به نام خدا
راھنمای تصوﯾری خرﯾد از فروشگاه البرز
مھم:ورود به ساﯾت با مرورگر موزﯾالفاﯾرفاکس
 -١عضوﯾت در ساﯾت از طرﯾق منوی ثبت نام مشترﯾان

 -٢ورود به ساﯾت با نام کاربری و رمز عبور تعرﯾف شده ازمنوی ورود مشترﯾان

 -٣پس از ورود به ساﯾت با نام کاربری و کلمه عبور از منوی سمت راست )فھرست محصوالت( روی پودمان مورد نظر کليک
کنيد تا درسھای مربوطه بازشوند.

 -۴برای خرﯾد نمونه سؤال مورد نظر روی )خرﯾد محصول( کليک کنيد .با کليک برروی خرﯾد محصول نمونه سؤال مورد نظر به
سبد خرﯾد که درباالی ساﯾت سمت چپ قرار دارد اضافه می شود .توجه :شما ميتوانيد نمونه سؤاالت مورد نظر را که
قصدخرﯾد آنھارادارﯾد انتخاب کنيد تا به سبدخرﯾد اضافه شود.

 -۵باکليک برروی نماﯾش سبد خرﯾد نمونه سؤاالت خرﯾداری شده نماﯾش داده ميشوند  ،درادامه روی تسوﯾه حساب کليک کنيد

 -۶باکليک برروی تسوﯾه حساب شکل زﯾر نماﯾش داده می شود شما پس از تکميل آدرس روی ادامه کليک کنيد.

 -٧انتخاب بانک جھت پرداخت )قابل پرداخت باکليه کارتھای عضو شتاب(

 -٨پس ازانتخاب بانک روی ادامه کليک کنيد و به مرحله نھاﯾی وارد شوﯾد.

 -٩روی تسوﯾه نھاﯾی کليک کنيد تا به درگاه بانک وارد شوﯾد با داشتن ھرکارتی که عضو شتاب بوده و دارای  cvv2ورمز دوم
باشد می توانيد پرداخت انجام دھيد.

 -١٠پس از اﯾنکه پرداخت با موفقيت انجام شد ﯾک پيامک به تلفن ھمراه شما مبنی براﯾنکه پرداخت شما با موفقيت بوده
ارسال می شود وفاﯾلھای نمونه سؤاالت خرﯾداری شده به اﯾميل شما ارسال می شود .و ھمچنين ازطرﯾق ساﯾت ھم ميتوانيد
با نام کاربری و کلمه عبور خود و از طرﯾق منوی درﯾافت فاﯾلھا اقدام به دانلود نمونه سؤاالت نماﯾيد.
مانند شکل زﯾر

 -١١روی جزئيات کليک کنيد تا صفحه ای مشابه شکل زﯾر باز شود و سپس روی دانلود کليک کنيد .درصورتی که به ھرطرﯾقی
موفق به درﯾافت فاﯾل نشدﯾد ازطرﯾق تماس باما اطالع دھيد تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود .ھمچنين از طرﯾق سامانه
پيام کوتاه شماره  ٣٠٠٠۵٧٢٠٠٠٠٠٣٣وﯾاشماره) ٠٩٣٣٢٧٢٠۶۴٠از ساعت ۴بعدازظھر تا  ١٢شب(بامادرارتباط باشيد.

با آرزوی موفقيت

