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   مقدمه -1
نتی روش هاي رایج خرید در عصر حاضر خرید اینتریکی از زیر 

را روزنامه رسمی ایران فروشگاه مجازي محصوالت  پرتالمی باشد. 
. لیست محصوالت در سایت قابل رویت بوده راه اندازي نموده است

و متقاضی می تواند سفارش خود را ثبت و مبلغ آن را به یکی از 
روش هاي موجود پرداخت نماید. همچنین می تواند سفارش خود 

و پست با کد رهگیري ارائه شده توسط  را از سایت روزنامه رسمی
    سیستم رهگیري نماید.  

  

  سفارش خرید  -2
فروشگاه محصوالت در قسمت براي ثبت سفارش خرید متقاضی 

  کلیک می نماید. 
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به کاربر نمایش در فرم زیر  اطالعات محصول در حال نمایش را
  می دهد. 

  

  
  

گزینه سایر می تواند روي  متقاضیبراي نمایش سایر محصوالت 
لیست  ممحصوالت روزنامه رسمی کلیک می نماید که سیست

  نمایش می دهد.  متقاضیمحصوالت را در شکل زیر به 
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جستجودر: متقاضی می تواند محصوالت مورد نیاز خودر را با 
 درو نوشتن مقدار مورد نظر در محصوالت موجود  عنوانانتخاب 

  سایت جستجو نماید. 
تعداد مورد نیاز را از لیست  متقاضیخرید براي ثبت یک سفارش 

از زیر  اینترنتی گزینه خریدکلیک روي با آبشاري انتخاب و 
     نمایش داده  متقاضیمحصوالت در حال نمایش فرم زیر به 

  می شود.
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نیاز به اضافه نمودن محصول جدید را داشته  متقاضیدر صورتیکه 
موده و باشد روي گزینه اضافه کردن محصول جدید کلیک ن

داده شده و با دوبار کلیک روي آن یش نما متقاضیمحصوالت به 
اطالعات استان و شهر  متقاضیبه سبد خرید اضافه می گردد. 

خود را انتخاب نموده و روي گزینه خرید کلیک می نماید. فرم 
سفارش خرید در زیر سبد طبق شکل زیر به کاربر نمایش داده 

  می شود. 
  

  
  

االي فرم بر اساس انتخاب هاي انجام شده به اطالعات هزینه در ب
  نمایش داده می شود.  متقاضی

  اطالعات مورد نیاز فرم توسط متقاضی درج می گردد. 
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باید  09120000000رقم و به صورت  11شماره موبایل موبایل: 
  درج گردد. 

  درج شود.  aaaa@****.comبه صورت  : آدرس ایمیلایمیل
  نحوه پرداخت :

: در صورتیکه متقاضی براي پرداخت فیش نقدي بانکیفیش  -الف
  را انتخاب نماید فرم به شکل زیر تغییر می یابد.

  

   
  

متقاضی اطالعات فیش پرداختی را درج می نماید. الزم به ذکر 
در یکی از شعب بانک ملی انجام  می بایست است که فیش واریزي

  گردد. 
در این روش با کلیک روي گزینه با استفاده از حساب سایت: -ب

تایید فرم سیستم  چک می نماید که حساب شارژ متقاضی به 
اندازه کافی موجودي داشته باشد و در صورت کافی بودن مبلغ 

  سفارش از حساب شارژ متقاضی کسر می گردد.
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آنالین: در این روش می بایست پرداخت از طریق درگاه -ج
گردید. با کلیک روي گزینه تایید اینترنتی بانک ملی انجام خواهد 

رداخت اینترنتی بانک ملی طبق شکل زیر را پسیستم فرم درگاه ، 
  می دهد. نمایش  متقاضیبه 
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متقاضی اطالعات حساب خود را درج نموده و روي گزینه پرداخت 
  کلیک می نماید. 

پس از تایید در پرداخت فیش بانکی و با استفاده از حساب سایت 
در آنالین خالصه سفارش طبق فرم زیر به کاربر نمایش  و پرداخت

  داده می شود. 
  

  
  

در صورت نیاز متقاضی به اصالح اطالعات روي گزینه اصالح  
   اطالعات کلیک نموده و سیستم به فرم ثبت سفارش خرید بر 

  می گردد. 
با انتخاب گزینه ثبت سفارش اطالعات سفارش ذخیره شده و 

، کد العات کد رهگیري روزنامه رسمیفاکتور خرید که حاوي اط
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رهگیري پست و جزئیات سفارش می باشد را در فرم زیر به 
  متقاضی نمایش می دهد. 

  

  

  
  

چاپ فاکتور خود را چاپ متقاضی می تواند با کلیک روي گزینه 
  نماید. 
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  رهگیري سفارش-3
    ، وقتی متقاضی در مرحله نمایش لیست محصوالت می باشد

  ارش خود را رهگیري نماید. می تواند سف
  

  
  

رهگیري سفارش متقاضی روي گزینه رهگیري سفارش براي 
  نمایش داده می شود. متقاضیکلیک می نماید و فرم زیر به 

  

  
  

کد رهگیري روزنامه رسمی درج شده و روي گزینه مشاهده 
  وضعیت سفارش کلیک می نماید. 

فرم زیر به سیستم اطالعات مربوط به کد رهگیري درج شده را در 
  متقاضی نمایش می دهد. 
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در صورتیکه متقاضی بخواهد مرسوله پستی خودر را رهگیري 
نماید با کلیک روي لینک مربوط به پیگیري مرسوله با استفاده از 
  کد رهگیري پست سیستم فرم زیر را به متقاضی نمایش می دهد. 
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 با درج کد رهگیري پست ارائه شده توسط سیستم و حروف
مخصوص به پست و انتخاب گزینه جستجو ، اطالعات مرسوله را 

  به متقاضی نمایش می دهد.
  

  ثبت نظرات محصول-4
می باشد فروشگاه  وقتی متقاضی در حال مشاهده محصوالت در 

هر یک از محصوالت اطالعات نام می تواند با دوبار کلیک روي 
  . ایدمشاهده نمتکمیلی محصول به همراه فرم ثبت نظرات را 
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  فرم ثبت نظرات به صورت شکل زیر می باشد.
  

  
  

متقاضی اطالعات مورد نیاز را درج و روي گزینه ذخیره کلیک 
  مینماید.

  

  پرفروش ترین محصوالت -5
با انتخاب گزینه پرفروش ترین محصوالت لیست پرفروش ترین 

  داده می شود.  یشمحصوالت به متقاضی نما
  

  پربازدید ترین محصوالت -6
لیست پرفروش ترین  پربازدید ترین محصوالتانتخاب گزینه با 

  داده می شود. یشمحصوالت به متقاضی نما
  

  جدید ترین محصوالت -7
لیست پرفروش ترین  جدید ترین محصوالتبا انتخاب گزینه 

  داده می شود. یشمحصوالت به متقاضی نما


