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ش جهت خرید آنالین کتاب از دو رو
بت زیر می توانید سفارش خود را ث

:نمایید
بدون عضویت در سایت-1

ت انتشارا»عضویت در سایت -2
ریف بیشتاستفاده از تخفو « سایه سخن



«انتشارات سایه سخن»در  سایت بدون عضویت خرید آنالین کتاب -1

جو جست واز طریق باکس 
یافهرست موضوعییا 

وانید می تلیست کتاب ها 
یدا کتاب مورد نظر خود را پ
ه نموده و خرید کتاب را ب
.  یدصورت آنالین انجام ده



از طریق باکس جست و
یدا جو کتاب مورد نظر را پ

به سبد1شماره و مطابق 
ا و بنمایید خرید اضافه 

رید کلیک بر روی سبد خ
د وارد بخش خری( 2شماره )

نده و ثبت اطالعات گیر
.  کاال شوید

دون در صورتی که خرید ب
ام عضویت می خواهید انج

3شماره دهید بر روی 
.کلیک نمایید



جهت ثبت سفارش و
تاب انتخاب نحوه تحویل ک
رویدطبق شماره ها پیش ب

(9تا 4شماره های )



در این مرحله اطالعات
سفارش خود را

می توانید مشاهده 
حویل نمایید و منتظر ت

کتاب در اسرع وقت
(10شماره )باشید 



«انتشارات سایه سخن»در  سایت باعضویت خرید آنالین کتاب -2

رید ابتدا جهت عضویت در سایت و خ
اقدام 1شماره آنالین کتاب از طریق 

اطالعات 2شماره نمایید و مطابق 
یط کاربری خود را پر نمایید و وارد مح

.کاربری خود در سایت شوید



ایت و تنها با یک بار ثبت اطالعات خود در س
ای عضویت دائمی به راحتی برای سفارش ه

می توانید وارد محیط6و 5شماره بعدی از طریق 
.کاربری خود شوید

وارد محیط ( 7شماره )با کلیک بر روی اسم خود 
کاربری خود شده و اطالعات آدرس خود را جهت

و جهت ( 8شماره )دریافت کتاب تکمیل نمایید 
.کلیک نمایید9شماره ثبت اطالعات بر روی 



ر برای مشاهده اطالعات کتاب، بر روی تصوی
کلیک نمایید و برای خرید ( 12شماره )کتاب 
را ( 13شماره )« اضافه به سبد خرید»کتاب 

.انتخاب کنید

ایل بعد از اینکه پروف
دید خود را تکمیل نمو

( 10شماره)گزینه خانه 
ه را زده تا به صفح
از اصلی بازگردید و

11شماره طریق منوی 
اس کتاب ها را بر اس

فهرست موضوعی و
ها یا لیست کتاب
ب می توانید انتخا

.نمایید



سبدبهافهاض»گزینهنیزکتابهربهمربوطصفحهدر
خریددسبرویبرکلیکبا.داردوجود(14شماره)«خرید

لتحوینحوهانتخابوپرداختامکان(15شماره)
.داریدراخودسفارش



ارد در صورتی که کوپن تخفیف دارید در کادر مقابل و
و برای افرادی که اولین بار خرید ( 16شماره )نمایید 

تعلق ( 4شماره )انجام می دهند در ابتدا کوپن تخفیف
. می گیرد

.را برای پرداخت می زنید( 17شماره)دکمه خرید 



طالعات در صورتی که هنگام ثبت نام، ا
قسمت خود را تکمیل کرده باشید، در این

اطالعات خود را مشاهده می نمایید 
ه و در صورتی که کتاب را ب( 18شماره )

انید مجدد آدرس دیگری می فرستید می تو
ید آدرس جدید را در این بخش وارد نمای

(.19ه شمار)و دکمه مرحله بعد را بزنید 

( 20شماره )در این مرحله 
ابنوع پست خود را انتخ

ه می نمایید و دکمه مرحل
ینهبعد را برای پرداخت هز

(.21شماره )می زنید 



شیوه پرداخت 3در این قسمت جهت رفاه حال شما عزیزان 
که پس از انتخاب آن، (  22شماره )در نظر گرفته شده است 

فارش را را زده و صفحه ای که اطالعات س« ثبت نهایی»دکمه 
نمایش می دهد،

(. 23شماره )مشاهده می نمایید 



شما در صورتی که کارت بانکی
دارای رمز دوم می باشد به 
صورت آنالین می توانید 
هزینه فاکتور خود را پرداخت

(24شماره )نمایید 



«انتشارات سایه سخن»نحوه جست و جوی  کتاب ها در سایت 

و یک در صورتی که در باکس جست و ج
اب هایی کلمه را تایپ کنید، تمام کت

لمه که در عنوان یا موضوع کتاب، آن ک
ایشبکار رفته باشد برای شما نم

(2و 1شماره )می دهد 



ه همراهان عزیز سایه سخن لطفا در صورتی ک
شکلی فایل راهنمای سایت را مطالعه فرمودید و م

ناسان داشتید از طریق راه های زیر، چت با کارش
یا و یا شماره تلفن های زیر و( 4و 3شماره )ما

گرام از طریق کانال تلگرام و صفحه اینستا
در ارتباط انتشارات سایه سخن، می توانید با ما

(.5شماره )باشید 
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