
ا︣و�︧︍ـــ﹢
 نحوه ثبت نام اولیه و ورود

کلیــه اســتفاده کننــدگان از ســامانه ایروکســپو بــرای ورود بــه 
نمایشــگاه، چــه به عنــوان غرفــه دار و چــه به عنــوان بازدیدکننــده، 
می بایســت در ســایت ایروکســپو ثبت نــام نماینــد. بــرای ایــن 

منظور طبق مراحل زیر عمل کنید: 

️ ﹡︀م او﹜﹫﹥ و ورود ﹡﹢ه ︔︊

ا︣و�︧ــ︍﹢
︣ان ا ﹟﹚︀﹡︀ه آ�︪︀﹝﹡



۱- بــه ســایت www.iroxpo.com مراجعــه و بــر روی ____________ در 
بــاالی صفحــه کلیــک نماییــد. (اگــر بــا موبایــل وارد ســایت شــده اید، بــر 
روی ------- بزنید تا گزینه "ورود" را ببینید) سپس به "صفحه ورود به حساب 

کاربری" هدایت می شوید. 

۲- بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات برـخـی از غرفــه داران توســط ســتاد 
برگــزاری نمایشــگاه قبــًال بــا شــماره موبایــِل مدیرعامــل شــرکت ثبــت 
شــده اســت، لــذا بــرای اطمینــان از ایــن موضــوع توصیــه می شــود، قبــل 
از اقــدام بــرای ایجــاد حســاب، ابتــدا بــا کلیــک بــر روی ---------------------- 
بــه صفحــه "بازیابــِی گــذرواژه" وارد و شــماره موبایل مدیرعامــل را در کادر 

ثبت نمایید و سپس بر روی دکمه "ادامه" کلیک کنید. 

شـــماره  بررســـی 
موبایل جهت ثبت 

نام یا ورود ثبت شماره موبایل ۲
جدید بـــرای ایجاد 

حساب کاربری ناحیـــه ۳ بـــه  ورود 
از  پـــس  کاربـــری 

ثبت نام ۴ ورود به وب سایت 
و پنل کاربری ۱
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فراموشی گذرواژه؟
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در صورتــی کــه شــماره موبایــِل وارد شــده قبــًال ثبــت شــده باشــد، بــه صفحــه "تأییــد شــماره وارد شــده" هدایــت می شــوید و یک 
پیامــک حــاوی کــد تأییــد روی موبایــل ثبــت شــده دریافــت می کنیــد. در غیــر ایــن صــورت، احتمــاًال شــماره موبایــل وارد شــده 

قبًال ثبت نشده و برای ثبت نام نیاز است مراحل ثبت نام را دنبال کنید.
در صورتی که پیامِک کد تأیید را دریافت کردید، کد تأیید دریافتی را در کادر مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه "تأیید" کلیک 

کنید. سپس از شما خواسته می شود گذرواژه جدید، به دلخواه خود، ثبت کنید.

نکتــه اینکــه طــول گــذرواژه حتمــًا می بایســت بــه تعــداد حداقــل ۸ کاراکتــر باشــد. بــا کلیــک بــر روی دکمه 
"تأییــد" بــه صفحــه "ورود بــه حســاب کاربــری" هدایــت می شــوید. در غیــر ایــن صورت احتماًال شــما شــرط 
ثبــت حداقــل ۸ کاراکتــر را بــرای انتخــاب رمــز عبــور جدیــد رعایــت نکرده ایــد و یــا برقــراری شــما بــا اینترنت 

مختل شده است.  

شـــماره  بررســـی 
موبایل جهت ثبت 

نام یا ورود ثبت شماره موبایل ۲
جدید بـــرای ایجاد 

حساب کاربری ناحیـــه ۳ بـــه  ورود 
از  پـــس  کاربـــری 

ثبت نام ۴ ورود به وب سایت 
و پنل کاربری ۱
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کد شش رقمی

تایید

لطفا کد ۶ رقمی که به شماره شما ارسال شده است را
وارد کنید

تایید شماره وارد شده
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شـــماره  بررســـی 
موبایل جهت ثبت 

نام یا ورود ثبت شماره موبایل ۲
جدید بـــرای ایجاد 

حساب کاربری ناحیـــه ۳ بـــه  ورود 
از  پـــس  کاربـــری 

ثبت نام ۴ ورود به وب سایت 
و پنل کاربری ۱

۳- در صورتــی کــه قبــًال شــماره موبایــل شــما ثبــت نشــده باشــد، 
مراحــل ثبت نــام را از طریــق صفحه "ایجاد حســاب کاربری" انجام 

دهید.
جهــت دسترســی بــه صفحــه مذکــور، می توانیــد بــه صفحــه 
اصلــی ســامانه www.iroxpo.com مراجعــه و در قســمت باالیــی 
ســایت بــر روی ------------ کلیــک کنیــد (اگر با موبایل وارد ســایت 
شده اید، بر روی ------- بزنید تا گزینه "ثبت نام" را ببینید) و سپس 

اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید.
(الزم به ذکر است ثبت نام در این سامانه رایگان است)  

ثبت نام

www.iroxpo.com

گردشگری و صنایع دستی

موضوع
نمایشگاه بین المللی
گردشــگری و صنـایع

دستی

﹡﹞︀︪�︀ه ﹨︀ی
︎﹫︩ رو

️ ︣ان �︀︎ر ︀ه ا�︪︀﹝﹡

دوازد﹨﹞﹫﹟ ﹡﹞︀︪�︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩﹙ �︿ ︎﹢ش ﹨︀، ﹝﹢�️، ﹁︣ش ﹝︀︫﹫﹩﹠ و ︮﹠︀︹ وا︋︧︐﹥
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شـــماره  بررســـی 
موبایل جهت ثبت 

نام یا ورود ثبت شماره موبایل ۲
جدید بـــرای ایجاد 

حساب کاربری ناحیـــه ۳ بـــه  ورود 
از  پـــس  کاربـــری 

ثبت نام ۴ ورود به وب سایت 
و پنل کاربری ۱

ــد  ــل وارد ســایت شــده اید بــر روی     بزنی ــا موبای ــر ب ۴- پس از انجام مراحل ثبت نام و یا بازیابی گذرواژه، با کلیک بر روی        (اگ
تــا گزینــه "ورود" را ببینیــد) وارد صفحــه مربوطــه شــوید و بــا ثبــت شــماره تلفــن همــراه و گذرواژه، وارد ســامانه شــوید. الزم به توضیح اســت، در 
زمانــی کــه شــما بــرای مرتبــه نخســت ثبت نــام کرده ایــد، پــس از انجــام مراحــل ثبــت، بــه صــورت اتوماتیــک وارد ســامانه می شــوید و نیــازی 

به ثبت اطالعات در صفحه "ورود به حساب کاربری" نمی باشد.
موبایــل  بــا  (اگــر  کــرد.  خواهیــد  مشــاهده  را  برای اینکه اطمینان حاصل کنید که وارد سامانه شده اید، در باالی سایت آیکون    

وارد سایت شده اید بر روی   بزنید منوهایی مثل "پنل کاربری" و "خروج از حساب" را می بینید) 

ورود

www.iroxpo.com www.iroxpo.com
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یــک  هماننــد  می توانیــد  ســامانه  بــه  ورود  از  پــس 
بازدیدکننــده بــه بازدیــد از نمایشــگاه بــه صــورت آنالیــن 
ــن  ــوی آنالی ــه گفتگ ــر ب ــه داران دیگ ــا غرف ــه و ب پرداخت

بپردازید. بدین منظور: 

ا︣و�︧︍ـــ﹢
بازدید از نمایشگاه و غرفه های آنالین

︣﹁﹥ داران ︋︀زد︡ از ﹡﹞︀︪�︀ه و ︾
﹟﹚︀﹡رت آ﹢︮ ﹤︋

ا︣و�︧ــ︍﹢
︣ان ا ﹟﹚︀﹡︀ه آ�︪︀﹝﹡



۱- به سایت سامانه وارد شوید و در بخش "نمایشگاه های پیشرو"، نام نمایشگاه مورد نظر را انتخاب کنید. 

۲- در صفحه نمایشگاه مربوطه با کلیک بر روی -------------------------- وارد صفحه سالن های آنالین نمایشگاه شوید.  

۳- شما می توانید لیست غرفه ها را با انتخاب و کلیک بر روی هر سالن مشاهده کنید. همچنین می توانید در کادر "جستجو" با تایپ کلماتی 
مثــل نــاِم غرفــه و یــا محصــوالت و خدمــات مــورد نظــر، لیســتی از غرفه هایــی کــه ارائــه کننــده محصــوالت و خدمــات مــورد نظــر شــما هســتند 

را مشاهده نمایید.  

ورود به وب سایت 
و صفحه نمایشگاه 

مورد نظر مشاهده و انتخاب ۱
سالن ها و غرفه ها اضافه کـــرده غرفه ۲

بـــه لیســـت عالقه
۳ مندی ها

ورود به نمایشگاه

۹
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۴- پــس از انتخــاب غرفــه مــورد نظــر بــه صفحــه "معرفــِی غرفــه" وارد می شــوید و می توانیــد بــا شــرکت و اطالعــات ثبت شــده آن (مثــِل معرفی 
شــرکت و اطالعــات تمــاس، کاتالــوگ هــا، عکــس و فیلــم و معرفــی محصــوالت و غیــره) آشــنا شــوید و در صــورت تمایــل بــا کلیــک بــر روی 
------------------------ بــه برقــراری تمــاس و مذاکــره آنالیــن بــا ایشــان بپردازیــد. در صورتــی کــه غرفــه دار آنالیــن نباشــد، می توانیــد بــرای ایشــان 

پیام بگذارید و یا سؤاالت خود را از ایشان بپرسید که در زمان آنالین شدن به پیام شما پاسخ دهد.

۵- ضمنًا شما می توانید نظرات و یا امتیاز خود را نسبت به هر غرفه در بخش پایینِی صفحه هر غرفه ثبت نمایید.  

۶- بــرای ســهولت در پیــدا کــردن غرفه هایــی کــه مــورد نظــر و عالقــه شــما بــرای برقــراری ارتبــاط مجــدد می باشــند، کافــی اســت بــر روی ســتاره 
-------------------------------- بزنیــد تــا ســتاره بــه شــکل ---- شــود. شــما می توانیــد لیســت غرفه هــای مــورد نظــر و ثبت شــده خود را در لیســت عالقه

 مندی ها در پروفایل شخصی خود مشاهده کنید. 

ورود به وب سایت 
و صفحه نمایشگاه 

مورد نظر مشاهده و انتخاب ۱
سالن ها و غرفه ها اضافه کـــرده غرفه ۲

بـــه لیســـت عالقه
۳ مندی ها

برقراری ارتباط

افزودن به عالقه مندی ها

۱۰
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ا︣و�︧︍ـــ﹢
 درخواست غرفه نمایشگاه آنالین و به روزرسانی اطالعات

﹟﹚︀﹡︀ه آ�︪︀﹝﹡ ﹤﹁︣ ﹢ا︨️ ︾ د︠ر
︀﹩﹡ ا︵︀﹙︻︀ت  و ︋﹥ روز︨ر

ــرای نمایــِش اطالعــات و معرفــِی محصــوالت و خدمــاِت  ب
مــی آنالیــن،  نمایشــگاه  بخــش  در  غرفــه داران محتــرم 

 بایســت افــراد قبــًال درخواســت حضــور خــود را در ســامانه 
ثبــت کــرده باشــند و یــا توســط ســتاد برگــزاری نمایشــگاه 

به سامانه معرفی شده باشند. 

ا︣و�︧ــ︍﹢
︣ان ا ﹟﹚︀﹡︀ه آ�︪︀﹝﹡
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www.iroxpo.com ۱- بــرای دسترســی بــه پنــل کاربــری و اعمــال تنظیمــات و درخواســت ها، ابتــدا بایــد از طریــق کامپیوتــر 
بــه ســایت ســامانه مراجعــه کنیــد و پــس از اطمینــان از اینکــه وارد ســامانه شــده اید، بــر روی -------------- 
کــه در بــاالی ســمت چــپ ســایت قــرار دارد کلیــک کنیــد تــا منــوی هماننــد شــکل روبــرو نمایــش داده 

شود. سپس بر روی پنل کاربری کلیک نموده و به صفحه مربوطه وارد شوید.

ــری را نخواهیــد  ــه تنظیمــات پنــل کارب ــا گوشــی همــراه خــود وارد ســامانه شــدید، امــکان دسترســی ب نکتــه: در صورتــی کــه شــما ب
داشــت. بــرای دسترســی می بایســت یــا از کامپیوتــر اســتفاده کنیــد و یــا بــا اســتفاده از گوشــی همــراه اندرویــدی، مرورگــر خــود را در 
حالــت Desktop قــرار دهیــد تــا پنــل را مشــاهده کنیــد. متأســفانه ایــن امــکان بــرای گوشــی های اپــل امکان پذیــر نمی باشــد. در 
گوشــی اندرویــد، اگــر از مرورگــِر کــروم اســتفاده می کنیــد بــر روی ---- بزنیــد و گزینــه --------------------------- را فعــال کنیــد. اگــر از 

مرورگرهای دیگر در گوشی اندروید استفاده می کنید، اگر گزینه ای شبیه Desktop داشت، آن را فعال کنید.  
بدیــن ترتیــب شــبیه ســازی صفحــه مرورگــر کامپیوتــر روی گوشــی شــما انجــام می شــود و پــس از آن می توانیــد بــه تنظیمــات پنــل 

کاربری دسترسی پیدا کنید.  

ثبـــت درخواســـت 
غرفه جدید درخواســـت ۴ تائید 

ســـوی  از  غرفـــه 
سامانه بـــه روز رســــــــــانی ۵

اطالعــــــات غرفـــه 
جدید ۶ ورود به پنل کاربری 

غرفه داران ویرایـــش اطالعات ۲
حساب کاربری ۳ دسترســـی به پنل 

کاربری ۱
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EN

پنل کاربری

خروج از حساب

نسخه دسکتاپ
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