
 راهنمای ورود و ثبت نام در سامانه 

ن الملیل ایران پالست ن و نمایشگاه بیر ه تامیر  زنجیر

 
 

ن اارن تن ااکمکترنتوکتشاافکهنا اا اان   ااکن اا ت ن   راارن انم مشااکت کن دداا گکان اا اسنحاارنا رساااکتنسنت ااکت نحااکن سااانه

ن ویاد و  یی ما ا اکنا اننتاا زنا اهاتنحاارن اکمکترن ه تییامیر  ااک تن یا شدن اا هنا اکن ااکنبا ا نی نتعاااکان اداکن  ننزنجیییر

نت کزهکنون  وشنمسص ال ن تن ن  نحک  نب ا ن کمیه
نحرن  ت نتوکتشفکهنمجکز نتمام طول سالبسنم .ن تواقعن   تم

ن ن ن اااکمیه ن نون ااا وشنمسصااا ال ننونهو دااایه نبر اتدااا نزمادااارنحکزاتتاااکن 
ن بااا ا نمبکنیاااکان ااا اهانسن ااا  ن اااکن تننااا  ن اااک نتااانه

نت کزهک نخ  نتان  اهان دد .ن

حنزت ناق ازن د  ن:نب ا نثبکنت نکزن تنا نن کمکترنلطعکنحرنشر

 

ن ابر انوات ن عسرنا  اان   ک -1  .سن وت ن www.iranplast.irحرننشکنن

 ارن تنحاکال ن اوکنصاحن اعسرنقا اتن ات ننوات ن اکمکترنثباکنن"ورود/ثبیت نیام"پسنازنوتو نحکناتربکبن زتدرن -2

 تکزنتوکتشفکهنسن وت .ن

 
 



  صوت نیشدنتانمشکه هنسن د  .ننننام" "ورود / ثبتحکناتربکبن زتدرن -3

 
ن

 

،نحکنوات ن   انتکزنککتب  نون ذتواژهنخ  ناگ ن تن وتهنهک ن ذ ررن تنتوکتشفکهنشر کن   هناش ن تنا ننم حلرن -4

 وات ن کمکترنثبکنتکزن وت .ن

کاکتب  نااشوا کن ارن"نونوتو نتاکزننپسیورد را ررامیوک دیرده امحکناتربکبن زتدرن"نناگ ن ذتواژهنخ  نتان  ام شن   هناش ن

ن ک ن ذ ررنحکنآانثبکنتکزن   ش (ن ذتواژهنخ  نتان تتک کنتوک   نونوات ن کمکترن وت .ن

 زتدااااارنثباااااکنتااااااکزنم شااااا نتاناترباااااکبنتوک  ااااا نونحااااااکنوتو ننناگااااا ن تن وتهنهاااااک ن ذ اااااررن تنتوکتشااااافکهنشر ااااااکنت ااااا  هناشااااا ن

 ان عک نخ  نثبکنتکزن د  .ن

 
 



نحااکتنا ااکن اارن تنتوکتشاافکهنپااسنازنوتو نحاارن ااکمکترنا اانن ااعسرنتان -5 ن ن اارنتبسااریه
مشااکه هنسن د اا .ن تن اا تنم

ن اااارن ااااک ن ذ ااااررن تنتوکتشاااافکهن حااااا تن اتتاااا نالززنا ااااکنحباااا نان عااااک ن کشاااارنتانکاااا نتوک  اااا .نامااااکن تن اااا تنم

 حا تن ا ک  نسن  ات  نان عک نخ  نتانمشکه هن د  نون تن  ت نلهوزنآانتانوت ات نتوک   .ن

 
 

 

الززنا کنحب نمسص ال ،نت کزهکنونگکل  نع سنتان کو دن د  .نه نشر کنع وهننپسنازن کو دنا ننحب  -6

نهاااان ات ن ااارنالززنا اااکن   ااا ن اااک  نشر اااکنهاااکن بااا نا د ااارنمسصااا منتان تنتوکتشااافکهنع اااارنسن دااا ،نت کزهاااکنت

نم  عااعن اا  .نسن  ات اا نت کزهااک نشر ااکنخاا  نتان تنحاا زهنهااک نکااکالنونخاا مک ن تنحباا نت کزهااکنوات نتوک  اا ن ااکن

     ن ک  نشر کنم  ععن   .ن

 
 



 

 
ن

 تنا ااننم حلاارنثبااکنتااکزن ااوکن تن ااکشکنحاارن کشااکانسنت اا نونسن  ات اا نحااکنماا   تکن ااعسرناخرصااک نخاا  نحاارن

  ت نم اوزنمسص ال نونت کزهاک نخا  نتان تن اعسرن بوانخا  ن تن اکشکنحاکت هات ن د ا نون تن ا ت ن

ن د  نون...نننلهوزنحرن ک  نشر کنهکنک کزن ه  ،نآتهکنتان تیک 

ن  دت ها یم توانی  نرم ارزار تلفن همیراه  سیامانه را نییر برای م یریت راحت تر و برقراری ارتباط با سایر شر

 از روی سایت دریارت و روی گوشر  ود نصب دنی . 



 پیش ثبت نام در نمایشگاه ایران پالست

 

ن رنع قرنمد نحرنمشکت کن تننتوکتشفکهنا  اان   کنهسک  ن -1 حاکنحکنم امارنحرنحب نتوکتشافکهنهاکن تن  تنم

نناترباااااکبن"مشاااااکت کن تنتوکتشااااافکه"نون ااااانسنوتو نحااااارنکدااااادنسن  ات ااااا نوات ن  ا دااااا نثباااااکنتاااااکزن تن ن صهاااااکت هویه

  وت .نا  اان   کنتوکتشفکهن

نشر کن   هناش ن  ابقن وکن تنا ننحب نم م  نا ک ن ن ت  ت   رن تن وتهنهک ن ذ ررنا  اان   کنتنه

ن
ن

حکنوتو نحرنکددنم   تکنخ  نشاتنک اکزنبا ا ن اوکنات اک نسن ا  نحاکنمشاکه هنک اکزنسن  ات ا نوات نحبا نکا  نن -2

  ثبکنتکزن وت .ن

 

 
 



ن تنحبااااا نکااااا  نثباااااکنتاااااکزنابرااااا انان عاااااک نم بااااا شنحااااارنمسااااا   نتوکتشااااافکهنآانشر اااااکن تنتوکتشااااافکهنتان کو ااااادنن -3

 سنتوک   .ن

 

 
 

رنا ن ااارنمااا نتا  اااکانا اااکن تنتوکتشااافکهناترباااکبنتوک  ااا نتاناعااا زنن تنم حلااارنحاااا نالززنا اااکنتاااوفنوناحااااک ن   ااا -4

د د اا .ن ام مییالی برنامییه ریییزی و طییرار ن شییه سییالن هییا قییرار یم گیییر
.نبدااکب ا ننازندقییت ررمایییی  دییه اییین مییین

نازنت ااااکزنخاااا  ،نخاااا   ات نتوک  اااا .نپااااسنازنمشااااب ن اااا  انتااااوفن   اااارن اژ نباااا  نازناتاااا ازهنشااااکنکواااانم بییییا اعاااا زنماااانم

 ونسن  ات  نحرنم حلرنحا نب وت .نن"ارزودن" غرره ثبت یم شود انتخاب گزینه

 

 



نخاا  نتان اارنمکشاادنهسااک  ن تنآان  ااررن تنتوکتشاافکهنشر ااکن د اا ناتربااکبن د اا نونن -5  تنم حلاارنحااا ن اا وهنکااکالنت

 ان عک نخ  نتانثبکنتوک   .نحکنثبکنان عک نوات نم حلرن وزن رنم حلرنان عک ن کو کنا کنسن وت .ن

 

 
 

بارگزاری وتو نحرنم حلرنان عک ن کو کنالززنم اتکنشر کنخ  نتانحکت هات نتوک   .نب ا نهورنشر کنهکننحکن -6

 قکن د  نب و  تناتائرن ا هن تنا اننحبا ننبروشوری ده قص  دارن  در نمایشگاه ارئه دهن  الزایم است. 

بنهواارنمبکنیااکانقاا اتنسن اانه .نبدااکب ن
ا ننالززنا ااکنب و اا تن تن ااعسرناخرصااک ن ااوکن تن ااکشکن تن  اانم

ن ش هنسن   نمدک بنون  م سکن ونزبکترنحک  .ن  ات کمن رن    نبس کت نازنمبکنیکان اخکنونخکتج 

 تنا ااننحباا نشر ااکنهااک ن اناا نبم ااکانحکشاا نماا اتکنون ک   شاارنهااک نتهااک نتتک ااکنموهاا ت نتانات ااک نتوک دااا .ن

ن نم اتکنتان کو دنتوک د .ن ک  نشر کنهکنبسررنحرنتوفنشر ِکنخ  ،نالززنا کنحب نهک ن شگ

ن

 



اییین اطالتییا  تدنییا در دتییاب  تنم حلاارنحااا نالززنا ااکنان عااک نم باا شنحاارن رااکبنتوکتشاافکهن کو اادن اا  .نن -7

د.  دیییت هیییا قیییرار یم گییییر ن ایییفره ا تصیییا  شر ننمایشیییگاه  یییاد یم شیییود و در سیییایت نمایشیییگاه و همانییییر

نا اااک.ن لاااذان تنوتو نا اااننان عاااک نبسااا کتنمسااا  ل کن اااسا نبااا  انان عاااک نا اااننقساااوکنب عهااا هنمر اااک ن

نا کن تنا ننحب نتکزنب ت نشکنتکزنشر کنخا  نتانوات ن د ا .نبسا کت نازنمشاکت کنن  قکن د  .ن قکن د  نبهنم

  دد گکان تن وتهنهک ن ذ ررنحرنا کیکهنتکزنم   عکمدنشکنم   نمجو عرنتان تنا ننحب نوات نسن دد .ن

 

ن
ن

ن تن کشکانان عک نخ  نتانثبکن د  .ن -8

ن

 ستاد برگزاری نمایشگاه در این مرحله اطالتا  شما را بررش و سپس نسبت به تایی  شما اق ام

 یم دش . طول تا پایان زمان پیش ثبت نام این مرحله زمان بر است و یم نمای . 

 با تایی  اطالتا ، شما یم توانی  وارد مرحله جانمایی شوی . 

دت دنن گان در یک گروه  وادیی در زمان مشخیص انجام یم شود و   جانمایی برای همه شر

دت ها از ررات برابر برای انتخاب غرره بر وردارن .   همه شر


