
اینترنتی کتاب موسسه قرآن و نهج البالغه آدرس زیر را در مرورگر خود وارد کرده ودکمه  اینتر را کلیک  برای وارد شدن به فروشگاه

 .reg.ir/shop/-noor2www کرده:

برای ثبت نام در قسمت چپ گزینه ثبت نام را کلیک کرده مانند تصویر زیر:ابتدا در فروشگاه ثبت نام کرده -1

 

و سپس گزینه ثبت نام را  موارد ستاره دار پر کردنش الزامی هست و وارد کنید اطالعات شخصی را زیر  )نمونه(اطالعات را مانند تصویر-2

 کلیک کرده :

 

 

این قسمت را کلیک  

 کنید

 این قسمت را کلیک کنید 

http://www.2noor-reg.ir/shop/
http://www.2noor-reg.ir/shop/


 

 

 

ثبت شده  است و هنگامی که از سایت خارج شدید  می توانید با نام کاربری که در قسمت ثبت نام وارد  وارد شویددر قسمت  اسم شما هم اکنون -3

 و همچنین رمزی که وارد کردید را تایپ کرده و وارد سایت شوید . ردیدک

 

هر کتابی را که قصد خرید آن را دارید روی تصویر آن  برای خرید  کتاب از فروشگاه اینترنتی موسسه قرآن و نهج البالغه مانند تصویر زیر -4

 :کلیک کرده

 

کتاب خود را وارد کنید و گزینه اضافه  صفحه زیر برای شما باز می شود که میتوانید تعداد مورد نظر ،  بعد از کلیک بر روی تصویر کتاب -5

صول شما در بخش توضیحات محو  در باالی صفحه میتوانید مشاهده کنید  را  کنید تعداد کتاب های اضافه شده به سبد خرید خرید را کلیکسبد به 

 : کتاب دیگر نیز مشابه همین کتاب ( 5) و مشخصات فنی محصول میتوانید نام کامل کتاب و مولف و.... را مشاهده کنید

 

بر روی تصویر کتاب 

مورد نظر خود کلیک 

 کنید 



 

 

 

آیکن سبد خرید کلیک کنید  صفحه زیر برای شما باز می شود در این قسمت می توانید برای پرداخت هزینه کتاب و اتمام خرید خود برروی -6

 کرده و سپس طریقه حمل کتابها را مشخص کرده و در آخر برروی کلمه  بعدی کلیک کنید :مبالغ کتابهای درخواستی و تعداد کتابها را مشاهده 

 

برای خرید کتاب این قسمت را کلیک کنید    

در این قسمت وارد  را کتاب  تعداد

  کنید 

درخواستی  کتابهای  دتعدا  

 در این قسمت کلیک کنید 

یکی از دو شیوه زیر را انتخاب  طریق حمل:

 کنید 

  این قسمت را کلیک کنید 



 

 

 مشاهده کرده و در صورت تایید بر روی کلمه بعدی کلیک کنید :در این قسمت میتوانید سبد خرید خود را و اطالعات شخصی وآدرس خود را -7

 

 

 درمرحله آخر درگاه پرداخت آنالین را مشخص کنید و سپس  بر روی کلمه پایان کلیک کنید :-8

 

 

 

 سپس  باید اطالعات کارت خود را وارد کرده و بر روی کلمه پرداخت کلیک کنید : در این قسما شما می توانید صفحه پرداخت را مشاهد کنید و-9

 این قسمت را کلیک کنید 

 این قسمت را کلیک کنید  



 

 این قسمت را کلیک کنید 


