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بعد از ورود به سامانه بر روی گزینه "ورود" کلیک نموده و از منو باز شده گزینه "ورود اعضا" را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب "ورود اعضا" تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود.

بعد از انتخاب گزینه "ورود اعضا" چنانچه قبال عضو سامانه شده اید و نام کاربری و یا رمز عبور برای شما ارسال شده
است با وارد کردن اطالعات الزم بر روی گزینه ورود کلیک نمایید

و در صورتی که جزو اعضای معرفی شده به سامانه برای عضویت از طریق پیامک و یا  ...می باشید  ،بر روی گزینه
ثبت نام اعضا کلیک نمایید.

و اگر که می خواهید به عنوان میهمان در سامانه ثبت نام نمایید بر روی گزینه ثبت نام میهمان کلیک نمایید.

بعد از انتخاب ثبت نام اعضا فرم زیر نمایش داده می شودکه باید کامل گردد.
کدملی:
شناسه (شناسه عضویت):
تلفن همراه:
ایمیل (ضروری نمی باشد)
کد عضویت قدیم (در صورتی که عضو قدیم بوده اید)
کد امنیتی (تصویر نمایش داده شده)

بعد از انتخاب ثبت نام میهمان فرم زیر نمایش داده می شود که باید کامل گردد.
نام:
نام خانوادگی :
کد ملی :
تلفن همراه:
ایمیل (ضروری نمی باشد)
کد امنیتی (تصویر نمایش داده شده)

نکات:
در وارد کردن تلفن همراه دقت نمایید  ،پیامک تبلیغاتی شماره وارد شده بسته نباشد.
بعد از ثبت نام چه به صورت میهمان و یا عضو  ،نام کاربری و یا رمز عبور برای شما از طریق پیامک و یا ایمیل (که در
فرم مربوطه وارد کرده اید) ارسال می گردد .
در صورتی از طریق ثبت نام اعضا اقدام نموده باشید مراحل تکمیل ثبت نام نمایش داده میشود که باید این مراحل
طی گردد تا به صورت کامل عضو سامانه شوید.
اگر جزو اعضای قدیمی می باشید و کد عضویت قدیم خود را وارد کرده اید ولی در سیستم یافت نشد فرمی نمایش
داده خواهد شد که باید پر شود و منتظر اطالع رسانی از طریق سحاب باشید.
چنانچه پیامک و یا ایمیل برای شما ارسال نگردید و مشکلی در مراحل ثبت نام بوجود آمد به پشتیبانی سحاب
اعالم نمایید.

تلفن88322316 :

