بسمه تعالی

باتوجه به راهاندازی سیستمجامع اطالعات شطرنجبازان حاضر در سطح کشور ،از کلیه داوران ،مربیان و بازیکنان تقاضا
میشود برای ثبتنام در این سیستم هرچه سریعتر اقدام نمایند.
فاز اول ثبتنام شامل ثبت نامکاربری در سایت و ثبت مشخصات کامل فردی (عضویت در فدراسیون) می باشد که بعد از
تکمیل این فاز و با شروع فاز دوم ،کاربران می توانند مدارک داوری ،مربیگری ،ریتینگ و  ....را وارد سایت نمایند.
فاز سوم این سیستم صدور کارت جدید برای داوران ،مربیان و بازیکنان میباشد که مستلزم تایید دادههای وارد شدهی
کاربران ،توسط فدراسیون و هیئتهای شطرنج می باشد .بدیهی است که اشتباه در ورود و یا ارسال ناقص اطالعات باعث
تاخیر در صدور کارت جدید و یا حتی عدم صدور کارت جدید می گردد.
جامعه شطرنجبازان کشور می توانند از طریق لینک  ircf-members.irاقدام به ثبت نام نموده و مشخصات و مدارک
خود را در این سایت وارد نمایند.
در ادامه به شرح کامل نحوهی ثبتنام در سایت و ارسال مشخصات ،خواهیم پرداخت.

توجه به دو اصطالح مهم

*کاربر سایت
هر فرد با ثبت نامکاربری ،کلمه عبور و ایمیل معتبر میتواند کاربر سایت سیستمجامع فدراسیون شود و با ورود به این
سایت ،در صدد به عضویت در آوردن خود یا افراد دیگر برآید .بدیهی است کاربر سایت میتواند با سطح دسترسی که
توسط مسئول سیستمجامع داده می شود ،به قسمت های مختلفی از سایت دسترسی داشته باشد.

*عضو سیستم جامع فدراسیون
فردی است که مشخصات کامل خود را اعم از نام و نام خانوادگی ،کد ملی ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،عکس و ...در سایت
ثبت کرده و بعد از پرداخت نمودن حق عضویت ،از سیستم کد عضویت و کد پرداخت دریافت نموده است.

 -1دریافت نامکاربری و کلمه عبور جهت ورود به سایت
 ابتدا وارد سایت سیستمجامع فدراسیون به آدرس  ircf-members.irمی شوید.
از آنجایی که برخی از امکانات سایت فقط برای کابران سایت فعال می باشد بهتر است جهت ورود به سایت یک نامکاربری
و کلمه عبور برای خود ایجاد نمایید .برای این کار می توان از سه لینک موجود در صفحه اصلی که تصویر آن در ذیل
آمده است ،اقدام نمود.

 پس از کلیک کردن بر روی یکی از لینکها ،وارد صفحه ثبتنام (که تصویر آن در ذیل آمده است) می شوید.

 در این صفحه باید مشخصات کاربری خود را وارد نمایید .این مشخصات صرفاً جهت ورود به سایت می باشد .لطفاً
نکاتی که در این صفحه تذکر داد شده است را رعایت فرمایید.
 نامکاربری :نامکاربری انتخابی ،میتواند ترجیحا (التین) از جمع حروف و اعداد و کاراکتر زیر خط (_) باشد ،بین
حروف از کاراکتر فاصله و کاما استفاده نشود و حتما بایستی شناسه کاربری با حروف آغاز شود.
 ایمیل :آدرس پست الکترونیکی می بایست معتبر و فعال باشد .الزم بهذکراست هرگونه تغییرات ،به این آدرس ارسال
میگردد ،لذا ایمیل را به طور صحیح وارد نمایید.
 کلمه عبور :کلمه عبور می بایست حداقل  6کاراکتر و حداکثر  02کاراکتر باشد.
 عبارت امنیتی :عبارت امنیتی را با حروف بزرگ در محل خود وارد نمایید.

 بعد از ورود مشخصات و کلیک بر روی گزینه ثبت نام ،سیستم پیغام ذیل را نمایش می دهد که نشان دهنده تکمیل
ثبت نام اولیه شما می باشد.

 در اینصورت همانند تصویر ذیل ،جهت فعالسازی نامکاربری خود ،باید به ( )Inboxجعبه ورودی پست الکترونیکی
خود مراجعه و با کلیک کردن بر روی لینک تکمیل ثبت نام ،اقدام به تایید و تکمیل ثبت نام خود نمایید.

 در صورت عدم مشاهده نامه اولیه ارسالی از سیستمجامع فدراسیون و لینک تکمیل ثبت نام در  ، Inboxمی بایست
جهت یافتن نامه اولیه به فولدر های  Spamیا  Bulkیا  Junkمراجعه نمایید .در غیر اینصورت ثبت نام اولیه را بهدرستی
انجام ندادهاید که در این صورت می توانید مجددا اقدام نمایید و در صورت تکرار با مسئول سیستمجامع هیئت استان
تماس برقرار نمایید.
 در صورت کلیک بر روی لینک فعال سازی از داخل ایمیل ،مجددا به سایت سیستم جامع هدایت می شوید که در
آن وضعیت نهایی ثبت نام اولیه نشان داده می شود .الزم به ذکر است دفعات بعد می توانید با این نامکاربری و کلمهعبور،
به عنوان کاربر سایت ،وارد سایت شده و از امکاناتی که در اختیارتان قرار می گیرد ،استفاده نمایید.

 -2عضویت در سیستمجامع (جهت عضویت در جامعه شطرنج بازان)
یکی از امکاناتی که در اختیار کاربران سایت قرار می گیرد ،گزینه ای به نام "ثبت مشخصات" می باشد که در منوی سمت
راست اضافه می شود .در این قسمت کاربر سایت می تواند مشخصات کامل خود و یا افراد دیگر شامل نام ،نام خانوادگی ،کد
ملی ،شماره شناسنامه ،عکس ،تلفن ،آدرس و  ...را در سیستم ثبت نماید .برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم.
 ابتدا بر روی گزینه "ثبت مشخصات" که تصویر آن در زیر آمده است ،کلیک می کنیم.

 پس از کلیک بر روی این گزینه به صفحه ای که تصویر آن در زیر آمده است ،وارد می شوید .در این صفحه نکاتی در
مورد شرایط و ضوابط در مورد ورود اطالعات و نحوه تکمیل فرم ها ،آمده است که آن را مطالعه کرده و موارد مورد نیاز از
جمله عکس پرسنلی را فراهم نمایید .سپس مربع کوچکی که در پایین آن آمده است را انتخاب کرده و بر روی گزینه
"ادامه "...کلیک نمایید.

 در صفحه بعد ،فرم ورود اطالعات نمایش داده می شود .اطالعات این فرم باید به صورت کامل و دقیق پر شود .از
آنجایی که هر عضو فقط یکبار می تواند اطالعات خود را ارسال نماید ،در تکمیل این فرم نهایت دقت را به کار برید.
مسئولیت ارسال اشتباه اطالعات با خود فرد خواهد بود.
 آدرس و کدپستی خود را به صورت دقیق وارد نمایید .در صورتی که کارتی از طرف فدراسیون صادر شود ،از این آدرس
و کدپستی برای ارسال آن استفاده خواهد شد.
 شماره بیمه ورزشی ،شماره ای است که بر روی کارت بیمه ورزشی نوشته شده است .این شماره را بدون فاصله و پشت
سر هم وارد نمایید.
 اطالعات این فرم برای تایید نهایی به هیئت شطرنج استانی که شما انتخاب می نمایید ارسال می شود .هیئت شطرنج
استان مربوطه نیز پس از دریافت کپی مدارک از جمله کارت ملی ،شناسنامه ،کارت بیمه ورزشی ،آخرین قبض تلفن
و ...از طرف عضو ،اقدام به تایید اطالعات فرم می نماید .لذا در انتخاب هیئت شطرنج استان ،دقت نمایید .تصویر این
فرم در زیر آمده است.

 پس از پر کردن فرم باال ،بر روی گزینه "ثبت و ادامه "...کلیک می کنیم .در صورتی که اطالعات فرم به صورت کامل
پر شده باشد به صفحه بعد می روید .در غیر این صورت پیغام خطا نمایش داده خواهد شد و شما باید با توجه به پیغام
مشاهده شده ،اصالحات مربوطه را انجام دهید.

 در صفحه بعد یعنی صفحه آپلود عکس ،کاربران باید عکس اسکن شده خود را طبق شرایط زیر ارسال نمایند :
.1

عکس ارسالی باید با پس زمینه سفید باشد.

.0

حجم عکس نباید بیشتر از  02KBباشد.

.3

طول عکس باید بین  122تا  102پیکسل و عرض آن بین  02تا  122پیکسل باشد.

.4

چهره باید به صورت تمام رخ و واضح باشد.

برای این کار مطابق شکل ،ابتدا بر روی گزینه "انتخاب فایل" کلیک کرده و از پنجره ای که باز می شود ،عکس مورد نظر
را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب عکس ،نام فایل در زیر آن نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی گزینه "آپلود عکس"  ،عکس به سرور ارسال شده و در کادر مربوطه نمایش داده می شود.
در صورت تایید عکس ،بر روی گزینه "تایید عکس و ادامه "...کلیک کنید .در غیر این صورت ،مراحل فوق را تکرار
نمایید.

 پس از تایید عکس ،صفحه تایید نهایی صحت اطالعات نمایش داده می شود .در این صفحه اطالعاتی که در سیستم
ثبت می شود ،نمایش داده می شود .بررسی نهایی را بر روی این اطالعات انجام داده و گزینه "تایید و ثبت" را کلیک می
کنیم .در صورت عدم تایید اطالعات گزینه "بازگشت" را انتخاب می نماییم .در زیر عکس این صفحه آمده است.

 پرداخت حق عضویت پس از "تایید و ادامه "...به صفحه ای هدایت می شوید که در آن مشخصات شخص پرداخت کننده و مبلغ قابل
پرداخت نمایش داده می شود .با کلیک بر روی "تایید و ادامه "...به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت جهت پرداخت
حق عضویت منتقل می شوید.
 با استفاده از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب و با داشتن رمز دوم کارت ،قادر به پرداخت اینترنتی حق عضویت
خواهید بود.

 نکته مهم :در صورت انصراف از تایید و ادامه ،ثبت نام شما کامل نشده است و می بایست با مراجعه مجدد به قسمتوضعیت پرداخت حق عضویت در صفحه اصلی ،نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایید.

 پس از پرداخت حق عضویت از طریق درگاه بانک ملت ،اطالعات پرداخت شما در سرور ذخیره شده و به سایت
برگشت داده می شود و سیستم کد عضویت و کد پرداخت به شما تخصیص می دهد که دریافت این دو کد به منزله پایان
عضویت در سیستم جامع می باشد.
 کد عضویت در تمامی مراحل بعدی از جمله ثبت مدارک داوری ،مربیگری و  ...مورد نیاز شما می باشد .همچنین ایندو کد ،به پست الکترونیکی شما نیز ارسال می گردد.

