری جدید» را تکمیل نموده و در انتها بر روی دکمۀ «ثبت اطالعات» کلیک
کنید:
ً
حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
* توجه داشته باشید که نام کاربری و کلمۀ عبور خود را
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 )2تکمیل اطالعات و بارگذاری مدارک
 )2-2با استفاده از گزینۀ «ورود» در منوی سایت و با استفاده از نام کاربری و کلمۀ عبوری که در مرحلۀ قبل
ساختید وارد سیستم شوید:
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 )2-2پس از ورود به سیستم ،وارد قسمت «پروفایل» شوید:

 )9-2در پوشۀ «اطالعات شخصی» ،ضمن بررسی اطالعات وارد شده در مرحلۀ قبل ،به چهار سؤال مطرح
شده پاسخ دهید.
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 )4-2سپس به پوشۀ «بارگذاری مدارک» وارد شده و فایل اسکنشدۀ مدارک درخواستی را بارگذاری نمایید:
در این قسمت مدارک شناسایی ،تحصیلی و مدارک مرتبط با هومیوپاتی خود را بارگذاری مینمایید.
 )2-4-2ابتدا نوع عضویت خود را انتخاب نمایید تا سیستم ،فهرست مدارک مورد نیاز را به شما
نمایش دهد:
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 )2-4-2مدرک (مدارک) درخواست شده را یکبهیک بارگذاری نمایید .برای بارگذاری هریک از
مدارک مراحل زیر را انجام دهید:
-2-4-2الف) نوع مدرک را انتخاب نمایید
-2-4-2ب) با فشردن دکمۀ «انتخاب مدرک» ،فایل مورد نظر را از کامپیوتر خود انتخاب نمایید.
-2-4-2پ) درصورت تمایل عنوانی برای این فایل تایپ نمایید که نشاندهندۀ محتوای آن باشد (مانند کپی
شناسنامه ،مدرک کارشناسی و )...
-2-4-2ت) بر روی دکمۀ «بارگذاری» کلیک نمایید تا فایل موردنظر برای کانون ارسال شود.

 )9-4-2پس از بارگذاری تمامی مدارک درخواستی و مشاهدۀ آنها در جدول مربوط ،جهت اعالم
پایان بارگذاری مدارک و ثبت درخواست بررسی مدارک ،بر روی دکمۀ «تعیین نوع عضویت و
تایید ارسال مدارک (اجباری)» کلیک نمایید .سپس درصورت اطمینان از کامل بودن مدارک،
پیغام بعدی را هم با فشردن دکمۀ « »OKتایید نمایید.
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* پس از بارگذاری موفقیتآمیز مدارک درخواستی و ثبت درخواست بررسی ،مدارک شما برای واحد آموزش کانون
ارسال میگردد .پس از بررسی و درصورت تایید ،اطالعات الزم برای واریز وجه (مبلغ ،شماره حساب و  )...از طریق
ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.
شما در هر زمان میتوانید وضعیت بررسی مدارک خود را از همین بخش و در قسمتی که در تصویر زیر مشخص
شده است مشاهده نمایید:
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 )3ثبت پرداخت
پس از اینکه مدارک شما تایید گردید و اطالعات حساب بانکی برای شما ارسال شد ،مبلغ تعیین شده را
واریز و جهت ثبت پرداخت در سیستم مراحل زیر را انجام دهید:
 )2-9به پوشۀ «ثبت پرداختها» بروید و بر روی دکمۀ «بارگذاری پرداخت  »$کلیک نمایید:

 )2-9در فرم نمایش داده شده ،ابتدا با فشردن دکمۀ «بارگذاری سند پرداخت» ،تصویر فیش واریزی را
بارگذاری نموده و سپس فرم را تکمیل و در انتها دکمۀ «ثبت» را فشار دهید:
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 )4ثبت درخواست عضویت
 )2-4به پوشۀ «درخواست عضویت» بروید و بر روی دکمۀ «ثبت درخواست عضویت» کلیک نمایید:

 )2-4در فرم نمایش داده شده ،ابتدا پرداخت موردنظر را انتخاب نموده و سپس بر روی دکمۀ «ثبت
درخواست عضویت» کلیک نمایید:

* پس از بررسی درخواست ،تایید عضویت شما در کانون از طریق ایمیل به اطالع شما خواهد رسید.
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