
 (( مه پاک فروشگاه اینترنتیعضویت در  تصویری )) آموزش

 

برای عضویت در فروشگاه اینترنتی مه پاک می توانید از دو روش حساب کاربری خود را ایجاد             

عضویت با استفاده از شماره "نمایید تا به راحتی بتوانید سفارش های خود را ثبت نمایید. روش اول 

برای عضویت با استفاده از  می باشد. "فاده از آدرس ایمیلعضویت با است"و روش دوم  "همراه

 آدرس ایمیل به روش زیر عمل نمایید:

 

 مشکی رنگ باالی سایت  کلیک کنید. در نوار "ثبت نامورود/"ابتدا بر روی دکمه  -1

 

 کلیک کنید. "ربریایجاد حساب کا"سپس بر روی دکمه  -2

 کلیک کنید. "عضویت"بر روی دکمه  این صفحه سمت چپ در -3



 

 آدرس ایمیلتان را وارد نمایید. "لیشماره موبا/لیمیا "ر فیلد د -4

 

 خود را وارد نمایید. کامل نام "نام"در فیلد  -5



بهتر است شماره همراه خود را وارد نمایید تا در صورت فراموشی رمز  "شماره موبایل"فیلد در  -6

زیابی کنید و همچنین از تخفیف ها و وضعیت سفارش بتوانید اطالعات حساب کاربری خود را با

 های خود به صورت لحظه ای مطلع شوید.

 کلیک کنید. "عضویت"سپس بر روی دکمه  -7

 

 وارد کنید. دلخواه یک رمز مناسب "گذرواژه"ر فیلدد -8

 کلیک کنید. "عضویت"بر روی دکمه مجددا  -9

با در این مرحله حساب کاربری شما با موفقیت ایجاد شده است. برای ورود به سایت می توانید 

موجود در نوار باالی تمام صفحات  "ورود/ثبت نام"و یا دکمه  همین صفحهفرم ورود در از استفاده 

 ارد حساب کاربری خود شوید.سایت استفاده نموده و با ورود آدرس ایمیل و گذرواژه و



 

 

 روش دوم

در صورتی که آدرس ایمیل نداشته و یا مایل به ثبت نام توسط شماره همراه هستید به روش زیر می 

 ینترنتی مه پاک حساب کاربری ایجاد نمایید.ستفاده از شماره همراه خود در فروشگاه اتوانید با ا

 مشکی رنگ باالی سایت  کلیک کنید. در نوار "ثبت نامورود/"ابتدا بر روی دکمه  -1



 

 کلیک کنید. "ربریایجاد حساب کا"سپس بر روی دکمه  -2

 کلیک کنید. "عضویت"بر روی دکمه  این صفحه سمت چپ در -3

 

 وارد نمایید. بدون صفر اول تان راهمراه تلفن شماره "لیشماره موبا/لیمیا "در فیلد  -4



 خود را وارد نمایید. کامل نام "نام"در فیلد  -5

وارد نمایید تا در صورت  در صورت وجود خود را آدرس ایمیلبهتر است  "ایمیل"فیلد در  -6

زیابی کنید و همچنین از تخفیف ها و فراموشی رمز بتوانید اطالعات حساب کاربری خود را با

 وضعیت سفارش های خود به صورت لحظه ای مطلع شوید.

 کلیک کنید. "عضویت"سپس بر روی دکمه  -7

 

 .دیرمز مناسب دلخواه وارد کن کی "گذرواژه"لدیدر ف -8

 .دیکن کیکل "تیعضو"دکمه  یبر رو مجددا -9



 

سال می شود. این کد اربه شماره همراهتان  از طریق پیامک یک کد تاییددر این مرحله  -10

 وارد نمایید. "کد تایید"را در فیلد 

 کلیک کنید. "ر مصرفارسال کد تایید یکبا"سپس بر روی دکمه  -11

اگر کد تایید برایتان پیامک نشده است، پس از بررسی صحت شماره همراه وارد شده،  -12

کلیک کنید  "ارسال مجدد کد یکبار مصرف"ثانیه می توانید بر روی دکمه  30بعد از گذشت 

 تا مجددا برایتان ارسال گردد.

با  دیتوان یم تیورود به سا یشده است. برا جادیا تیشما با موفق یمرحله حساب کاربر نیا در

تمام صفحات  یموجود در نوار باال "ورود/ثبت نام"دکمه  ایصفحه و  نیاستفاده از فرم ورود در هم

 .دیخود شو یو گذرواژه وارد حساب کاربر شماره تلفن همراهاستفاده نموده و با ورود  تیسا

عالوه بر روش فوق، در صورت فراموشی گذرواژه می توانید به روش زیر نیز وارد حساب کاربری 

 خود شوید:



 ببرید. مشکی رنگ باالی سایت در نوار "ثبت نامورود/"بر روی دکمه وس را انشانگر مابتدا  -1

 دکمه کلیک نکنید( این رویبر )

 وارد نمایید. بدون صفرشماره تلفن همراه خود را  "ایمیل/شماره موبایل"در فیلد  -2

 

 کلیک کنید. "ورود با کد یکبار مصرف"سپس بر روی دکمه  -3

ار باالی سایت نشانگر ماوس مجددا از نو یک کد تایید به شماره همراهتان پیامک می شود. -4

 .)روی این دکمه کلیک نکنید(ببرید "ورود/ثبت نام"ه بر روی دکمرا 



 

ارسال کد تایید "روی دکمه  کد ارسال شده را وارد نمایید و سپس بر "کد تایید"در فیلد  -5

 کلیک کنید تا وارد حساب کاربری خود شوید. "یکبارمصرف

اگر کد تایید برایتان پیامک نشده است، پس از بررسی صحت شماره همراه وارد شده، بعد  -6

کلیک کنید  "ارسال مجدد کد یکبار مصرف"ثانیه می توانید بر روی دکمه  30از گذشت 

 تا مجددا برایتان ارسال گردد.

 

 

مراحل می توانید با بخش در صورت وجود هر گونه سوال یا مشکل در هر یک از  ))

 (( پشتیبانی فروشگاه اینترنتی مه پاک در ارتباط باشید.

 


