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 شرح مراحل خرید -3

 افزودن کاال به سبد خرید -1

(1بند اول( به لیست کتابها وارد شوید.)شکل 11ابتدا با کلیک بر روی دسته بندی کتابها )گزینه 

 
اضافه به "( زیر  پس از انتخاب کتاب مورد نظر بر روی دکمه 2مطابق شکل) افزودن کتاب به سبد خریدبرای 

 کلیک کنید. "سبد خرید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د و به یتیکه قبال ثبت نام کرده باشتوجه داشته باشید در صور .تمامی کتابهای مورد نظر خود را به سبد خرید بیفزایید

ه می ظسایت وارد شوید این سبد خرید برای شما تا مراجعات بعدی و زمان تسویه حساب ذخیره خواهد شد. مالح

 مجموع تعدادی و ریالی سبد خرید شما اضافه خواهد شد "اضافه به سبد خرید"ر کلیک بر روی کنید که بعد از هر با

 (3)شکل 

1شکل   

2شکل   
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 بد و تسویه حسابنهایی کردن س -2

)گزینه  "تسویه حساب"و افزودن آنها به سبد کاال بر روی لینک  پس از انتخاب تمام کتابهای مورد نظر خود

 بند اول( کلیک نمایید 6

در صورتیکه قبال به سامانه وارد نشده باشید با صفحه فوق مواجه خواهید شد که گزینه های ثبت نام، تسویه  



راهنمای خرید از فروشگاه اینترنتی کتاب مرکز 

 آموزش بازرگانی استان اصفهان
 

 

 6  

 

همچنین ورود به سامانه در صورت ثبت نام قبلی را دارد. در صورتیکه قبال ثبت نام  حساب به صورت مهمان و

 بق تصویر زیر ثبت نام فرماییداکرده اید به سامانه وارد شوید و یا در غیر اینصورت مط
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پس از وارد کردن کلیه گزینه های خواسته شده با خواندن و تایید قوانین حفظ حریم شخصی بر روی دکمه 

 با این کلیک وارد مرحله بعدی خواهید شد کلیک کنید امهاد

 تایید آدرس گیرنده و روش حمل -3

از آنجا که شما در هنگام ثبت نام آدرس خود را در سامانه وارد کرده اید دیگر نیازی به ورود آدرس ندارید و 

نیاز به تغییر می توانید با  مطابق شکل می توانید از آدرسی که قبال وارد کرده اید استفاده کنید ولی در صورت

در این مرحله نحوه ارسال نیز تعیین می شود . در صورتیکه کلیک بر روی گزینه تغییر این کار را انجام دهید . 

د و در غیر اینصورت تنها راه ید از پیک فروشگاه استفاده کنیآدرس گیرنده در شهر اصفهان باشد می توان

 ارسال کاال پست پیشتاز خواهد بود
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 در صورتیکه توضیح خاصی در مورد سفارش خود دارید می توانید در قسمت توضیحات وارد نمایید

 بر روی دکمه ادامه کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.
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 تعیین روش پرداخت: -4

در این مرحله از بین روشهای پرداخت موجود یکی را انتخاب نموده و پس از مطالعه دقیق شرایط و قوانین 

 ادامه را کلیک کنید.گزینه 

 
 تایید نهایی و پرداخت وجه از طریق سامانه بانکی متصل -5

تایید "در این مرحله پس از کنترل سفارش خود و همچنین کنترل مراحل قبلی با کلیک بر روی گزینه 

 به صفحه پرداخت بانکی منتقل خواهید شد "سفارش
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ملیات بانکی به صفحه فروشگاه منتقل خواهید شد. پس از انجام عملیات پرداخت و در صورت موفق بودن ع

یک ایمیل به آدرس پست الکترونیک شما ارسال شده که حاوی شماره سفارش و نوع و تعداد کتابهای 
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شگاه وپراتور فرسفارش داده شده می باشد. از این مرحله به بعد مراحل فروش کتاب تا تحویل به وسیله ا

 دنبال خواهد شد

 

 شما مشتری عزیز کمال امتنان را دارداز حسن انتخاب 
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