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 .1قبل از هرگونه خرید الزم است در «فروشگاه آنالین دنیای اقتصاد» ثبت نام نمایید .بدین منظور بر روی گزینه ثبتنام کلیک
نمایید.

 .2سپس با پر کردن فرم ثبت نام و انتخاب گزینه «ثبتنام» در انتهای فرم ،ثبت نام شما انجام خواهد شد .یک ایمیل تاییدیه ثبت
نام به شما ارسال خواهد شد که برای تکمیل کردن فرآیند ثبت نام باید بر روی لینک فعالسازی که در این ایمیل وجود دارد
کلیک کنید.

 .3حال برای ورود به حساب کاربری میتوانید با کلیک روی گزینه «ورود به سایت» و وارد کردن پست الکترونیکی و رمز عبور،
وارد حساب کاربری خود شوید.

 .4از آنجااایی کااه محصااوال واحااد مطالعااا بااازار دنیااای اقتصاااد بااه صااور تااک کاااربره ارائااه میشااوند ،قباال از خریااد
محصوال باید نرمافزار کتابخوان را بر روی سیسات خاود نصا کنیاد زیار ایان محصاوال تنهاا باا ایان نرمافازار قابال
استفاده هستند .الزم به ذکر است در حاال حاضار ایان نرمافازار تنهاا بار روی سیسات عامال وینادوز قابال اجراسات .بارای
دریافت این نرمافزار گزینه «دریافت نرم افزار کتابخوان» را انتخاب کنید.

 .5پس از نص نرمافزار کتابخوان شما میتوانید محصوال واحد مطالعا را خریداری و مطالعه نمایید .بدین منظور با کلیک کردن
روی گزینه «واحد مطالعات بازار» به صفحه مربوط به این واحد وارد شده و گزینه گزارشهارا از گوشه سمت راست انتخاب
کنید.

 .6در این مرحله شما لیست محصوال ارائه شده توسط واحد مطالعا بازار را مشاهده میکنید .شما میتوانید محصول یا
محصوال مورد نظر خود را با انتخاب گزینه «افزودن به سبد خرید» به سبد خرید خود اضافه کنید.

 .7پس از اینکه محصوال مورد نظر خود را انتخاب و به سبد خرید اضافه نمودید ،گزینه «سبد خرید» را انتخاب نمایید.
 .8در صفحه جدیدگزینه «ثبت و پرداخت» را انتخاب نمایید .توجه داشته باشید که قبل از خرید باید وارد حساب
کاربری خود شوید.

 .9در صفحه بعد ،روی گزینه «ادامه» کلیک کرده و سپس گزینه «تایید» را انتخاب نمایید..

 .11در نهایت شما به درگاه بانک ملت منتقل شده و میتوانید وجه محصول خود را به صور انالین پرداخت نمایید.

 .11پس از پرداخت وجه و دریافت تاییدیه پرداخت دکمه «ادامه» را انتخاب نمایید تا به صفحه اصلی فروشگاه منتقل شوید.

 .12پس از ارجاع به صفحه اصلی فروشگاه ولحد مطالعا روی عنوان فایلی که خریداری کردهاید کلیک نمایید ( برای مثال گزارش
آزادی اقتصادی که در زیر مشخص شده است).

 -1در نهایت شما میتوانید فایل گزارش را دانلود و استفاده نمایید.

