بسمه تعالی
راهنما ثبت نام در بانک اطالعاتی مد و لباس ایران
خواهشنمد است با طی مراحل زیر نسبت به انجام ثبت نام الکترونیکی خود اقدام فرمایید.

مدارک الزم جهت ثبت نام:
تصویر پرسنلی 3*4
تصویر کارت ملی با فرمت  jpg | PNG | gifو با حداکثر حجم  500کیلو بایت به ازای هر تصویر
برای ثبت درخواست اشخاص حقوقی ،الزم است تصویر پرسنلی ،تصویر کارت ملی مدیر عامل با فرمت  PNG | GIF | JPGو با
حداکثر حجم  ۵۰۰کیلوبایت به ازای هر تصویر داشته باشید .همچنین تصویر روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات با فرمت JPG
| PNG| GIFو با حداکثر حجم  ۵۰۰کیلوبایت و نیز اساسنامه یا شرکت نامه به صورت فایل  PDFو با حجم حداکثر  ۲مگابایت الزم
است .برای مراکز فروش تصویر جواز کسب با فرمت و حجم ذکر شده الزامیست.

روال ثبت نام
جهت ثبت نام مرورگر خود را باز کرده و از ارتباط با اینترنت مطمئن شوید  .سپس وارد صفحه اصلی وب سایت به آدرس
http://iranianmode.comشده و روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.

در صفحه ثبت نام روی دکمه ورود کلیک نمایید .چنانچه قبال در سایت ثبت نام کرده اید و عضو شده اید  ،نام کاربری و رمز خود
را وارد نمایید .چنانچه قبال ثبت نام نکرده اید مراحل ثبت نام را دنبال نمایید.
در پایین فرم روی ثبت نام کلیک نمایید و اطالعات خود را وارد نمایید .رمز انتخابی باید حداقل شامل  8کاراکتر باشد.

سپس روی دکمه ثبت کلیک نمایید .پس از ثبت نام اولیه کد رهگیری به آدرس ایمیلی که وارد کرده اید ارسال میشود .پس از وارد
کردن کد رهگیری ارسال شده روی دکمه فعالسازی کلیک نمایید.

پس از مشاهده پیام فعالسازی با موفقیت انجام شد روی لینک ورود به صفحه کاربری کلیک نمایید.

چنانچه قبال در سایت ثبت نام نموده اید ولی رمز خود را فراموش کرده اید  ،روی لینک رمز خود را فراموش کرده اید؟ در پایین
فرم کلیک نموده آ آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا رمز برای شما ارسال شود.

پس از ورود به پنل کاربری نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام نمایید.
در صفحه پنل کاربری عنوان فعالیت خود را انتخاب نموده و فرم را تکمیل نمایید .در صورت فعالیت در چند حوزه مختلف  ،تک
تک حوزه ها را انتخاب نموده و اطالعات خود را وارد نمایید.

ثبت نام اولیه
پس از ورود به پنل عنوان فعالیت خود را انتخاب نموده و اطالعات الزم را وارد نمایید.سپس روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
چنانچه در بیش از یک شاخه فعالیت دارید  ،در تمامی شاخه ها اطالعات خود را ثبت نمایید.

ویرایش اطالعات
در این بخش می توانید با کلیک بر روی دکمه ویرایش مربوط به عنوان فعالیت خود  ،اطالعات خود را ویرایش نمایید.

آپلود عکس و لوگو
جهت آپلود عکس پرسنلی یا لوگو خود وارد بخش آپلود عکس و لوگو شوید .روی دکمه ویرایش کلیک نمایید .سپس برای آپلود عکس
پرسنلی  ،گزینه آپلود عکس /لوگو را انتخاب نموده و عکس با اندازه  125*125را وارد نمایید.برای ارسال عکس نمونه کار گزینه
ارسال عکس را انتخاب نمایید.

سایز آپلود عکس
سایز عکس پرسنلی  125*125می باشد.
سایز عکس مدیر عامل در صفحه اختصاصی شرکتها  167*250می باشد.

ارسال مدارک
جهت آپلود روزنامه رسمی شرکت و آخرین تغییرات آن وارد بخش ارسال مدارک شده و روی گزینه ویرایش کلیک نمایید.

ساخت صفحه اختصاصی
برای نمایش اطالعات بیشتر در مورد فعالیت خود وارد این بخش شوید و به تفکیک حوزه فعالیت خود گزینه ویرایش را انتخاب
نموده و اطالعات تکمیلی را وارد نایید.
جهت ذخیره آدرس در نقشه گوگل پس از نوشتن آدرس در باکس مربوطه دکمه  enterرا فشار دهید تا موقعیت جغرافیایی شما روی
نقشه ثبت شود.

جستجو
امکان بازیابی اطالعات از بانک مد و لباس ایران در  4دسته اصلی انتخاب
 -1استان و شهر
 -2عنوان فعالیت
 -3نوع فعالیت
 -4حوزه فعالیت
فراهم شده است.
برای اعمال فیلتر روی شهر مورد نظر  ،استان و شهر خود را انتخاب نمایید تا فقط گزینه های مربوط به همان شهر را مشاهده
نمایید.
با انتخاب عنوان فعالیت تنها فعالین در همان حوزه خاص را میتوانید مشاهده نمایید.
با انتخا ب فیلتر عنوان فعالیت  ،مراکز/اشخاص (طراح  ،تولید کننده و ) ...که در زمینه های انتخابی (بانوان  ،آقایان ،کودک)شما
فعال هستند را مشاهده می نمایید.
برای مشاهده فعالین در یک یا چند حوزه خاص  ،گزینه های مورد نظر خود را انتخاب نمایید .با انتخاب گزینه های زیر مجموعه
دار(پوشاک  ،حجاب و عفاف ) امکان انتخاب از میان گزینه های گرایش تخصصی را نیز برای جستجو دقیقتر دارید.
برای جستجو موضوع خاص میتوانید متن جستجو را در کادر جستجو وارد نمایید.

برای مشاهده شماره تماس و آدرس روی گزینه تلفن و آدرس کلیک نمایید.برای مشاهده جزئیات بیشتر در صفحه اختصاصی روی
گزینه بیوگرافی کلیک نمایید .با کلیک روی گزینه سایت  ،به وب سایت گزینه انتخابی ریدایرکت میشوید.

فروشگاه اینترنتی مجاز
در این بخش لیست فروشگاه های آنالین قرار گرفته  ،با انتخاب هر فروشگاه به صفحه فروشگاه ریدایرکت می شوید.

افزودن عکس و مطالب صفحه اختصاصی
جهت وارد کردن عکس در صفحه اختصاصی وارد پنل کاربری خود شوید .در بخش آپلود عکس و لوگو  ،عکس های مورد نظر
خود را حداکثر با حجم  500kآپلود نمایید.
برای ویرایش و افزودن توضیحات در مورد فعالیت خود از پنل کاربری  ،بخش ویرایش اطالعات را انتخاب نمایید.
در بخش آدرس دهی  ،آدرس خود را وارد کرده و بر روی دکمه اینتر کلیک نمایید .آدرس شما به نقشه اضافه میشود.
در بخش انتخاب برند  ،تنها از میان برندهای موجود امکان انتخاب دارید و امکان ثبت برند تنها از طریق تولید کنندگان برند امکان
پذیر است.

