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که در تصویر   روی دکمه سپایت از سممت سماب کاربری بر سپس  از منوی بااای و و سپس   

 زیر مشحص شده است کلیک کنید:

 

 را وارد نمائید: دسس  در صفحه بعدی )زیر( مشخصات خو

 

  سس  بر روی دکمه  که در تصویر بااا مشخص شده است کلیک کنید.

 



 نمائید: در صفحه بعد مشخصا محل سکونت، شماره تلفن و ... را به دست وارد

 

 سس  بر روی دکمه   که در تصویر بااا مشخص شده است، کلیک کنید. 

 سس  به صفحه ای مانند زیر وارد می شوید :

  در این سمپپمت مشپپخصات

 خود را وارد کنید

  مشپپپخصپپپات را دسی  وارد

کنید چرا که سپپفارش شما 

 با آنجا ارسال خواهد شد



 

   بر روی دکمپپه  که در تصویر بااا مشخص شده است کلیک کنید.

در این سممت یا سایر سممت های دیگر سایت، محصول مورد نظر خود را جهت افزودن به سبد خرید انتخاب کنید. برای مثال ما پکیج 

جامع عربی کنکور را انتخاب خواهیم کرد که در تصپویر زیر مشپپخص شپپده است ) بر  کنید ( در صفحه مذبور کلیک  روی 

 

 

 

 

 

 

 

 



  در صفحه جدید برای انتخاب کااا و خرید آن بر روی دکمه که در تصویر زیر مشخص شده است، کلیک کنید

 

 با اینکار وارد صفحه سبد خرید میشوید.

 

کلیپپک    در این صفحه در صورتی که بخواهید خرید خود را به اتمام برسانید و محصول را سفارش دهید، بر روی دکمه

را به سپپبد خرید خود  دیگری) در صپپورتی که میخواهید محصپپول  کلیک کنید کنید در غیز اینصپپپورت بر روی دکمه 

به صپفحه اصپلی بازدردانده خواهید شپده که پ  از آن مراسل انتخاب و افزودن به سبد همانند  پ  از کلیک بر روی 

 مراسل سبل خواهد بود ( .

 محصول را سفارش دهیم اذا بر روی جهت تکمیل خرید کلیک می کنیمدر اینجا ما فقط میخواهیم این 

 



  در صفحه بعد که در زیر نمایش داده شده است، مجدداً آدرس محل سکونت را مجدداً وارد نمائید ) جهت تاکید ( سس  بر روی دکمه

 کلیک کنید.

 

سپس  به صپفحه زیر خواهید رسپید. که در این صفحه جهت تایید اعلاعات ارسال باید اعلاعات را تائید کنید. آدرس محل سکونت را 

انتخاب کنید ) در صپپورتی که سبلاً آدرس دیگری تبت کرده باشپپید چندیدن آدرس برای شپپما نمایش داده خواه شپپد که باید یکی را 

ایل خود را جهت اعمینان چک کنید و سس  پمت پیشتاز را نیز انتخاب کنید ) به ساات خودکار فعال سپس  شماره موب ( . انتخاب کنید

 است ( 

منضپمن در صورتی که بخواهید آدرس دیگیری را ااافه کنید بر روی   .کلیک کنید

 

در آخپپر بر روی دکمپپه  کلیک کنید تا اعلاعات تایید و ارسال شوند



 

 بررسی کنید. را اهیم رسید. در این صفحه تعداد محصول و سیمت مجموعه وبه صفحه فاکتور خرید خپ  از ارسال اعلاعات 

در سمپپپمپت بعد بر    کلیک کنید. و سس  بر روی دکمه  روی  نیز کلیک نمایید ) تصویر زیر (

 

  سپپپسپپ  بر روی دکمپپه ا به صفحه زرین پال منتقل شوید.تکلیک کنید

 

 

 

 

 

 



که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کرده تا به صفحه پرداخت   بر روی دکمه در این صفحه

 بانکی منتقل شوید:

 

که در شکل مشخص شده است   در صفحه پرداخت بانکی بر مشخصات کارت بانکی خود را وارد کرده و در نهایت بر روی 

 کلیک کنید:

 

 



 باشد به صفحه زیر منتقل میشوید:در صورتی که پرداخت موفقیت آمیز بوده 

 ساعت بع سماب شما بازدردانده خواهد شد. 27در صورتی هم که پرداخت موفقیت آمیز نباشد، در صورت کمر وجه پ  از 

 

  همچنی میتوانید که با کلیک بر روی دکمه  که در تصوبر بااا نشان داده شده است، فاکتور خرید خود را چاپ کنید

 

 



ذخیر کنید  pdfکلیک کرده و سس  با مشخص نمون ممیر ذخیره فاکتور خود را با فرمت   سممت نیز بر روی دکمهدر این 

 و یا با استفاده از چاپگر آنرا چاپ نمائید

ز ا با اتمام اعمال فوق شپما با موفقیت خرید محصپول خود را به پایان رسپانیده اید. از این پ  سپفارش شما توسط همکاران ما آماده و

 عری  شرکت پمت برای شما ارسال خواهد شد

 روز متغیر خواهد بود 4اای  3مدت زمان رسیدن این مرسواه بین 

همچنین برای مطلع شپدن از واپعیت سپفارش خود با وارد شپدن به سماب کاربری خود و رفتن به سممت تاریخچه سفارشات شما از 

 واعیت سفارش خود مطلع شوید:

 

 .با ما در تماس باشید 9077272320پشتیبانی می توانید از عری  شماره تماس همچنین برای امور 

 در صورتی که نمی توانید از عری  پرداخت اینترنتی سفارش را انجام دهید، با شماره بااا تماس درفته و محصول خود را سفارش دهید

 

 


