
آموزش نحوه ثبت نام و خرید آنالین 

www.fardavar.com

فروشگاه اینترنتی فردآور



را زده و وارد سایت شویدورودابتدا دکمه حتمالطفا ثبت نام نموده اید اگر قبال 

.جهت ورود ابتدا اینجا کلیک نمایید



.وارد نماییدرا که با آنها در سایت فردآور ثبت نام کرده اید، خود رمز عبور و ایمیل آدرس 



ددر صفحه اصلی کلیک نماییثبت نام ابتدا بروی دکمه ثبت نام نکرده اید لطفا اگر قبال 



خواهد بود( نام کاربری شما)توجه کنید ایمیل . سپس اطالعات خود را با دقت وارد نمایید 



دکمه ثبت نام کلیک نماییدبروی پس از وارد نمودن اطالعات 

فارسی باشد

یدجهت تایپ فارسی صفحه کلید خود را ابتدا فارسی نمای

مایدزبان صفحه کلید از طریق گزینه کنار ساعت کامپیوتر تغییر می ن



در این مرحله بصورت اتوماتیک وارد حساب کاربری خود می گردید



.به روی گزینه فروشگاه اینترنتی کلیک نمایید



وارد نموده تعدادجهت خرید هر محصول عدد تعداد کیت مورد نظر را در قسمت 
.کلیک نماییدخریدو سپس بروی دکمه 

سفارشداشتنصورتدرلطفا
باقیتومانمیلیون40ازبیش

دیگریپارتدرراخودسفارش
.نماییدسفارشثبت

ابتدا تعداد را 
وارد نموده

سپس دکمه 
خرید را بزنید



استفاده نماییدادامه خرید در صورت نیاز به افزودن کاالهای بیشتر از گزینه 



کلیک نماییدصدور فاکتور در صورتیکه خرید نهایی شده بروی دکمه 



ابو سپس انتخسبد خرید اگر صدور فاکتور را انتخاب نکردید در هر مرحله می توانید از طریق گزینه 
.ادامه کار را انجام دهیدتکمیل فرایند خرید 



پس از دوساعت. ساعت پس از انتخاب کاالها اعتبار دارد2موجودی سبد خرید تنها تا 
.لطفا از قسمت فروشگاه اینترنتی چک نمایید که کیت هایی که انتخاب کرده اید موجود باشند سپس پرداخت نمایید



را کلیک نماییدثبت اطالعات و ادامه خرید پس از چک نمودن سبد خرید دکمه 

جهت ادامه اینجا کلیک نمایید

اگر محصولی را می خواهید حذف نماییدشما می توانید تعداد مورد نیاز را اینجا تغییر دهید
.از این گزینه استفاده نمایید

.هزینه ارسال جهت مشتریان شهرستان بصورت پس کرایه دریافت می گردد



این فایل آموزشی بروید صفحه بعدی به ثبت نکرده اید اگر قبال آدرس را 
.در غیر اینصورت تنها با انتخاب گزینه های آدرس و سپس نحوه ارسال به خرید خود ادامه دهید

داخل دایره کلیک نمایید



.را کلیک نماییدافزودن آدرس و بعد دکمه . اطالعات الزم جهت ارسال سفارش خود را وارد نمایید
.توجه نمایید در خرید های بعدی نیاز به وارد نمودن مجدد این اطالعات نمی باشد *

پس از وارد نمودن اطالعات اینجا کلیک نمایید



را کلیک نماییدثبت اطالعات و ادامه خرید را زده و سپس دکمه توسط پیک یا باربری تیک 
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.هزینه باربری بصورت پس کرایه دریافت می گردد



را کلیک نماییدثبت اطالعات و ادامه خرید و مجدد دکمه 



.خرید کلیک نماییدپرداخت و تکمیل فرآیند به روی گزینه 



.را کلیک نماییدپرداخت اینترنتی را انتخاب نموده و سپس گزینه ملتیا بانک سامان درگاه 

سپس پرداخت اینترنتی را کلیک نماییدابتدا درگاه را انتخاب نمایید

اطالعاتکهزمانیتنهالطفا
رمزقبیلازخودبانکیکارت

برویداریددسترسدررادوم
اییدنمکلیکاینترنتیپرداخت

تادبرویاصلیصفحهبهاینصورتغیردر
کمیلتبهخریدسبدبرویکلیکبابعدا

.بپردازیدخریدفرآیند



.اطالعات کارت بانکی خود را وارد نموده و سپس دکمه پرداخت را کلیک نمایید

.جهت دریافت رسید پرداخت، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا بانک به ایمیلتان رسید ارسال نماید



.جهت خرید های بعدی ایمیل شما نام کاربری شما خواهد بود

320داخلی 26408461. مدیرسایت تماس حاصل فرماییدداشتن سوال با در صورت 

ی در ضمن می توانید در صورت هرگونه سوال و مشکل در ساعات اداری به تلگرام روابط عموم
09030426750.   فردآور پیام دهید



.جهت خرید های بعدی ایمیل شما نام کاربری شما خواهد بود

320داخلی 26408461. مدیرسایت تماس حاصل فرماییدداشتن سوال با در صورت 

ی در ضمن می توانید در صورت هرگونه سوال و مشکل در ساعات اداری به تلگرام روابط عموم
09030426750.   فردآور پیام دهید
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