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 مراجعه نمایید.  http://elenaav.comبه وبسایت  -1

 از قسمت منوی اصیل سایت بروی گزینه عضویت کلیک نمایید.  -2

 

 

 

 

 پس از ورود به صفحه عضویت، طبق مراحل ذیل اقدام فرمایید.  -3

 )اجباری( را وارد نمایید.  -
ی

 به ترتیب نام و نام خانوادگ

 سپس آدرس ایمیل )اختیاری( خود را وارد نمایید.  -

o وارد شده نباید تکراری باشد.  آدرس ایمیل 

o  دقت فرمایید که شکل صحیح آدرس ایمیل بصورتexample@example.com  .یم باشد 

o  پیشنهاد یم شود جهت سهولت بازیایی رمز عبور، آدرس  وارد نمودن آدرس ایمیل کامال اختیاری یم باشد. اما

 ایمیل درج شود. 

 کلمه عبور خود را وارد نمایید و سپس مجددا آن را در فیلد تایید کلمه عبور تکرار نمایید.  -

 

 

 

د تا کد تایید شماره موبایل" کلیک نماییشماره موبایل خود را وارد نموده و بروی دکمه "، )اجباری( در فیلد تلفن همراه -

 توجه داشته باشید که شماره موبایل وارد شده، نام کاربری شما خواهد بود.  فعالسازی برای شما ارسال شود. 

o  .مقدار شماره موبایل وارد شده نباید تکراری باشد 

o  .پیش از ورود شماره موبایل، حتما بایستی زبان صفحه کلید خود را به انگلییس تغییر دهید 

o  باشد.  09111111111بایستی بصورت  موبایلشماره ورود شکل صحیح 

o  ،فعال نموده باشید دقت فرمایید در صوریی که امکان دریافت پیامک تبلیغایی را روی خط خود، غیر

اییط شما یم توانید با روشهای ذیل )باتوجه به اپراتور  ن شر کدفعالسازی برای شما ارسال نخواهد شد. در چنیر

ت پیامک را روی خط خود فعال نموده تا کد فعالسازی برای شما ارسال مربوطه( برای دقایقی امکان دریاف

 شود. 

فعالسازی پیامک تبلیغایی  هایروش فعالسازی دریافت پیامک تبلیغایی  هایروش نوع اپراتور  غیر

 همراه اول
 «8999»به « 2»ارسال عدد 

 

 «۸۹۹۹»به « ۱»ارسال عدد 
ی کد دستوری   #8999*شماره گیر

ی کد دستوری   #800*شماره گیر

 «5005»به « 2»ارسال عدد  «5005»به « 1»ارسال عدد  ایرانسل

 

ه موبایل کلیک نمایید پس از دریافت کد فعالسازی، آن را در فیلد کد تایید وارد نمایید و در نهایت مجددا بروی تایید شمار  -

 تا فرایند ثبت نام شما تکمیل شود. 
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