با سالم و احترام .و با تشکر ویژه از شما جهت انتخاب فروشگاه ما برای دانلود فایل های مورد نیازتان
در این فایل سعی خواهیم نمود روند تهیه و دانلود فایل های موجود در فرو شگاه را به صورت کامل تو ضیح
دهیم تا شما عزیزان بتوانید فایل های مورد نیازتان را بدون هیچ گونه مشکل و دردسری تهیه نمایید.
اولین و یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن اشاااره شااود این اساات که فروشااگاه آنالین محصااو ت زی اات
شناسی در حال حاضر محصول فیزیکی جهت فروش عرضه نمی نماید و محصو ت عرضه شده تماما دانلودی
می باشند و پس از ت ویه ح اب ،در همان لحظه و به صورت آنی آماده دریافت و دانلود ه تند.
جهت دانلود فایل مورد نظرتان (چه رایگان و چه غیر رایگان) ابتدا باید محصاااول را به سااادد خرید اضاااافه
نمایید.
نحوه افزون محصول به سدد خرید در صفحه اصلی فروشگاه:

نحوه افزودن محصول به سدد خرید در صفحه نمایش محصول:

پااس از افاازودن محصااو ت مااورد نظرتااان بااه ساادد خریااد ،جهاات ت ااویه ح اااب ماای بای اات وارد صاافحه
سدد خرید شوید .لینک سدد خرید در با ی صفحه موجود است.

در صاافحه ساادد خریااد  ،اگاار کااد کااوپن تخفی ا

یااا کااارت هدیااه داریااد ،ماای توانیااد از محاال تعدیااه شااده از

آنها استفاده نمایید .ابتدا کد را وارد نمایید و سپس کلید اعمال را کلیک کنید:

پااس از اعمااال کااوپن تخفی ا

یااا کااارت هدیااه خااود ،باارای ت ااویه ح اااب  ،گزینااه ت ااویه ح اااب در پااایین

صفحه را کلیک نمایید:

جهاات ت ااویه ح اااب ماای بای اات ع ااو فروشااگاه باشااید .اگاار از وداال کداات نااام نمااوده و نااام کاااربری و
رمااااز داریااااد در و اااامت "مشااااتری واااادیمی" آن را وارد نماییااااد و "ورود" را کلیااااک کنیااااد .در غیاااار
اینصورت از و مت مشتری جدید "کدت نام" را انتخاب نموده و گزینه ادامه را کلیک نمایید.

اگر مشتری جدید ه تید پس از کلید روی "ادامه" وارد صفحه کدت نام خواهید شد:

اطالعاتتااان را در فیلاادها وارد نماییااد .پاار کااردن گزینااه هااایی کااه بااا سااتاره ورمااز عالمتگاا اری شااده انااد
الزاماای ماای باشااند.پس از وارد کااردن اطالعااات ،ماای بای اات توافقنامااه حفاای حااریم شخصاای را م العااه
نم اییاااد و در صاااورتی کاااه موافااام آن ه اااتید ضااامن تیاااک زدن مربااار کناااار آن  ،گزیناااه اداماااه را کلیاااک
نماییااد .پاااس از کلیااک روی گزیناااه "ادامااه" کدااات نااام شاااما نهااایی شاااده و بااه صاااورت اتوماتیاااک وارد
صفحه پرداخت خواهید شد.

اگاار مدلااا سفارشااات صاافر ماای باشااد ماای بای اات در ایاان صاافحه گزینااه "پرداخاات رایگااان" را انتخاااب
نماییاااد .در غیااار اینصاااورت و در شااارای ی کاااه مدلاااا سفارشاااتان غیااار صااافر باشاااد ،گزیناااه "پرداخااات
رایگاااان" باااه صاااورت اتوماتیاااک حااا ا شاااده و مااای بای ااات گزیناااه "پرداخااات باااا  " zarinpalرا انتخااااب
نماییااد .سااپس ضاامن خواناادن شاارای ،و وااوانین ،آن را بااه نشااانه توافاام عالماات زده و گزینااه "ادامااه"
را کلیک نمایید.
پاااس از انتخااااب روش پرداخااات وارد مرحلاااه "تاییاااد سااافارش" خواهیاااد شاااد .در ایااان مرحلاااه فااااکتور
خریاادهایتان واباال مشاااهده خواهااد بااود .در صااورتی کااه مایاال بااه نهااایی کااردن سفارشااتان ه ااتید روی
گزینه "تایید سفارش" کلیک نمایید:

پس از کلیک روی گزینه "تایید سفارش" وارد صفحه پرداخت خواهید شد:

در صفحه باز شده ،با کلیک روی دکمه سدز رنگ و با عنوان "واریز از طریم کارتهای شتاب" وارد درگاه بانک
خواهید شد:

در این صفحه اطالعات خواسته شده را وارد نمایید و در انتها گزینه "پرداخت" را کلیک نمایید.
در صورتی که پرداخت با موفقیت انجام شود به صفحه فروشگاه بازخواهید گشت و پیام زیر را مشاهده
خواهید نمود:

اکنون می توانید با مراجعه به صفحه دانلودها در پنل کاربری ،لینک دانلود سفارش خود را مشاهده نموده و
با کلیک روی تصویر دانلود روبه روی آن  ،محصول را دانلود نمایید.

در صورتی که در مراحل کدت و تکمیل سفارش با مشکل مواجه شدید ،می توانید از طریم ایمیل یا شماره
تلفن با ما در ارتداط باشید:

ایمیلiranbiologists.com@gmail.com :
تلفن35709103190 :

تلگرام@ALO_IB :

