
 بسمه تعالی

 راهنمای بارگزاری محصوالت

 

 جهت گذاشتن محصوالت برای فروش ابتدا باید ثبت نام کنید 

 برای ثبت نام باید روی یکی از فلش های مشخص شده )ثبت نام فروشندگان( کلیک کنید.

 

 

 

 

 سپس وارد صفحه عضویت میشویم 

در قسمت عضویت ابتدا ایمیلی که به آن دسترسی داشته باشید را وارد کنید سپس در قسمت 

الزم به ذکر است که در انتخاب رمز خود باید  .گذاره یا همان پسورد یک رمز انتخاب میکنید

دقت داشته باشید که رمز به انگلیسی باشد و همینطور برای مقاوم سازی باید از اعداد و 

استفاده کنید در غیر این صورت سیستم رمز   (,*,&,%,$,#,@,!)هایی اعم از  همچنین عالمت

 ما را قبول نمیکند . 



 

 

 

برای اینکه یک حساب فروشندگی  صفحه ی زیر میشوید .ضویت وارد پس از کلیک برروی ع

 ایجاد کنید باید روی فروشنده شوید کلیک کنید .

 



 

 روی فروشنده شوید کلیک کنید . وسپس فرم ارتقاء حساب کاربری را پر نمایید 

 

 

 



 .پس از اینکه وارد صفحه ی زیر شدید ثبت نام تکمیل شده 

برای اینکه وارد داشبورد فروشندگی شوید روی ثبت نام فروشندگان جایی که با فلش مشخص 

 شده کلیک کنید . 

 

 

 

 داشبورد فروشندگی به شکل زیر میباشد 



 

حال برای برند خود میتوانید یک لوگو یا تصویر بگذارید . برای ویرایش حساب کاربری و انتخاب 

 لوگو برای برند خود روی قسمتی که با فلش زرد مشخص شده کلیک نمایید . 

 

 



.اری نمایید از آن بنر و لوگوی خود را بار گذ پس

 

 

برای گذاشتن محصول از منوی کنار بر روی محصوالت کلیک کنید . و سپس بر روی افزودن 

 نید .محصول جدید کلیک ک

 



 

 

پس از کلیک بر روی افزودن محصوالت جدید صفحه زیر را مشاهده میکنید . که در اینجا 

میتوانید محصول جدید خود را وارد کنید . قسمت های مشخص شده اعم از نام محصول ، قیمت 

، قیمت تخفیف خورده ی محصول ، انتخاب گروه محصول ، تصویر محصول . در صورت تخفیف

 ل و توضیحات محصول خود را وارد نمایید . محصو

 



 

ی توانید یا از عکس هایپس از کلیک برروی بارگذاری تصویر با صفحه زیر روبرو میشوید که می

کتابخانه موجود است استفاده کنید یا اینکه از سیستم خود بارگذاری کنید .که برای  که قبال در

این کار برروی گزینش پرونده ها کلیک کنید . پس از انتخاب عکس بر روی افزودن گالری کلیک 

 کنید. 

 



 

 

برای اضافه کردن دیگر مشخصات بر روی ایجاد محصول کلیک کرده اگر محصولتان نیاز به 

 توضیحات اضافه دیگر ندارد برروی ایجاد و اضافه کردن محصول کلیک کنید . 



اگر عکس های بیشتری از محصولتان میخواهید بارگذاری کنید برروی ایجاد محصول کلیک کرده 

زیر در جایی که با فلش مشخص شده )اضافه کردن تصاویر بیشتر کلیک و سپس در صفحه 

 کنید(

 

 

 

پس از افزودن عکس ها و دیگر تغییرات در انتهای صفحه بر روی ذخیره محصول کلیک کنید تا 

 محصول ذخیره شود . 

ی در صورت.  برویداگر بخواهید لیست محصوالت وارد شده را ببینید بر روی محصوالت  -

یرایشی روی محصول انجام دهید یا اینکه محصول خود را حذف کنید و و که میخواستید

یا اینکه محصول خود را مشاهده کنید ، بر روی قسمت هایی که برروی عکس زیر با فلش 

 مشخص شده کلیک نمایید . 

 



 
 

پس از اینکه محصوالت خود را ثبت نمودید، پس از بررسی محصوالت شما توسط  تذکر:

 شما منتشر خواهد شد.  لمحصو، مدیریت سایت 

واریز وجه پس از فروش محصوالت باید شماره حساب برای  قابل توجه شما عزیزان :

ت رفته و بر روی پرداخت کلیک خود را وارد کنید . برای این کار ابتدا به قسمت تنظیما

 .  نمایید



 
 

پس از اینکه شماره حساب خود را و دیگر مشخصات بانکی خود را وارد نمودید بروز 

 رسانی تنظیمات را بزنید . 

 

 

 



 

ید . اینکه وارد ثبت نام فروشندگان شو برای ورود مجدد در حساب کاربری خود بعد از

با آن حساب ایجاد کردید وارد کنید و که  راورود نام کاربری و پسورد خود  در قسمت

برای اینکه از این به بعد بدون نیاز به اینکه نام کاربری و پسوردتان را وترد کنید 

 میتوانید تیک مرا به خاطر بسپار را بزنید و سپس ورود را بزنید . 

 

 


