
 راهنمای خرید دوره ها
 دوستان عزیز به دو روش می توانید آموزش های هزینه دار خودت بدوز را خریداری کنید:

 روش اول:

در صورتی که تمایل دارید دی وی دی آموزش ها را دریافت کنید، پکیج های مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید 

را بزنید، در این مرحله مجموع هزینه خرید به عالوه هزینه خود اضافه کنید، برای پرداخت گزینه تسویه حساب 

آدرس  پست نشان داده می شود، لطفا قبل از پرداخت، اطالعات ذکر شده را دقیق وارد نمایید) نام، نام خانوادگی،

 تکمیل می شود. یک بعد از پرداخت، سفارش دقیق شامل نام خیابان، کوچه، کدپستی و شماره موبایل در دسترس(.

به آدرس شما ارسال و شماره مرسوله جهت پیگیری پیامک خواهد  دی وی دی ها الی دو روز کاری بعد از خرید،

 شد.

 روش دوم:

در صورتی که با دریافت آموزش ها از طریق کانال خصوصی تلگرام راحت تر هستید، می توانید از طریق سایت 

خت اطالعات ذکر شده را دقیق وارد نمایید )نام، نام هزینه پکیج های آموزشی را پرداخت کنید. قبل از پردا

خانوادگی، شهر، شماره موبایلی که تلگرام نصب دارید(. بعد از پرداخت سفارش شما تکمیل می شود. در اولین 

 فرصت به کانال خصوصی تلگرام اضافه خواهید شد.

 

 09335648715گرام به شماره در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید از طریق واتساپ یا تل

 پیام دهید و سواالت خود را مطرح کنید.

 

 

 

 

 

 



 مراحل خرید دوره ها:

 1. دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 2. نحوه شرکت در دوره را انتخاب کنید.

  



 3. بعد از انتخاب نحوه شرکت در دوره، دکمه" شرکت در دوره" فعال خواهد و می توانید آن را انتخاب کنید.

 
4. بعد از زدن دکمه شرکت در دوره، دوره به "سبد خرید" شما اضافه خواهد شد. هر تعداد دوره ای 

که الزم دارید را به همین صورت به سبد خرید خود اضافه کنید.سپس بر روی "سبد خرید" خود 

 کلیک کنید.

 

  



5. بعد از انتخاب سبد خرید، لیست دوره های انتخابی خود را مشاهده 

 خواهید کرد. بر روی دکمه "ادامه جهت تسویه حساب" کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

6. مرحله بعد اطالعات و مشخصات خود را وارد کنید، و بر روی دکمه  

 " ثبت سفارش" کلیک کنید.

 

  



7. مرحله بعد به صفحه پرداخت بانک وارد خواهید شد. بعد از وارد 

 کردن اطالعات کارت بانکی خود دکمه پرداخت را بزنید. 

 
وبسایت جامع خیاطی  خرید شما با موفقیت ثبت شد.تبریک می گویم. . 8

 خودت بدوز در اسرع وقت به خرید شما رسیدگی خواهد کرد.

 با تشکر از خرید و همراهی ما


