ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺎرﻧﺪه داﻧﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﮥ ”ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ“ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺻـﻠﯽ ﺳـﺎﯾﺖ
)ﺑﺨﺶ آﺛﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه داﻧﺶ و ﯾﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﻧﺘﺨﺎب منﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب از ”ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ“ ﻧﮕﺎرﻧﺪه داﻧﺶ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۱از ﺑﺨﺶ دﻟﺨﻮاه ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘـﺎب دﻟﺨـﻮاه
را وارد ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻓﺰودن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ،روی ﮔﺰﯾﻨﮥ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۲درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫامﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻞ وارد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﺷﺪه و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﻮس
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺘﺎب و ﮐﻠﯿﮏ روی آﯾﮑﻮن آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫامنﻃﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه،
ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﮐﻨﺎری ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﯿﺰ آﯾﮑﻮن ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ :در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﮐﻨﺎری ﺳﺎﯾﺖ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ،ﻋﻨـﻮان ﮐﺘـﺎب و ﻣﺠﻤـﻮع ﻗﯿﻤـﺖ
ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه منﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۳در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ( اﻧﺘﺨﺎب آﯾﮑﻮن ﺳﺒﺪﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
ب( ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺒﺪﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﮐﻨﺎری ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺎرش داده ﺷـﺪه ،ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺨﻔﯿـﻒ ،ﻗﯿﻤـﺖ اﺻـﻠﯽ و
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ منﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺘﺎبﻫـﺎ را ﺣـﺬف منـﻮده و ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻔﺎرش
ﮐﺘﺎب را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﺳـﻔﺎرش داده ﺷـﺪه را ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﯿـﺪ ،ﺑـﺮای اﻋـامل ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﺎﯾـﺪ روی ﮔﺰﯾﻨـﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺒﺪﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ منﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش و درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ متﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ،اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷامره متﺎس و آدرس ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی اﺟﺒﺎری ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘامً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر و
ﺳﻔﺎرش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮت و اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮐـﺎرﺑﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ،ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨـﺎب
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻫامنﻃﻮرﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوت ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :درﮔﺎه منﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای متﺎﻣﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب را دارد.

 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻣﺮور ﺳﻔﺎرش
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠـﺪد ،ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان منـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺎز
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ منﺎﯾﻨﺪ.

 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﭘﺮداﺧﺖ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘـﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ
اﻗﺪام منﺎﯾﯿﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷامره ﺳﻔﺎرش منﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی از ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳـﻔﺎرش و ﺳـﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋـﺎت منـﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻔﺎرش ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

