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كليك كنيـد ، بعـد از انتخـاب ايـن      نسخه كاغذي روي گزينه اشتراك صفحه قسمت منوي عمودي سمت راستدر 
 .گزينه در صورتي كه از قبل در سايت عضويت نداشته باشيد  صفحه عضويت و پيغام زير نمايش داده ميشود

 
 ابتدا عضو شويد  نسخه كاغذيجهت استفاده از خدمات اشتراك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عضـو   مربوط بـه آن   فرم كردنو پر  ثبت نام كاربر جديدصورتيكه عضو نيستيد ميتوانيد  با كليك روي دكمه در 
 .) مراجعه نمائيددر منوي راهنما  ثبت نام به راهنماي ثبت نام  از مراحل جهت اطالع بيشتر .(شويد

 ثبت اشتراك جديد .1
صفحه الگـين وارد شـويد در صـفحه بـاز شـده در      تي  در در صورت عضو بودن با نام كاربري و كلمه عبور و كد امني

 اشتراك محصوالت روزنامه رسمي كليك نمائيد. ليست موجود روي گزينه
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 انتخاب محصول
 با انتخاب اشتراك محصوالت روزنامه رسمي صفحه انتخاب محصول باز ميشود.

 

 
 

كليك نمائيـد. بـا انتخـاب ايـن      انتخابدكمه  جهت اشتراك را انتخاب كرده و روي محصول يا محصوالت مورد نظر
 دكمه صفحه مربوط به تعيين نوع پرداخت باز ميشود .

 مربوط به هر محصول دقت نمائيد ميتوانيد در اين قسمت تعداد نسخ مورد نظـر خـود را    هزينهو  تعداد به
 نسخه در نظر گرفته ميشود. 1در غير اين صورت تعداد پيش فرض  وارد كنيد.

  هزينه اشتراكپرداخت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليك نمائيد. پرداختمورد نظر را انتخاب كرده روي دكمه  نحوه پرداخت
 ع پرداخت:انوا
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به سـايت بانـك ملـي وصـل شـده و ميتوانيـد بـا اسـتفاده از          با انتخاب اين روش روش آنالين: .1
 اشتراك را پرداخت نمائيد. حسابهاي عضو شتاب هزينه مربوط به

بايد از قبل حساب سـايت خـود را شـارژ كـرده     ايت :جهت استفاده از اين روش روش حساب س .2
انـواع روشـهاي پرداخـت را     در صورت داشـتن موجـودي در حسـاب سـايت روش دوم از     باشيد

 هزينه اشتراك از حساب شما كسر ميشود. در اين حالت انتخاب ميكنيم.

 
در صفحه شخصي (كاربري) خود روي گزينه شارژ حساب كليك ميكنيم مبلغ شارژ :روش شارژ حساب سايت× 

وارد كرده و دكمه افزايش اعتبار را انتخاب ميكنيم.با اتصال به صفحه پرداخت الكترونيك بانك ملي مورد نظر را 
 ش داده ميشود.اطالعات مورد نظر را وارد كرده و پرداخت را انجام ميدهيد پيغامي مبني بر ثبت اشتراك نماي

 
در بانـك پرداخـت كـرده و    روش فيش بانكي:دراين روش مبلـغ مربـوط بـه هزينـه اشـتراك را       .3

 وارد ميكنيم. در صفحه انتخاب نوع پرداخت  اطالعات فيش را با انتخاب گزينه فيش بانكي

 
 تمديد اشتراك .2

از گزينـه  الزم اسـت  راك جهـت تمديـد اشـت    ،در صورتيكه اطالعات اشتراك خود را در سايت ثبت كرده باشيد

 .شخصي خود استفاده نمائيد ك محصوالت روزنامه رسمي در صفحهراتمديد اشت

 
 

با انتخاب محصول مورد نظر و كليك بر روي دكمه انتخاب به صفحه پرداخت رفته و با انتخـاب روش پرداخـت   

 مورد نظر پرداخت انجام ميشود.

از قسـمت اشـتراكهاي مـن در     ،رل درستي انجام روند تمديـد *پس از انجام مراحل تمديد اشتراك  جهت كنت

و تاريخ انقضاي اشتراك و وضعيت آن را چك نمائيد كه حتمـا در وضـعيت   صفحه شخصي خود استفاده نمائيد.

 مشتري باشد.
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 مشاهده اشتراكها

ليست موجـود   دراشتراكهاي من جهت اطالع از نوع و زمان انقضاي محصوالت مشترك شده ميتوانيد از گزينه 

 در صفحه شخصي خود استفاده نمائيد.

 هامشاهده پرداخت
در ليسـت  تراكنشهاي مالي جهت اطالع از اطالعات مالي و پرداختيهاي انجام شده مشتركين ميتوانند از گزينه 

 نمايند.موجود در صفحه شخصي خود استفاده 

 تغيير اطالعات شخصي
در ليسـت موجـود در    تغيير مشخصاتخود ميتوانيد از گزينه تي و پس جهت مشاهده و تغيير اطالعات كاربري 

 صفحه شخصي خود استفاده نمائيد.


