
درباره رادین
گــروه رادیــن بــا نــام تجــاری شــرکت گــروه  فنــاوران رادیــن پاســارگاد و بــا بــه کارگیــری 
کارشناســان مجــرب کــه بــا اخــذ برتریــن مــدارک تخصصــی داخلــی و بیــن المللــی در حوزه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، فعالیــت خــود را در بخــش هــای مختلــف انفورماتیــک آغــاز 
نمــوده اســت. همچنیــن بــا اجــرای پــروژه هــای متعــدد و راه حــل هــای مفیــد در بهبــود 
ســرعت، امنیــت و کارایــی امــور ســازمانی مشــتریان توانســت در ارزیابــی هــای صــورت 

گرفتــه، ســربلند و افتخــار اجــرای موفقیــت آمیــزی در ســطح کشــور داشــته باشــد.

درباره کنگره آتالین رادین
ــار در ایــران و خاورمیانــه اقــدام بــه برگــزاری کنگــره بــه  مفتخریــم کــه بــرای اولیــن ب
ــور  ــاعت حض ــت س ــن، ثب ــام آنالی ــت ن ــم . ثب ــی نمایی ــن و الکترونیک ــال آنالی ــورت کام ص
ــن  ــال پیشــرفته و الکترونیکــی و همچنی ــه صــورت کام ــن، اطــالع رســانی ب و خــروج آنالی
دریافــت تمامــی اطالعــات کنگــره بــا ســرعت بــاال بــر روی تلفــن همــراه حاضریــن کنگــره از 

مهمتریــن مشــخصه هــای ایــن سیســتم مــی باشــد.

ــان ورود  ــه در زم ــد ک ــی باش ــورت م ــن ص ــه ای ــتم ب ــتفاده از سیس ــوه اس نح
ــه ــه گزین ــودن آن ب ــل نم ــود و متص ــودن WiFi خ ــن نم ــا روش ــره ب ــه کنگ ب
 Congress Online بــه صــورت Automatic صفحــه خــوش آمدگویــی نمایــان مــی 
ــره در  ــانی کنگ ــالع رس ــه و اط ــه دبیرخان ــردن دکم ــا فش ــن ب ــود .  همچنی ش
ــام و اطــالع رســانی منتقــل مــی  صفحــه خــوش آمــد گویــی بــه بخــش ثبــت ن

شــوید
ــراه  ــن هم ــر روی تلف ــتم WiFi ب ــتفاده از سیس ــکان اس ــه ام ــی ک • در صورت
مقــدور نمــی باشــد مــی توانیــد از سیســتم هــای کامپیوتــری مســتقر در روز 

کنگــره اســتفاده نماییــد .



در این بخش تمامی امور مربوط به دبیرخانه آنالین انجام خواهد شد .
Register: در ایــن بخــش پیــش ثبــت نــام حضــور در کنگــره انجــام خواهــد پذیرفــت )ثبــت نــام نهایــی بعــد از 
پرداخــت انجــام مــی شــود ( و اطالعاتــی همچــون نــام، نــام خانوادگــی، کــد ملــی، تلفــن همــراه، کشــور، و پســت 
الکترونیــک را دریافــت مــی نمایــد و بعــد از بررســی صحــت اطالعات و تائیــد آن ، پیغام مناســب نمایش داده شــده 

و همچنیــن پیامکــی حــاوی  تائیــد ثبــت نــام ارســال مــی شــود. 
Pay: بــه منظــور ثبــت نــام نهایــی بایســتی عملیــات پرداخــت صــورت گیــرد کــه امــکان پرداخــت بــا روش هــای ذیل 

امــکان پذیــر می باشــد : 
• درگاه الکترونیکــی : بــا ورود کــد ملــی و انتخــاب گــروه قیمــت قابــل پرداخــت نمایــش داده خواهــد شــد 

کــه بــا اســتفاده از کارت هــای عضــو شــتاب قابــل پرداخــت خواهــد بــود .
• کــد USSD : بــا شــماره گیــری شــماره ارائــه شــده در روز کنگــره بــه طــور مثــال ) #123*( و وارد نمــودن 

کــد ملــی و انتخــاب گــروه امــکان پرداخــت الکترونیکــی نیــز امــکان پذیــر خواهــد بــود .
• دســتگاه POS : همچنیــن بــا اســتفاده از دســتگاه هــای POS مســتقر در بخــش صنــدوق امــکان پرداخــت 

امــکان پذیــر مــی باشــد و تائیــد نهایــی بایســتی توســط مســئول صنــدوق انجــام شــود  .
• نقــدی : همچنیــن بــا پرداخــت نقــدی در بخــش صنــدوق نیــز امــکان ثبــت نــام نهایــی وجــود خواهــد 

داشــت کــه تائیــد نهایــی توســط مســئول صنــدوق امــکان انجــام مــی شــود .
بعــد از پرداخــت بــه شــیوه هــای بــاال پیامــک حــاوی تائیــد پرداخــت و ثبــت نــام نهایــی بــرای فــرد ثبــت 

نــام شــده ارســال خواهــد شــد .

Enter at: بــا اســتفاده از ایــن گزینــه در بــازه زمانــی مشــخص شــده بــر اســاس مقــررات کنگــره بــا ورود کــد ملــی 
تائیــد شــده خــود امــکان ثبــت ســاعت حضــور امــکان پذیــر خواهــد بــود و در انتهــای پیغــام ثبــت ســاعت حضــور و 

همچنیــن پیامــک حــاوی تائیــد بــرای فــرد ارســال مــی گــردد .
-هر دستگاه متصل شده امکان ثبت تنها یک کد ملی را در کنگره دارد.

-این بخش مختص کسانی می باشد که ثبت نام نهایی آنها انجام شده باشد .
-امکان ثبت تنها یک ساعت حضور در روز امکان پذیر می باشد .

Leave at: همچنیــن از ایــن گزینــه در بــازه زمانــی مشــخص شــده امــکان ثبــت ســاعت خــروج در کنگره نیــز امکان 
پذیــر مــی باشــد و بعــد از نمایــش پیغــام مناســب ثبــت نهایــی ، پیامــک حــاوی ثبــت نهایــی ســاعت خــروج نیــز بــرای 

فــرد ارســال مــی شــود. 
-هر دستگاه متصل شده امکان ثبت تنها یک کد ملی را در کنگره دارد.

-این بخش مختص کسانی می باشد که ثبت نام نهایی آنها انجام شده باشد .
-امکان ثبت تنها یک ساعت خروج در روز امکان پذیر می باشد .

Lookup: یکــی از کلیــدی تریــن بخــش هــای ســامانه ایــن گزینــه می باشــد کــه در صورت عــدم نمایــش و دریافت 
پیغــام مناســب و همچنیــن نمایــش وضعیــت حضــور در کنگــره بــا وارد نمــودن کــد ملــی تمامــی اطالعــات ثبت شــده 

در کنگــره نمایــش داده مــی شــود و بــه عبارتــی صفحــه شــخصی هــر فــرد در کنگــره می باشــد .

Support: بــه منظــور ارائــه هــر گونــه پرســش و یــا درخواســت پشــتیبانی آنالیــن مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن 
گزینــه ســوال خــود را ارســال نمــود و کارشناســان حاضــر در کنگــره در اســرع وقــت بــه ســوال مربوطــه پاســخ 

خواهنــد داد  و بــا اســتفاده از سیســتم کاربــری و همچنیــن پیامــک پاســخ قابــل دریافــت مــی باشــد .

اطالع رسانی کنگره و همچنین دریافت تمامی اطالعات اجرایی کنگره در این بخش سازماندهی شده است .

Time Table: نمایــش آنالیــن برنامــه زمانــی کنگــره شــامل ســاعت ســخنرانی ، عنــوان ســخنرانی ، ســخنران هــا در 
تمامــی ســالن هــای کنگــره نمایــش داده مــی شــود  و همچنیــن از مهمتریــن نــکات آن مــی تــوان بــه امــکان دریافــت 
فایــل ارائــه ســخنران و همچنیــن فایــل صوتــی ســخنرانی بــا ســرعت بســیار بــاال بــر روی دســتگاه متصــل شــده 

اشــاره نمــود . 
Download: تمامــی فایــل هــای اصلــی کنگــره ماننــد کتابچــه ، بروشــور و کاتالــوگ هــای اختصاصــی کنگــره در ایــن 
بخــش قــرار مــی گیــرد کــه امــکان دریافــت بــر روی دســتگاه متصــل شــده را بــا ســرعت بســیار بــاال امــکان پذیــر 

مــی کنــد.
Application: نــرم افــزار هــای مــورد نیــاز بــه منظــور اســتفاده از ایــن سیســتم و بــاز نمــودن فایــل هــای مربوطــه 

در ایــن بخــش ســازماندهی شــده اســت .
 News: اخبارهــای و رویدادهــای مهــم انجــام شــده در روزهــای کنگــره در ایــن بخــش نمایــش داده مــی شــود و 

امــکان اشــتراک گــذاری ایــن مطالــب و ارســال بــه افــراد نیــز امــکان پذیــر خواهــد بــود .
Best File: امــکان دریافــت فایــل هــای مربوطــه ماننــد کاتالــوگ شــرکت هــای همــکار، بروشــور غرفــه هــای 

نمایشــگاهی ، اعالنــات و اطالعــات ، تیزرهــای تبلیغاتــی و ... در ایــن بخــش امــکان پذیــر مــی باشــد. 

همچنیــن در ایــن بخــش امکانــات ویــژه دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مهمتریــن آنها شــامل مــوارد زیر 
مــی شــود .

ارســال Notification: امــکان ارســال پیغــام متنــی ، فایــل صوتــی ، کاتالــوگ و ...  بــه  تمامــی افــراد 
ــا اســتفاده از ارســال فلــش انجــام خواهــد  حاضــر کــه در حــال اســتفاده از سیســتم مــی باشــد ب

پذیرفــت .
ارســال پیامــک : مهمتریــن رویدادهــا اصلــی کنگــره بــا اســتفاده از پیغــام متنــی بــرای تمامــی افــراد 

ثبــت نــام شــده در روزهــای کنگــره ارســال خواهــد شــد .
اتوماســیون تغذیــه : بعــد از ثبــت نــام نهایــی در کنگــره بــه افــراد بــر اســاس روزهــای تعییــن شــده 
کنگــره ژتــون غــذا اختصــاص داده مــی شــود کــه در زمــان ورود بــه منظور صرف غذا توســط مســئول 

کنتــرل تغذیــه کــد ملــی بررســی می شــود .
- در هر روز هر فرد امکان صرف 1 ژتون را دارد .

- امــکان بررســی ژتــون غــذا بــا اســتفاده از کارت ملــی و دســتگاه بارکــد خــوان بــه منظور تســریع در 
امــور ســرویس دهــی نیــز امــکان پذیــر می باشــد .


