
 ایران ایلببه سایت راهنمای ثبت نام و ورود 

 

رایگان است. جهت استفاده از خدمات ایران ایلب، می بایست هنگام ثبت نام اطالعات  "ایران ایلب" سایت ضویت درعگرامی  کاربر

 .دیخواسته شده را به درستی وارد نمای

 :ثبت نام الف( 

شکل  ،فلشکلیک کنید )درصفحه اصلی سایت  "ثبت نام"روی ایکون ابتدا کاربران محترم برای ثبت نام در سایت ایران ایلب  -1

 ر(زی

 

باید درابتدا . صفحه( راست)سمت  دیوارد کنباید اطالعات شخصی خود را که د یشو شما وارد صفحه ثبت نام میدر ادامه  -2-

 حقیقی هستید یا یک کاربر حقوقی )شرکت ها/ نهادها/ ...(.انتخاب کنید که شما یک کاربر 

 کاربر حقیقی: نمایش صفحه ثبت نام  



 

 

 :حقوقینمایش صفحه ثبت نام کاربر 

 

 

  را وارد کنید.خواسته شده پس از انتخاب نوع کاربری اطالعات  -3



در به نمایش  برای دیگر کاربران صرفا نام مستعار کاربر دقت کنید که ضروری است. پر کردن گزینه های ستاره دار )*( -

 .لذا نام مستعار مناسب برای خود انتخاب کنید ،می آید

 . صفحه(چپ )سمت  پس از وارد کردن اطالعات شخصی، برای ورود به سایت نیازمند پرکردن اطالعات کاربری هستید  -4

و کلیک به روی با وارد کردن شماره موبایل  زیرابه کار میرود.ستعار( )نه نام مشماره موبایل شما به عنوان نام کاربری  -

باکس مربوطه  باید در دریافت میکنید که ( SMSاز طریق پیامک )رقمی  4یک کد  "دریافت کد چهار رقمی"گزینه 

 وارد کنید.

 تعیین کنید.را در ادامه به انتخاب خود کلمه عبور   -

با تیک زدن ) و آن را بپذیریدرده قوانین ایران ایلب را مطالعه ک شما باید  "ثبت نام"قبل از کلیک کردن روی گزینه  - 

 .(اعالم کنید آنموافقت خود را با  "با قوانین ایران ایلب موافقم" گزینه
 

 

بزرگ ایران پس از تکمیل ثبت نام وارد صفحه کاربری )داشبورد( خود می شوید )شکل زیر(. از این پس شما عضوی از جامعه  -5

 ایلب هستید و میتوانید آگهی خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

 

 

 :ب( ورود

میتوانید با کلیک  ،اگر شما پیش از این ثبت نام کرده اید و دارای نام کاربری تایید شده )شماره موبایل( و کلمه عبور هستید -1

 سایت ایران ایلب شوید )فلش قرمز در شکل زیر(.وارد صفحه ورود به  "ثبت آگهی"یا  "ورود"کردن روی ایکون 



 
 

من را بخاطر "گزینه . بعد از اولین ورود میتوانید با تیک زدن باید نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنیددر صفحه ورود  -2

. پشنهاد میشود برای بهره برداری بهتر از سایت ایران )تصویر پایین( نام کاربری و کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره کنید "بسپار

 .تنظیم کنید 100و زوم مروگر خود را روی شود ایلب مرورگر گوگل کروم  استفاده 

بعد از ورود تا مادامیکه شما در سایت کاربر فعال باشید میتوانید با کلیک به روی گزینه نام کاربری خود که جایگزین  - 

 د به صفحه کاربری خود )داشبورد( مراجعه کنید.می شو "ورود "آیکون 

 
 

 :ج( فراموش کردن رمز عبور

گزینه اگر پیش از این ثبت نام کرده اید و در مراجعات بعدی رمز عبور خود را فراموش کردید میتوانید با کلیک کردن بر روی  -1

 قرمز رنگ در شکل زیر(.رمز عبور را بازیابی کنید )فلش  "رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟"



 

 

)فلش قرمز رنگ در شکل صفحه جدیدی باز خواهد شد که کاربر با درج شماره موبایل خود گزینه با کلیک کردن روی این  -2

 میکند.دریافت  یر رقمی جدیداکد چهزیر(، 

 

 

 انتخاب کنید )تصویر زیر( با وارد کردن کد چهار رقمی میتوانید در صفحه تغییر رمز، برای خود رمز عبور جدیدی -3 



 

 

 اشبورد وارداربری خود یا دبه صفحه ک استو درج رمز جدید قادر  "بازگشت به صفحه ورود"انتخاب گزینه در پایان کاربر با  -4

 .)تصویر زیر( شود

 

 


