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شناخته می    قای و شمال آفر ای غرب آس انه،ی م یای کادر در آس یکننده خودرو ها دی تول نی بزرگ تربه عنوان  زل ی خودرو د رانی شرکت ا

. این شرکت  شویدآشنا  دیزل  ورود به سایت ایران خودرو محصوالت این شرکت الزم است پیش از هر چیز با نحوه . برای خرید شود

ئه بهتر خدمات خود اقدلم به راه اندازی  د و برای ارارنگین دامه سدر تولید و ساخت انواع خودرو های سنگین و نی سابقه طوالنی 

 ایران خودرو دیزل نموده است.  ثبت نام قرعه کشی سایت 

موجود در سایت ایران خودرو  شی ایران خودرو دیزل و امکانات در این مقاله به نحوه ثبت نام سایت ایران خودرو، ثبت نام قرعه ک

 مشورت تماس حاصل فرمایید. با کارشناسان  دیزل خواهیم پرداخت. در صورت وجود هر گونه سوال در این زمینه

 

 رو دیزل چیست؟ خودسایت ایران  

ه تمامی اطالعیه ها،  باشد ک  والت ایران خودرو میوب سایت اصلی فروش محص  esale.ikd.ir ه نشانی سایت ایران خودرو دیزل ب 

ده  شران فراهم  برای کارب  در این سایت قابل مشاهده و پیگیری هستند. در این سایت این امکانها و موارد دیگر اخبار، قرعه کشی 

ز این  ا و مواردیدیزل  یران خودرو عه کشی ااست تا با مراجعه به بخش های مختلف سایت امور مرتبط با ثبت سفارش، ثبت نام قر

 قبیل را به سادگی انجام دهند. 

سامانه همان طور که    نی . اکرداشاره  خدمات پس از فروش گزینه ای به نام توان به  ی م زلی خودرو د ران ی ا تی سا  یبخش ها سایر از

  زل،ی خودرو د  رانی شرکت ا ی د ی مثل ارائه خدمات پس از فروش به محصوالت تول ی اهداف govah.com  یبا نشان  داست ی از اسم آن پ 

  ادامه به مقاله کند. در  ی را دنبال م  رهی و غ  زلی خودرو د رانی شرکت ا ی دی تول حصوالتم یدکی قطعات و لوازم  عی و توز نی تام ه،ی ته

 .پرداخت می سامانه به صورت کامل خواه نی به صورت مجزا به اهداف و خدمات ا

.  بخش مرتبط به نمایندگی ها و ورود نمایندگی ها می باشد  ،  ikd.ir  یبا نشان  زلی خودرو د رانی ا تی سا ی بخش ها گری از د یکی 

بخش و وارد   نی اه با مراجعه ب اند کن شده ر های مختلف ایران سارشهرکت دنمایندگی های این شدر قالب همکاران ایران خودرو که 

افراد با ورود به بخش   نی باشند. همچن  داشته ی دسترس تی و امکانات سا   یتوانند به پنل کاربر  ی خود م ی کردن اطالعات کاربر

 .کنندمختلف را جستجو  یها  یندگیتوانند، نما یها م یندگی نما

از سفارش   زلی خودرو د رانی امور مرتبط با ا  یتمام بای که تقرمی توان دریافت کن ، اره شددر این بخش اش کهی حات ی توجه به توض با

 انجام خواهند شد.  تی سا نی ا قی خدمات پس از فروش، از طر افت ی رو تا درخود

 

 ورود به سایت ایران خودرو دیزل 

اطالعات محصوالت  ران به عددی برای دسترسی کارب شناخته شده است بخش های مت    IKd,irنی ن خودرو دیزل که با نشا سایت ایرا

پردازند، با   ی به ارائه خدمات به کاربران م ت ی سا نی ا ی در راستا ینترنت ی مثل سامانه فروش امشابه  ی که سامانه ها نی با اخود دارد. 

 سازد.   یم فراهم مختلف را  یبه بخش ها یدسترس تی قابل ikd.irبا آدرس   زل ی خودرو د رانی ا یگروه صنعت  یاصل تی حال وب سا نی ا

فروش، نمایندگی ها ز محصوالت، خدمات پس ا  وش اینترنتیمله فرجمتعددی از ین سایت به بخش های به اران با مراجعه ارب ک

رود به سایت  راهنمای و، ین سایتبا امکانات اآشنایی و اطالعیه های این شرکت مطلع شوند. برای  دسترسی داشته و از تمام اخبار 

ین سامانه  براین ورود به ا نا شوید.ن سامانه آشا نحوه ورود و ثبت نام در ای م تا به صورت کامل ب تشر کرده ای ن ایران خودر دیزل را م

 مراحل زیر را دنبال نمایید. 

و غیره الزم است در   ز فروش ین شرکت، دریاف خدمات پس ای اایران خودرو، شرکت در قرعه کشی ها برای خرید محصوالت

ور عبارت ورود به سایت ایران خودرو در مرورگر خود جستجو  دیزل وارد شوید. برای این منظران خودرو ی ت ای ین گام به سااول

 کلیک کنید. ikd.irنمایید و یا بر روی 

 Screen shot 

https://ikd.ir/


 در مرحله دوم 

 

محصوالت "، " خدمات پس از فروش " و "   ینترنت ی مثل " فروش ا ی مختلف یبخش ها ، ستر زیر مشخص اهمانطور که در تصوی 

  ت ی به فعال ت ی سا نی ا ی که در راستا ییمورد نظر و سامانه ها یها  یآن ها به نشان  ی بر رو کی که با کلبل مشاهده اند قاها "  یندگی نما

مایندگی ها در کادر باال سایت به پنل  ینه ورود ن قادر اند با انتخاب گز  ن شرکت. همچنین نمایندگان ای شد دی خواه  تی پردازند هدا یم

 کاربری خود مراجعه نمایند.
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  نه ی گز یبر رو آن،  لی و گذر واژه خود را وارد نموده و بعد از تکم ی است نام کاربر یکاف ورود به سایت به عنوان نمایندگی برای

امکان   www.ikd..ir یبا نشان  ت ی سا نی ا ی در واقع کاربران فقط با مراجعه به آدرس اصل .نمایید ک ی رنگ کل یدر کادر آب  ورود 

 و رمز عبور نخواهند داشت.   یبه استفاده از نام کاربر یازی مختلف را داشته و ن  یاستفاده از بخش ها

صویر  کافی است همانند ت  مانند امور پدر را داریدرود به سایت ایران خودرو دیزل یندگی قصد وز نمای که با عنوانی به ج در صورت 

ت  این در سامانه ثب  ح است که در صورتی که پیش از رود را انتخاب نمایید. واضو در پایان گزینه و را تکمیل نمایید زیر اطالعات

و رمز   وده ی است فراموشی رمز عبور را انتخاب نمها کافبازیابی آن تن ، برای ر خود را فراموش کرده ایدلی رمز عبونموده اید ونام 

 از طریق ایمیل و یا دیگر راه های ارتباطی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. جدید عبور 
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 زل ثبت نام سایت ایران خودرو دی 

با   زلی خودرو د  رانی ا تی سا  قی از طر کافی است محصوالت  ینترنت ی ا دی و خر ه ی نقل لی وسا دی خر یها دادی شرکت در رو یکاربران برا

در ادامه مطلب به صورت کامل به بخش   سازی ثبت نام در سامانه،ساده ت و به جه  منظور  نی د. به همنماین اقدام  esale.ikd.ir آدرس

سفارش محصول   یتوانند برا ی که کاربران چگونه م دی د می و خواهخواهیم پرداخت   زل ی د ودرو خ  رانی محصوالت ا ینترنت ی فروش ا

در ادامه مطابق مراحل نحوه ثبت   دی را دار زل ی خودرو د رانی محصوالت از ا دی . اگر قصد سفارش و خرندی مورد نظر خود اقدام نما

 :هستند ری به شرح ز حصوالت ایران خودرو دیزل فروش م مراحل   .دی برو شی پ   زل ی خودرو د رانی نام محصوالت ا

 

 گروه خودرو  انتخاب •

 خودرو   پی ت  انتخاب •

 مفاد قرارداد  دیی تا •

 یمتقاض  ی طالعات شناسنامه اا ثبت •

 ی ندگی نما انتخاب •

 ی اطالعات ورود دی تائ  •

 (ینترنت ی )پرداخت ا یبه درگاه بانك ورود  •

 ( امکی و پ  ینترنت ی ا  دی خر یری گی پ  دی رس  فتدریا) انی پا •

 

گروه خودرو مورد  نموده و مراجعه  esale.ikd.ir با آدرس  زلی خودرو د  رانی محصوالت ا ینترنت ی به سامانه فروش ا مرحله اول  در

 .دی مراحل سفارش را ادامه ده دی فروش را مطالعه نمود ط ی و شرا  یکه مشخصات فن  نی از اپس کنید.نظر خود را انتخاب 

 

 .شوند قابل مشاهده است یارائه م ینترنت ی که در فروش ا ییگروه خودرو ها یتمام ستی ل



 

  زی داده شده مدل آن را ن  شی مجموعه نما ری از ز دی توان  یم د،ی انتخاب کرد ستی که گروه خودرو مورد نظر خود را از ل نی از ا بعد

 .دیی انتخاب نما

 

  وب و خریدی مطل . برای دستیابی به مرتبط با خودرو انتخاب شده قابل مشاهده است یاطالعات فن  یتمام ی صفحه مشخصات فن  در

 به طور کامل مطالعه گردد. اطالعات فنی الزم است خود گی های مورد نظر ا ویژمحصولی ب 

 .شود  یداده م شی به شما نما ر ی به صورت ز دی که انتخاب کرد  ی فروش محصول ط ی شرا  ستی بخش ل نی اانتخاب خودرو، در از پس 

 فروش  طرح  •

 کل  متی ق •

 پرداخت  شی پ  مبلغ •

 مشارکت  سود •

 انصراف  سود •
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بعد از   یبخش مشتر  نی با ورود به ا توضیح داده شده است تائید نمایید.داد را همانطور که در ادامه ت مفاد قرار بعد الزم اسحله مردر 

  دی خر  یعموم ط ی است "، شرا دیی " موارد فوق مورد تا نهی تواند با انتخاب گز یم دیی و مفاد قرارداد در صورت تا ط ی مطالعه شرا

 کرده و مراحل ثبت نام را ادامه دهد.  دیی سامانه را تا نی خودرو از ا
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طالعات  . به این نحو که مشتری ب ای خرید خودرو باید اضی می باشدمتقامراحل بعدی مروبط به ثبت اطالعات شناسنامه ای 

ق با فرم نمایش داده شده تکمیل  ی حه را مطات این صفاطالعا انتخاب نماید. ینه بررسی اطالعات را ها گزخود را وارد و در انت ویتی ه

ماره شناسنامه بر روی گزینه بررسی  و ش ادگی خانو، کد ملی، نام و نام ردموده و پس از اطمینان از صحت اطالعاتی مانند نام پ ن 

 نمایید. ات در کادر آبی کلیک اطالع
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شود و در صورت مغایرت به شما  اطالعات نمایش داده می شد، بات شما پیش از این در سامانه ثبت شده ی که اطالعادر صورت 

 الم خواهد شد. اع
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بر اساس استان و   دی در ادامه باید، ای امه در کادر سبز کلیک نمنه ادگزی رسی صحت اطالعات  بر روی د رنهایت پس از تکمیل و بر

.  دیی مورد نظر خود را انتخاب نما زلی خودرو د  رانی ا یها یندگی از نما یکی موجود،  یها یندگی نما ستی ل انی از م یشهر محل زندگ

 .دیی نما جعه مرا یانتخاب  یندگی به نما ازی با مدارک مورد ن  دی شده با نیی تع خی مراحل ثبت نام در تار  لی تکم ی الزم به ذکر است که برا
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وارد نموده    ورود یه سامانهاز هنگام  حقیقت تمام اطالعاتی که ر  ودی خود را تائید نمایند. دحله کاربران باید اطالعات ورر این مرد

ادامه ثبت نام بر   یبرا یینها دیی در صورت تا. امکان ویرایش اطالعات وارد شذه در این مرحله وجود دارد. شدخواهد اید نمایش داده  

 . دیی نما کی صفحه کل نیی سبز رنگ " ادامه " در پا نهی گز ی رو
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شرکت   یکه سقف درگاه بانکشایان ذکر است که   .شد  دبه درگاه بانکی هدایت خواهی ر تصویر زیر قابل مشاهده است همانطور که د

خواهد بود.   ی در بانک مربوطه الزام یمتقاض ینامحدود بوده و جهت پرداخت وجه، برداشتن سقف پرداخت بانک زلی خودرو د رانی ا

 کند.  دای تا مرحله پرداخت ادامه پ  دی " ورود به صفحه پرداخت بانک " را انتخاب کن  نه ی داده شده گز شی مبلغ نما دیی در صورت تا
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واژه و غیره  ذرنکی عضو شتاب خود را که شامل شماره کارت، گخود، اطالعات کارت با  کی مورد نظرپس از انتخاب درگاه بان 

 سبز است را انتخاب نمایید.پرداخت که به رنگ   و گزینه نموده  ل تکمیل ر کامرا به طود و سایر بخش ها است را وار
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چاپ آن    ی" برا   دی " چاپ رس  نهی با انتخاب گز دی توان  یداده خواهد شد که م  شی به شما نما یری گی پ  دی و رس  دی اطالعات خردر آخر 

 .دیی اقدام نما
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مبلغ سفارش  به عنوان شده  ر، مبلغ کس ثبت نامی و تعداد آن اطالعات این رسید شامل شماره پیگیری یا شناسه پرداخت، نوع خودرو

شماره همراه خود را   ای  کی که در مراحل ورود اطالعات پست الکترون  یدر صورت  و مشخصات اولیه مشتری قابل رویت است. 

مراحل به عنوان   نی که ا ییآنجا از .به شما انجام خواهد شد زلی خودرو د  رانی از شرکت ا ی مرحله ا یاطالع رسان  د،ی وارد کرده باش

و پشت سر گذاشتن مراحل   ینترنت ی ثبت نام ا لی روند، بعد از تکم ی شمار مبه   زل ی خودرو د رانی ا ت ی در سا ه ی بخش ثبت نام اول

 .دی انتخاب شده مراجعه کن  یندگی دادن به ثبت نام به نما انی ارائه مدارک کامل تر جهت پا ی برا دی پرداخت، با


