بهنام خدا و با سالم
ناشر محترم؛ با توجه به ضرورت عضویت در سامانه برای ثبتنام در نمایشگاه مجازی مراحل زیر را بادقت دنبال کنید:

الف :عضویت در سامانه
 :1در وبسایت  ketab.irبر روی گزینه ثبت نام نمایشگاه مجازی کتاب تهران کلیک کنید.
 :2با کلیک بر روی گزینه عضویت وارد قسمت ثبتنام شوید.
 :3قسمتهای ستارهدار را تکمیل نموده و از یک ایمیل معتبر و فعال استفاده نمایید.
 :4در صورت بروز هرگونه خطا با پشتیبانی سایت تماس گرفته و پس از قرار گرفتن اطالعات در سایت و رفع مشکل توسط پشتیبانی مجدداً به انجام
مراحل عضویت بپردازید.
 :5در پایان بر روی گزینه عضویت کلیک نمایید تا عضویت شما در سامانه نهایی شده و لینک فعالسازی به ایمیل درجشده ارسال گردد.

ب :ثبتنام در نمایشگاه مجازی
 :1از منوی نمایشگاه گزینه مدیریت کتب را انتخاب کنید.
 :2در صفحه بازشده گزینه بهروزرسانی آمار کتب از بانک اطالعات کتاب و ناشران را فعال نمایید.
 :3مجدداً در منوی نمایشگاه بر روی گزینه ثبتنام نمایشگاه موردنظر کلیک کنید.
 :4پس از مشاهده نمایشگاه و انتخاب بخش موردنظر و مطالعه و تائید مقررات گزینه حضور مناسب خود را برگزینید.
 :5کتاب یا کتابهای موردنظر را انتخاب و بر روی گزینه ذخیره و ادامه کلیک نمایید.
 :6در بخش متصدیان غرفه /پنل فروش" ،افزودن آیتم جدید" را کلیک و اطالعات خود را وارد کنید.
 :7در بخش حساب بانکی سه گزینه باالی صفحه را پر نموده و با انتخاب گزینه بررسی و دریافت منتظر تائید سیستم بمانید.
 :8پس از تائید و نمایش اطالعات اصلی حساب ،سایر گزینهها را بهصورت دستی تکمیل کنید.
 :9در صورت داشتن حساب حقوقی اطالعات صاحب امضای دوم در بانک را کامل و ذخیره و ادامه را فشار دهید.
 :11برای حصول اطمینان و ادامه روند پیگیری ثبتنام از منوی نمایشگاه گزینه پیگیری ثبتنامها را بر اساس نمایشگاه موردنظر انتخاب کنید.
 :11در صورت انجام درست تمامی مراحل وضعیت شما بهصورت در انتظار تائید مدیر ثبتنام درآمده و پس از انتخاب نهایی بهصورت نهایی شده
نمایش داده خواهد شد.
خواهشمند است در طول فعالیت نمایشگاه مجازی کتاب ،در پنل کاربری مرتبط به خود بخش پیامها را مرتب بررسی و در صورت بروز مشکالت درزمینه
ثبتنام و موارد دیگر با انتخاب گزینه پشتیبانی و ایجاد تیکت و گزینش دستهبندیهای موجود مشکل خود را مطرح فرمایید.
پاسخها و راهنماییهای الزم در بخش پیامها به شما ارسال خواهد شد .همچنین میتوانید با شماره تلفن  121-91119898جهت رفع مشکل و طرح موارد
مربوط تماس بگیرید.
خانه کتاب و ادبیات ایران

