
 » نشرهاجرمرکز لکترونیکیا فروشگاه از خرید و نام ثبت راهنمای «

 فروشگاه بخش وارد یلکترونیکا فروشگاه با انتخاب سمت راست منوی طریق از ابتدا -1

 .شوید

 

 .را انتخاب نمایید ورودقسمت  فروشگاهباالی بخش ی بازشده از منوی  در صفحه -2

 

 خواهران علمیه مدارس در تحصیل به شاغل طالب از که صورتی در مرحله این در -3

 وارد عبور رمز عنوان به ملی کد و کاربری نام عنوان به طلبگی کد درج با میباشید

 و شوید نام ثبت بخش وارد نام ثبت دکمه کلیک با اینصورت غیر در. شوید فروشگاه

 .شوید فروشگاه وارد مربوطه رمزعبور و کاربری نام با عضویت از پس



 

 

 کلیک کردن رویدر این مرحله از قسمت محصوالت ، محصول مورد نظر خود را با  -4

 انتخاب نمایید.افزودن به سبد 

 



 

با کلیک کردن روی تصویر هر محصول میتوانید مشخصات آن محصول را :  تذکر

 مشاهده نمایید .

 

 خود خرید سبد محصوالت،وارد بخش باالی منوی نوار از خرید سبد روی کلیک با -5

 .  شوید

 فرآیند ادامه جهت و نمایید تعیین را خود نظر مورد کتب تعداد میتوانید بخش این در -6

 .نمایید تایید ادامه دکمه راباکلیک اولیه فاکتور خرید،

 

 
 



 آدرس سکونت، محل شهر و استان از اعم ارتباطی اطالعات باید بعدی مرحله در -7
 روش همچنین .نمایید وارد را خود همراه تلفن و شده خریداری کتب دریافت جهت

 هاجر نشر مرکز به امکان مراجعه که صورتی در .نمایید تعیین را خود خرید دریافت
 نمایید انتخاب را حضوری دریافت گزینه دارید را خود خرید حضوری دریافت جهت

 به پست مبلغ( نمایید انتخاب را پست با ارسال روش اینصورت غیر در ،)رایگان(
 22 از باالتر شده خریداری کتب سرجمع وزن که درصورتی ،)میگردد اضافه فاکتور

 تحویل زمان در ارسال وهزینه گرفت خواهد صورت باربری با ارسال باشد کیلوگرم
. میگردد دریافت باربری توسط مرسوله

 



در این قسمت فاکتور نهایی برای شما نمایش داده میشود که در صورت تایید به  -8

. منتقل میشویدقسمت پرداخت 

 

 نحوه پرداخت :

 رقمی، 16 کارت شماره درج با اینترنتی درگاههای در:  درگاه اینترنتی بانک ملتالف ( 

 پرداخت CCV2 کارت امنیتی رمز و ،پرداز خود های دستگاه از دریافت قابل کارت دوم رمز
  .میگیرد صورت

 



صادرات و واریز پول به میزان  عابربانک()با مراجعه به تمامی شعب بانک: واریز فیش ب( 

 فیش، پرداخت صورت میگیرد.خرید انجام شده به حساب نشر هاجر و ارسال 

 
 

 در صورتی که پیام زیر را دریافت نمودید خرید شما با موفقیت ثبت گردیده است.

 

 
روز کاری و در صورتی که  4الی  2پیشتاز باشد طی  : در صورتی که خرید شما پست تذکر

 روز کاری بدستتان خواهد رسید. 11الی  7پست سفارشی باشد طی 


