توجه :
 درصورت بروز هرگونه مشکل  ،با شماره  ( 19511659190دستجردی ) در ارتباط باشید.( تماس  ،پیامک  ،واتس آپ  ،تلگرام )
 فایل راهنمای زیر را به دقت مطالعه و بر اساس آن نسبت به ثبت نام اقدام فرمائید. بعد از پایان زمان ثبت نام و به حدنصاب رسیدن  ،کالس ها تشکیل خواهد شد. زمان و ساعت برگزاری کالس ها از طریق سامانه و همچنین از فضای مجازی اطالعرسانی خواهد شد .
-

برگزاری کالس های دوره ابتدایی  ،به صورت غیرحضوری و با حداکثر  51دانش آموز
برگزار خواهد شد .

( نحوه شرکت در کالس  ،نصب نرم افزارهای الزم و  ....اطالع رسانی و آموزش داده خواهد شد ) .

 از آن جا که در برگزاری دوره ها  ،از برجسته ترین اساتید دوره ابتدایی استان کمک گرفتهشده  ،تدریس در این دوره ها به معنای واقعی اتفاق خواهد افتاد .لذا از شما والدینی که به
هردلیل دغدغه آموزش فرزندتان را دارید دعوت می شود تا با شرکت در این کالس ها ،
سال تحصیلی جدید فرزندتان را با خیالی آسوده تر شروع کنید .......
 -از حسن اعتماد شما بزرگواران سپاسگزاریم.

مراحل عضویت و ثبت نام در سامانه
 -1ورود به سایت  - dastjerdi.irانتخاب گزینه " ورود  /عضویت " و سپس گزینه " ثبت نام و پرداخت "

 -2تکمیل اطالعات خواسته شده به صورت دقیق و انتخاب گزینه " ثبت نام در سایت "
نکته  :ازین پس  ،نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت به قرار زیر است :
نام کاربری  :ایمیل ثبت شده توسط شما  /رمز عبور  :شماره موبایل ثبت شده توسط شما

 -3بعد از ثبت نام در سایت  ،می توانید از منوی سمت راست  ،روی کالس /کالس های مدنظر کلیک کرده  ،سپس گزینه
" اضافه به سبد خرید " را انتخاب کنید .

 -4در صورتی که قصد اضافه کردن کالسی دیگر را دارید گزینه " ادامه خرید "  .درغیر اینصورت گزینه " تسویه حساب " را
انتخاب کنید .

 -5با انتخاب گزینه تسویه حساب  ،شما می توانید مشخصات ثبت شده قبلی خود را مشاهده و یا در صورت لزوم آن ها را
ویرایش کنید  .همچنین می توانید لیست کالس  /کالس هایی را که در آن ثبت نام کرده را مشاهده و ویرایش نمایید .
در پایان  ،با انتخاب گزینه " قوانین و مقررات فروشگاه را می پذیرم " و انتخاب " تکمیل خرید" به درگاه بانکی متصل
شده و با وارد کردن مشخصات یکی از کارت های بانکی خود  ،مراحل ثبت نام به پایان می رسد.

 -6بعد از تکمیل فرایند خرید  ،پیامی مبنی بر ثبت نام و موفقیت در خرید صادر می شود  .شماره فاکتور و پیگیری را نزد
خود نگهدارید  ( .تمامی اطالعات شما در سایت ذخیره بوده و می توانید مجددا با ورود به سایت  ،آن ها را مشاهده کنید )

