توضیحات:

مراحل خرید از سایت روانکاو

آدرس سایت را وارد می نماییم.

با وارد شدن به صفحه سایت
روانکاو ،عنوان مطلب مورد نظر
خود را در قسمت جست و جو وارد می
نماییم تا نتیجه جستجو ظاهر شود،
سپس بر روی نتیجه جستجو(پرسشنامه
ظاهرشده) کلیک می نماییم.

با آمدن صفحه جدید و مشاهده
توضیحات مطلب مورد نظر(پرسشنامه)
بر روی گزینه خرید فایل
کلیک می نماییم.
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با آمدن صفحه جدید ،اطالعات
خواسته شده را وارد می نماییم.
*در قسمت نام ،نام خود یا بجای
آن یکی از حروف الفبای فارسی یا
التین را وارد می نماییم.
نام
کاربری،
نام
قسمت
*در
خانوادگی یا بجای آن یکی از حروف
الفبای فارسی یا التین را وارد می
نماییم.
*در قسمت ایمیل ،آدرس ایمیل خود
یا یکی از دوستان را وارد می
نماییم تا یک نسخه از پرسشنامه
یا محصول مورد خرید در انتهای
مراحل خرید به این ایمیل ارسال
گردد.
ایمیل
که
دوستانی
**توجه:
ندارند ،می توانند بجای آن یکی
از حروف الفبای فارسی یا التین را
وارد می نماییم.
*در قسمت تلفن ،می توانید شماره
خود و یا بجای آن یکی از اعداد
ریاضی یا یکی از حروف الفبا را
وارد نمایید.
در انتها پس از تکمیل خانه های
فوق ،بر روی گزینه ادامه خرید
کلیک می نماییم.
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در صفحه جدید ،پس از چک نمودن
اطالعات خود ،بر روی گزینه
تایید و
کلیک خواهیم نمود.
پرداخت

در صفحه جدید ،که به سامانه
پرداخت اینترنتی وارد شده
ایم ،به منظور انجام فرایند
خرید یکی از بانک های عضو
شتاب را انتخاب خواهیم نمود.
به عنوان مثال بانک ملت

و سپس بر روی دکمه پرداخت
آنالین کلیک خواهیم نمود.
***توجه***
**مهم**
زمانیکه کارت شما که با آن خرید
انجام می دهید اگر هیچ یک از سه
مورد کارت بانک سامان،
اقتصادنوین و ملت نمی باشند،
ترجیحا بانک ملت را انتخاب
نمایید.
**با انتخاب بانک ملت فرایند
خرید شما براحتی انجام می گیرد.
**
3

پس از انتخاب گزینه بانک ملت و
کلیک بر دکمه پرداخت آنالین ،صفحه
مقابل به مدت چند ثانیه نمایش
داده می شود تا سایت به درگاه
بانکی متصل شود.

با ظهور صفحه پرداخت اینترنتی
بانک ملت ،مشخصات کارت بانکی خود
را در جاهای خالی پر می نماییم و
در نهایت بر روی دکمه پرداخت
کلیک می نماییم.
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پس از مرحله پرداخت ،صفحه مقابل
باز می شود و گزینه دانلود کنید
نمایش داده می شود که کافیست بر
روی گزینه دانلود کنید کلیک
نماییم تا فایل مورد نظر خریداری
شده باز شود .
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