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مگا فایلراهنمای دانلود از    
  .در اینجا دانلود فایل به دو صورت با سرعت باال و با سرعت معمولی امکان پذیر است

را  Slow Download و یا Fast Download  برای دانلود در این صفحه میبایست یکی از گزینه های

 .انتخاب نمایید

 

 

 راهنمای دانلود با سرعت معموال          باالراهنمای دانلود با سرعت        

Fast Download – دانلود سریع 
، با  دینموده باش یداریخر  Premiumاشتراک  ستیبایمسرعت باال دانلود با  یبرا

 تیاز قابل ریاستفاده و طبق اطالعات جدول ز عیاز دانلود سر دیتوان یم Premiumاشتراک 

 . دییاستفاده نما تینوع عضو نیا یها

 



Premium account 

هستید فقط کافی است وارد حساب  Premium•اگر دارای حساب کاربری و اشتراک 

   ( یورود به حساب کاربر یراهنما )کاربری خود شوید. 

•در صورت فراموشی رمز عبور می توانید از گزینه " فراموشی رمز عبور” استفاده نمائید تا 

 رمز برای شما ارسال شود. 

و  Contact us•در صورت بوجود آمدن هر پرسش و یا مشکل همکاران ما از طریق صفحه 

در سریع ترین زمان پاسخ گوی شما خواهند  info@megafile.ioدرس آیا از طریق ایمیل 

 بود. 

Download 

 به صفحه زیر هدایت میشوید. بالفاصله Premiumدر صورت داشتن اشتراک  

 

 .دیینما کیرا کل Create download link نهیو سپس گز دییرا وارد نما یتیکد امن

 

 . یکون فوق فایل دانلود خواهد شدآبا کلیک روی 
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 Premiumاشتراک  هیته

 کلیک کنید Fast Download ابتدا روی گزینه

 

 

 در این صفحه پلن زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمائید

 

 

 .در مرحله بعد از شما ایمیل آدرس درخواست می گردد

عبور برای شما ایمیل خواهد شد در وارد کردن آدرس  به دلیل اینکه نام کاربری و رمز 

 .ایمیل خود دقت کنید

 



 شد  دیآدرس به درگاه  پرداخت متصل خواه لیمیپس از ورود ا

داده  شیشما نما یصفحه فوق برا دیباش LOGIN تیاگر در وب سا دی**توجه داشته باش

 . دیشو یم تیبه درگاه پرداخت هدا میو مستق شودینم

تا وارد مرحله بعد  دییرا انتخاب نما نیو قوان طیشرا یها نهیگز  کیت دیصفحه با نیا در

 دیشو

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیصفحه اطالعات پرداخت خود را وارد نمائ نیدر ا

 

خود  یها لیفا تیبا سرعت و بدون محدود دیتوان یم Premium تیپس از اتمام روال عضو

  دیرا دانلود نمائ

از آن  یبعد یدانلود ها یتا برا دهیآدرس شما ارسال گرد لیمیو رمز عبور به ا یکاربر نام

  دیاستفاده کن

و   Spam نطوریو هم  Inboxابتدا با دقت  دیننمود افتیو رمز عبور را در ینام کاربر چنانچه

Junk  از  امیارسال پ  قینشده بود از طر افتیاگر همچنان در دیینما یخود را بررس لیمیا

 .دییاقدام نما info@megafile.ioبه  ادرس  لیمیارسال ا ایو  Contact usصفحه 
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  Slow Download –دانلود با سرعت معمولی 

 . دیکن کیکل Slow Download نهیگز یرو یدانلود با سرعت معمول یبرا

 

 برسد. انیشمار به پا هیتا ثان دیمنتظر بمان هیثان 90

 

 

 کیکل Create Download Link یداده شده رو در کادر وارد نموده و بر رو شیسپس کد نما

 .دیینما

 

 دانلود آغاز خواهد شد. ریز کنیآ یبر رو کیبا کل

 

 



 

 تیدر سا ت یعضو یایمزا

 لیدانلود فا یبرا یکمتر یها تیاز محدود تیکه با ثبت نام در وبسا دیتوجه داشته باش

 بود دیبرخوردار خواه خود یها

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای عضویت در سایت

 .کلیک نمایید Sign Up در منوی باالی سایت سمت راست بر روی

 

 . دیینما لیفرم ثبت نام را تکم

  ینام کاربر •

 آدرس  لیمیا •

 رمز عبور  •

 تکرار رمز عبور  •

 یتیورود کد امن •

 



 داده خواهد شد. شیشما نما یبرا ریز امیفرم ثبت نام ، پ لیتکمپس از 

 

 گردد.  یشما ارسال م یحساب برا یفعال ساز نکیل یحاو یلیمیا

 . دییرا جستجو نما ریبا اطالعات ز لیمیا د،یرا مشاهده ننمود لیمیکه ا یصورت در

 no-reply@megafile.ioآدرس ارسال کننده : 

 Mega File registration confirmationموضوع ایمیل : 

 دیرا مشاهده خواه یحساب کاربر یفعال ساز نکیرمز عبور و ل ،ینام کاربر لیمیا نیدر ا

 نمود.  

 .دیینما کیکل یفعال ساز نکیل یرو بر

داده خواهد شد و  شیشما نما یبرا Account Confirmed امیپس از آن در مرکز صفحه پ

شده  نیخود الگ یکه شما در حساب کاربر دیینما یمشاهده م تیسا یدر منو نیهمچن

 .دیا

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای بازیابی رمز عبور

 .کلیک نمایید Login سایت سمت راست بر روی باالیدر منوی 

 

 .نماییدکلیک  Forget Password در صفحه ورود به حساب کاربری بر روی گزینه ی

 

 

 

 

 



را با ورود نام کاربری و کد امنیتی تکمیل  Password Recovery در صفحه ی بعد فرم

 .نمایید

 

اگر نام کاربری خود را به خاطر ندارید به ایمیل خود مراجعه نمایید، نام کاربری و رمز عبور 

  .اولیه در زمان ثبت نام برای شما ارسال شده است

برای شما   Password recovery link sent to your e-mail اطالعات پیامپس از ورودی 

نمایش داده خواهد شد و در این زمان ایمیلی حاوی لینک بازیابی رمز عبور برای شما 

 . ارسال می گردد

 Mega File: password recoveryعنوان ایمیل : 

 no-reply@megafile.ioل : آدرس ارسال کننده ایمی

 .لینک موجود در ایمیل کلیک نماییدبر روی 

 Save Setting در صفحه ی نمایش داده شده رمز عبور جدید خود را وارد نمایید و بر روی

 .کلیک نمایید



 راهنمای ورود به حساب کاربری

 .کلیک نمایید Login سایت سمت راست بر روی الیدر منوی با

 

 .فرم ورود به حساب کاربری را تکمیل نمایید

 

ت اگر نام کاربری و رمز عبور صحیح باشد به حساب کاربری وارد می شوید در غیر اینصور

 نمایش داده خواهد شد . Incorrect Login or Passwordپیام 


