ساٌّوای ثبت ًام دسدٍسّْای آهَصشی هجتوع فٌی اششاق صًجاى اص طشیك پشتال اششاق
ٍ - 1سٍد بِ سایت بِ آدسس www.eshraghco.ir

 - 2دس صَستی کِ داًشجَی دس حال تحصیل هی باشیذ اص بخش ٍسٍد بِ کاسبشاى بشای ٍسٍد بِ پشٍفایل خَد
استفادُ کٌیذ.

بخش ٍسٍد کاسبشاى

ًام کاسبشی ٍ کلوِ
عبَس شوا بِ طَس
پیش فشض :کذ هلی
شواست

 - 3پس اص ٍسٍد بِ پشٍفایل خَد  ،سایت بشای شوا اهکاًات صیش سا دس دستشس لشاس هی دّذ.
بِ طَس هثال اص آًجا هی تَاًیذ لیست کالس ّایی کِ دس آى دسحال تحصیل یا کاسًاهِ آهَصشی  .... ٍ ،سا ببیٌیذ.

کی اص دپاستواى ّایی کِ هی
 - 4بشای اًتخاب ٍ ثبت ًام دس دٍسُ جذیذ دس بخش دپاستواى ّای آهَصشی دس ی
خَاّیذ ثبت ًام کٌیذکلیک هی کٌیذ بِ طَس هثال شْش ًٍذ الکتشًٍیک :

 - 5دٍسُ ّای اسائِ شذُ دس ایي دپاستواى دس دستشس لشاس هی گیشًذ با کلیک کشدى بش سٍی دکوِپیش ثبت ًام
ثبت ًام شوا اًجام هی پزیشد.

 - 6دس پایاى سٍی دکوِ تاییذ ثبت ًام کلیک کشدُ تا ثبت ًام ًْایی اًجام گیشد.

ً - 7حَُ پشداخت شْشیِ دس سایت :
یکی دیگش اص اهکاًات پشتال اششاق کِ بشای شوا داًشجَیاى گشاهی فشاّن گشدیذُ است  ،اهکاى پشداخت ایٌتشًتی
شْشیِ دٍسُ ّای آهَصشی کِ دس آى دس حال تحصیل ّستیذ یا پیشثبت ًام کشدُ ایذ هی باشذ.
الصم بِ رکش است کِ دس صَست پشداخت کاهل شْشیِ اص  %7تخفیف ّن بشخَسداس خَاّیذ شذ ٍ یا هی تَاًیذ
بخشی اص شْشیِ سا بذٍى اعوال تخفیف پشداخت ًواییذ.
بشای پشداخت
شْشیِ ٍ یا
هشاّذُ سَابك
هالی خَد دس ایي
بخش کلیک کٌیذ

بشای پشداخت
شْشیِ سٍی
"پشداخت
الکتشًٍیکی شْشیِ

"

کلیک کٌیذ

 - 8دس بخش پشداخت الکتشًٍیکی شْشیِ دٍسُ آهَصشی کِ
لصذ داسیذ شْشیِ آى سا پشداخت کٌیذ اًتخاب هی کٌیذ.
ٍ دس بخش هبلغ پشداختی هبلغ شْشیِ یا بِ صَست کاهل
ٍ یا بِ صَست پشداخت بخشی اص شْشیِ  ،هبلغ سا ٍاسدُ
کشدُ ٍ دکوِ تائیذ ٍ اداهِ سا کلیک هی کٌیذ .
دس پایاى پس اص تائیذ هبلغ شْشیِ کِ سایت لبل اص
پشداخت ًْایی دس اختیاس شوا لشاس هی دّذ ٍ ،اسد
دسگاُ پشداخت خَاّیذ شذ.
 - 9با داشتي کاست باًکی کِ هتصل بِ شبکِ باًکی باشذ ٍ داسای سهض دٍم است هی تَاًیذ عولیات پشداخت سا بِ
اتوام بشساًیذ.

