
راهنماي خرید اینترنتی از سایت

1 1 - با کلیک روى سطر مربوط به هر آزمون مى توانید جزئیات آزمون را مشاهده کنید

 دكمه هاي درخواستي خود را به كمك  آزمون يا آزمون- 2

)+

 

(

.به سبد اضافه كنيد

1



. سپس اطالعات در خواستي را تكميل كنيد- 3
.باشد مي اجباري فرم اين هاي گزينه تمام كردن پر : مهم بسيار ي نكته

 نام و نام خانوادگی کامل خود را بنویسید.
 یک شماره موبایل وارد کنید.

 یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید تا اطالعات خرید براي شما ایمیل گردد.

 متن سبزرنگ را مطالعه کنید و در صورت موافق بودن روى دکمه ثبت و پرداخت آنالین کلیک کنید.

4- در صورتی که اطالعات مورد تایید بود،  دکمه ثبت و پرداخت آنالین را کلیک کنید تا به صفحه پرداخت 
ییىبانک هدایت شوید. در صفحه پرداخت بانک اطالعات مورد نیاز را بطور صحیح و با رعایت موارد ایمنی وارد 

کنید و در نهایت بر روي دکمه پرداخت کلیک کنید.

توجه: دقت کنید که در هیچ یک از مراحل پرداخت از کلید توقف و یا بازگشت استفاده نکنید و اجازه دهید  
بببببپرداخت به صورت کامل صورت گیرد



سپس چند ثانيه! در انتهاي پس از اعالم عمليات موفقيت آميز عمليات پرداخت، صفحه درگاه را نبنديد *
. كليك كنيدتكميل خريدصبر كنيد تا به سايت بازگردانده شويد و يا بر روي دكمه 

درصورتى که بعد از پرداخت و تکمیل خرید با پیغام زیر روبه رو شدید گزینه Send anyway را انتخاب کنید 
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توجه: پس از دریافت فایل مورد نظر که بصورت باال است عدد 1004 نـشان دهنـده شناسـه 

آزمون و عدد   403214937916 نشان دهنده شماره سریال این آزمون است.

و در نهایت پس از زدن       دکمه تکمیل خرید   به صفحه دانل   ود آزمون   هاي خریداري شده هدایت    خواهید شد ابتدا

با زدن دکمه دریافت براي هر آزمون، آنرا دانلود کنید و همچنین شماره سریال آنرا نیز یادداشت کنید.
دقت كنيد كه شما براي دريافت كد فعال سازي  هر آزمون نياز به شماره سريال آن آزمون داريد.*
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