راهنهای ثبت نام و کار با پنل کاربری جهان پی

 ثبت نام اولیه در جهان پی
 لطفا ٍب سایت جًان پی را باز کردى ٍ جًت عضَیت بر رٍی "عضَیت در سانانٌ" کلیک نهایید.

 در صَرتی کٌ بٌ صفحٌ ثبت نام ارجاع نشدید در صفحٌ جدید بر رٍی "اینجا" کلیک کنید.

 آدرس پست الکترٍنیکی ٍ رنز عبَر دلخَاى خَد را ٍارد کردى ٍ سپس بر رٍی دکهٌ نرحلٌ بعد کلیک کنید.

-

آدرس ایهیل شها نام کاربری شها در جًان پی نی باشد .لذا پس از تایید برای ٍرٍد بٌ حساب کاربری یا بازیابی رنز عبَر ٍ سایر خدنات جًان پی نَرد
استفادى قرار خَايد گرفت.
کلهٌ عبَر شها باید با خصَصیات زیر باشد:

-



دارای  8تا  05کاراکتر



دارای حداقل یک عدد



دارای حداقل یک حرف کَچک انگلیسی



دارای حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی

در صَرتی کٌ رنز عبَر خَد را ٍارد کردید انا دکهه "نرحله بعد" برای شها فعال نشد بٌ این نعناست کٌ رنز عبَر شها پیچیدگی الزم را ندارد  .برای رفع
نشکل رٍی آیکَن راينهای کنار فیلد رنز عبَر کلیک کردى ٍ خصَصیاتی کٌ باید اصالح شَد را نشايدى نهایید.
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د ر سهت چپ ير کادر یک آیکَن راينها ٍجَد دارد  .برای آشنایی با نحَى پر کردن ير کادر نی تَانید بر رٍی این آیکَن کلیک نهایید.
 نشخصات فردی خَد را در این نرحلٌ ٍارد کردى بٌ نرحلٌ بعد برٍید .

در پر کردن فیلديای فَق بٌ نَارد زیر دقت نهایید:
-

نام ٍ نام خانَادگی نندرج در شناسنانٌ را بٌ صَرت فارسی ٍارد نهایید.

-

کد نلی  05رقهی نندرج در کارت نلی خَد را بٌ صَرت صحیح ٍارد نهایید.

-

تاریخ تَلد خَد را يهانند نهَنٌ ای کٌ در تصَیر است بٌ شکل صحیح ٍارد فرنایید.

-

کد فعال سازی بٌ شهارى نَبایلی ارسال خَايد شد کٌ در فیلد باال ٍارد نی کنید .تَصیٌ نی شَد از خط فعال ٍ با قابلیت دریافت پیانک خَد ،جًت
سًَلت در دریافت کد فعال سازی استفادى نهایید.

-

کد نشخص شدى در تصَیر را ٍارد نهایید ،اگر نتن قابل خَاندن نیست نی تَانید با زدن دکهٌ کنار تصَیر آن را تغییر ديید.

 تبریک! حساب کاربری شها ایجاد شدى ٍ خالصٌ ای از اطالعات در نرحلٌ بعد نهایش دادى نی شَد.

 رٍی دکهٌ "ذخیرى ٍ ٍرٍد بٌ پنل" کلیک کردى تا ٍارد پنل کاربری خَد در جًان پی شَید.
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 تکهیل پروفایل
پس از ثبت نام اٍلیٌ ٍ ٍرٍد بٌ پنل کاربری خَد در باالی صفحٌ یک پیغام قرنز رنگ نشايدى خَايید کرد.

برای تکهیل پرٍفایل ،نراحل نهایش دادى شدى در عکس را بٌ ترتیب انجام ديید .
 لطفا بر رٍی نرحلٌ "تایید ایهیل" کلیک نهایید .اطالعات شخصی خَد را در فیلديای زیر ٍارد کنید.

در پر کردن فیلديای فَق بٌ نَارد زیر دقت نهایید :
-

کد نلی  05رقهی را بدٍن خط تیرى ٍ بٌ صَرت صحیح ٍارد نهایید.

-

تلفن ثابت نربَط بٌ کسب ٍ کار خَد را بٌ شکل صحیح يهراى با کد شًر ٍارد نهایید.

-

کد پستی نندرج در پشت کارت نلی را ٍارد نهایید ،يهچنین آدرس نحل سکَنت خَد را بٌ صَرت کانلٍ ،اضح ٍ دقیق ٍارد نهایید.

-

آدرس ٍ کد پستی باید دارای يهخَانی باشد ٍ صحت آن بررسی نی گردد.

3

تصَیر فَق برای اشخاص حقیقی نی باشد  .در صَرتی کٌ تهایل دارید پنل کاربری بٌ نام شرکت ٍ حقَقی باشد گزینٌ حقَقی را در تصَیر
انتخاب نهایید.
 لطفا پس از پر کردن فیلديا بر رٍی دکهٌ "نرحلٌ بعد" کلیک کنید.با این کار پیام "کد فعالسازی ارسال شد" نَاجٌ نی شَید :

 جًت تایید شهارى تلفن يهراى ٍ آدرس ایهیل ،کد يای دریافت شدى را در فیلد يای نربَطٌ ٍارد کردى رٍی تایید کلیک کنید.
درصَرت عدم دریافت کد نی تَانید نَقتا این نرحلٌ را ردى کردى ٍ سایر نراحل را تکهیل نهایید.

در پر کردن فیلديای فَق بٌ نَارد زیر دقت نهایید :


پیانک فعال سازی حداکثر تا  5دقیقٌ بٌ شهارى شها ارسال نی گردد در صَرت عدم دریافت پیانک ،از این نرحلٌ عبَر کنید .در پنل کاربری بعدا نی
تَانید نسبت بٌ فعالسازی شهارى نَبایل اقدام نهایید.



اگر ایهیل را نشايدى نهی کنید پَشٌ  Spam ٍ Trashرا بررسی نهایید.

 پس از فعالسازی نَبایل ٍ ایهیل رٍی دکهٌ نرحلٌ بعد کلیک کردى نشخصات کسب ٍ کار ٍ سایت خَد را نطابق با تصَیر زیر
ٍارد نهایید .
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نام داننٌ ٍب سایت  :جًت بررسی قانَن نندی کسب ٍ کارٍ ،ب سایت شها بازبینی خَايد شد .لطفا آدرس را بٌ يهراى  httpیا  httpsبدرستی ٍارد نهایید
نسیر فرعی فرٍشگاى در ٍب سایت  :آدرسی کٌ تراکنش يا قرار است از طریق آن انجام شَد .لطفا آدرس را بٌ يهراى  httpیا  httpsبدرستی ٍارد نهایید
کالس کاال یا خدنات  :خدناتی نتناسب با حَزى فعالیت کسب ٍ کار خَد ٍ یا نشابٌ با آن را انتخاب نهایید .
نام بانک  :نام بانک را انتخاب کنید  .الزانی ندارد درگاى بانکی انتخابی حتها با حساب بانکی شها یکسان باشد.
آدرس ایهیل پشتیبانی  :آدرس ایهیل نذکَر برای پیگیری خرید ٍ تراکنش يا در اختیار نشتریان شها قرار خَايد گرفت.
شهارى نَبایل پشتیبانی  :شهارى تلفن نذکَر برای پیگیری خرید ٍ تراکنش يا در اختیار نشتریان شها قرار خَايد گرفت.

 پس از پر کردن فیلديای فَق رٍی دکهٌ "ذخیرى ٍ خرٍج" کلیک کردى تا بٌ پنل کاربری باز گردید.
در صَرتی کٌ نراحل فَق بصَرت کانل انجام شدى باشد تنًا نرحلٌ "ارسال ندارک" باقی نی ناند ٍ سایر نراحل بٌ رنگ سبز نهایش دادى
نیشَند.

5

اگر نَفق بٌ فعال سازی نَبایل خَد طی نراحل ثبت نام نشدید پس از ٍرٍد بٌ پنل کاربری رٍی نرحلٌ "تایید نَبایل" در کادر قرنز رنگ
کلیک نهایید .سیستو یک کد برای شها تَلید ٍ ارسال خَايد کرد .کٌ نی تَانید در کادر نشخص شدى ٍارد کنید در صَرت عدم دریافت کد
نیز نی تَانید براساس کد نهایشی نندرج در زیر کادر اقدام ٍ آن کد را با نَبایل خَد بٌ  100002121پیانک نهَدى چند دقیقٌ ننتظر بهانید
.

با ار سال پیانک  ،سیستو خَدکار شهارى يهراى شها را تایید نی کند .برای اطهینان از این انر صفحٌ کاربری خَد را رفرش نهایید  .نرحلٌ
"تایید نَبایل" سبز رنگ خَايد شد  .در نًایت رٍی نرحلٌ "ارسال ندارک" کلیک کنید .
ارسال ندارک
دریافت ندارک صرفا جًت شناسایی ٍ احراز يَیت شها نی باشد تا از برٍز يرگَنٌ نشکل یا سَء استفادى احتهالی افراد از عناٍین ٍ
نشخصات دیگران جلَگیری نهاید .پرٍاضح است ندارک ارسالی طبق سیاست حریو خصَصی ٍ حفظ اسرار کاربران نزد شرکت جًان پی
نحفَظ خَايد بَد.





اسکن رنگی کارت نلی



اسکن رنگی قرارداد تجاری



اسکن رنگی شناسنانٌ(در صَرت ٍجَد)



اسکن رنگی گذرنانٌ (در صَرت ٍجَد)



اسکن رنگی کارت پایان خدنت(در صَرت ٍجَد)

ارسال اسکن رنگی ٍ با کیفیت از اصل ندارک (تنًا دٍ نَرد از ندارک قید شدى ) زیر بنام جًان پی الزانی نی باشد( .بٌ شرطی کٌ کدنلی بٌ صَرت ٍاضح در
ندرک ارسالی درج شدى باشد)



تنًا ارسال دٍ نَرد از ندارک قید شدى (کارت نلی  -شناسنانٌ  -گذرنانٌ  -کارت پایان خدنت ) ضرٍری نی باشد لذا حساب کاربری شها تنًا با ارسال حداقل دٍ
نَرد از ندارک ثبت ٍ تایید نی شَد.



لطفا قرارداد تجاری را از اینجا دانلَد ٍ پس از تکهیل آپلَد نهایید.



فرنت تصَیر بایستی  ٍ png ،jpgیا  ٍ gifحجو آن حداکثر  055کیلَ بایت باشد.

بعنَان نثال برای آپلَد فایل کارت نلی رٍی دکهٌ  choose fileکلیک کردى فایل را از کانپیَتر خَد انتخاب کنید .پس از اینکٌ آپلَد بٌ اتهام
رسید پیغام "ذخیرى شد" در جلَی فیلد کارت نلی نهایش دادى نی شَد

.
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