چگونه در  TM2Aعضویت پیدا کنیم؟
برای

این منظور شما

بایستی

پس از ورود

به سایت

 WWW.TM2A24.COMدر قسمت ورود به سایت گزینه عضویت
را کلیک کرده و به صفحه ی کاربر معرف شما هدایت شوید.

الزم به ذکر است که اگر از طریق لینک ارجاع وارد سایت شده باشید
اتوماتیک معرف شما در صفحه می نشیند ،در غیر این صورت شما
بایستی نام کاربر معرف خود را از میان اسامی موجود در نوار کاربر
معرف به صورت تصادفی انتخاب نمایید .توصیه بر این است که کاربر
معرف خود را از میان مدرسین سایت انتخاب نمایید که در زمان های
مختلف بتوانید از تجربیات آنها استفاده نمایید.

پس از انتخاب کاربر معرف و وارد کردن عبارت امنیتی به قسمت
اطالعات شخصی وارد می شوید.

با پر کردن اطالعات شخصی خود و تایید آن وارد مرحله بعد خواهید
شد .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از ازدحام کاربران و پر شدن
فضای سایت ،آیتم های موجود بایستی به صورت اجباری پر شوند.

در ادامه پس از تایید اطالعات وارد مرحله اطالعات کاربری می شوید.
در این قسمت بایستی پست الکترونیک خود را برای انجام مکاتبات
وارد نموده سپس نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید و
با کلیک بر رووی گزینه ی مرحله ی بعد وارد قوانین و مقررات سایت
شوید.

در این مرحله شما بایستی پس از مطالعه ی قوانین و مقررات سایت ،تمایل خود
برای عضویت در سایت تایید نمایید .الزم به ذکر است که کلیه مفاد قانونی
بر اساس قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران لحاظ گردیده است.

با تایید قوانین و مقررات ثبت عضویت شما در سایت انجام می گردد .در این
زمان بایستی وارد پنل کاربری خود شده و در قسمت تنظیمات پنل شخصی ،
ویرایش مشخصات را کلیک کرده و اطالعات خود را تکمیل نمایید

.

پس از ویرایش مشخصات و آپلود عکس و کارت ملی ،گزینه به روز
رسانی را کلیک کرده و منتظر تایید مدیریت سایت باشید.

مدیریت سایت پس از تایید اطالعات شما ،کاربری شما را فعال می
نماید .با کلیک بر روی گزینه کارت شناسایی  ،اطالعات هویتی خود را
مشاهده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه تولید لینک ارجاع ،از این پس می توانید لینک
ارجاع خود را جهت تبلیغ و گسترش شبکه فروش خود کپی کرده و در
شبکه های اجتماعی انتشار دهید.

الزم به ذکر است که برای دریافت کارمزد و پورسانت خود بایستی
اطالعات حساب بانکی و کارت خود را جهت واریز وارد نمایید.

