
  كتاب راهنماي ثبت نام و خريد

از همكاران محترم خواهشمند است راهنماي زير را به دقت مطالعه و در هنگام سفارش گذاري و تحويل سفارشات كليه 

 نكات قيد شده را كامالً رعايت فرمايند. 

 كليك نماييد. "يحساب كاربر"ابتدا در نوار باالي سايت برروي گزينه  -1

 
 واژه)پسورد( به شرح ذيل اقدام نمائيد. گذردر بخش عضويت پس از وارد نمودن آدرس ايميل نسبت به انتخاب  -2

از نام و نام خانوادگي يك  . )توصيه مي گردد حروف انگليسي مخففيعدد باشد 4حرف انگليسي و  7شامل حداقل واژه بايد گذر

 فرد باشد(

 MAHMMOD1364مثال:

        jmohammadi1302 

 
 را بزنيد. "عضويت"پس از تكرارپسورد گزينه  -3

 كليك كنيد. "جزئيات حساب"بر روي گزينه  و نوار كناري در ،سپس در صفحه جديد -4

خود شماره پرسنلي در قسمت نام خانوادگي پس از درج نام خانوادگي بدون فاصله سپس نام و نام خانوادگي را وارد كرده و ضمناً  -5

 سپس گزينه ذخيره را انتخاب كنيد. ) توجه داشته باشيد نوشتن شماره پرسنلي الزامي است( شكل زير()را وارد كنيد.

 



 نام كتاب/نام نويسنده يا مترجم/ نام انتشارات

 مثال: طراحي نظم/گيتي خوشدل/نشر پيكان

 

 

 

س از انتخاب هر .پكتابهاي خود را خريداري نماييدمي توانيد در مرحله بعد  -6

پرداخت در به سبد خريد خود افزوده و به هنگام  را كتاب، كتاب مربوطه

الزامي را با رعايت موارد زير اير مشخصات بخش جزئيات صورت حساب س

 تكميل فرماييد:

 الماس دانشنام شركت: 

 خيابان رشتچي –ميدان انقالب آدرس: 

 تهراناستان: 

 تهرانشهر 

 1313975696: ناشركد پستي 

 (الزامي است.جهت ارتباطات بعدي و تحويل سفارش )شماره موبايل خريدار تلفن: 

 انتخاب و ثبت سفارش كنيد.در پايان پرداخت كارت به كارت را 

پس از ثبت سفارش و قبل از هرگونه پرداخت منتظر تماس يا پيام ناشر 

 جهت اعالم و اعمال تخفيف ها و ساير هماهنگي ها باشيد.
 

 بايد به شماره كارت هاي اعالم شده و بهصرفاً پرداخت ها 

 ، مدير مسئول انتشارات الماس دانشنام آقاي ناصرالدين گشتايي

 انجام گردد.
 

پيمانكاري در نمايشگاه كتاب امسال كليه كاركنان محترم )شامل رسمي، پيماني، قراردادي، قرارداد مدت معين، زير پوششي و  -7

درصد تخفيف  25درصد تخفيف پااليشگاه و حداكثر  25درصد تخفيف پشت جلد )شامل  50هاي جاري( مي توانند از حداكثر 

ريال )چهار ميليون و هشتصد هزار ريال( به قيمت پشت جلد استفاده نمايند. بديهي  000/800/4ناشر( و هر نفر حداكثر تا سقف 

 درصد تخفيف ناشر مي گردد. 25ف خريد فوق، تنها شامل ان خريد بيش از سقر ميزاست ه

مل اين ازي هاي فكري و لوازم التحرير شافقط به كتب تعلق مي گيرد و نرم افزارها، ب ،% شركت  25شايان ذكر است تخفيف 

 تخفيف نمي باشند.

در بازه هاي زماني كه به خريدار و  15 يال 11ساعت هر هفته از روزهاي يكشنبه و چهارشنبه صرفاً  :روزهاي تحويل سفارش -8

توجه به لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي و حفظ سالمت كاركنان از هر گونه مراجعه غير  ا.) خواهشمند است باعالم مي گردد

 سالن اجتماعات اداره آموزش ) با هماهنگي قبلي(مكان تحويل:  (از زمان اعالم شده خود داري فرمائيدضروري و خارج 

 الزامي است. امضاي خريدار در زير فاكتورامكان پذير است و  با ارايه كارت شناساييو  صرفا به شخص خريدارتحويل سفارش 

 ثبت سفارش: -9

 نحوه ثبت سفارشات و درخواست هاي جانبي:

ثبت "گزينه  ،در نوار باالي سايت "معرفي كتاب"و يا كتابهاي بخش  كتاب هاي خارج از سايت ،جهت ثبت درخواست هاي جانبي

الزاماً به شكل زير وارد و  "ليست كتاب ها"سفارش خود را در قسمت  ،را انتخاب نماييد و پس از تكميل اطالعات "سفارشات

 نماييد.

 را بزنيد. "ارسال"در پايان گزينه 


