
  راهنماي انتخاب كتاب دانشگاهي از سايت ويستور
كه اطالعات آنها در موردتاييد قرار گرفته ، پيامك نام كاربري ، ميزان اعتبار و لينك براي دانشجويان منتخب دانشگاه تهران 

 د.نطبق راهنماي زير جهت انتخاب كتاب هاي دانشگاهي خود اقدام نمايمي شود و مي توانند سايت ارسال 

  لطفا قبل از انتخاب كتاب هاي خود در سايت ويستور ، به طور دقيق راهنماي زير را مطالعه نماييد.

  

  شوم؟پنل كاربري خودم مي توانم وارد سايت ويستور و  ونهگچ

  https://vistor.shop با كليك بر روي لينك ارسالي براي شما مي توانيد به طور مستقيم وارد سايت ويستور شويد.-١

  سپس بر روي كليد (ورود/عضويت) در قسمت باالي سمت چپ سايت شويد. (در عكس زير با فلش قرمز مشخص شده است)-٢

  
  

ل اين شماره موباي شماره موبايلي كه به عنوان نام كاربري براي شما ارسال شده است را در قسمت مربوطه وارد نماييد.-٣
  .ثبت نام اعالم كرده ايدي در فرم همان شماره اي است كه شما به عنوان موبايل اصل

اگر با شماره موبايلي به جز شماره اي كه به عنوان نام كاربري براي شما تعيين شده ، وارد سايت شويد ،  :١بسيار مهم توجه
  كدجايزه براي شما اعمال نخواهد شد.



  
  

ثانيه فرصت داريد در  ٦٠ك مي شود كه تا رقمي به همين شماره موبايل وارد شده ، پيام ٤جهت اعتبارسنجي ، كد تاييد -٤
  بخش مربوطه وارد كنيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

بعد از درج كد تاييد وارد صفحه كاربري خود مي شويد. با كليك بر روي كتاب هاي دانشگاهي از منوي باالي سايت ، وارد  -٥
  مي شويد.» كتاب هاي دانشگاهي«بخش 



  
  

  را مشاهده كنم؟به چند روش مي توانم كتاب هاي رشته خودم 

بر روي منوي باالي سايت و كتاب هاي دانشگاهي رفته و با توجه به رشته قبولي خود ، از منوي كشويي بازشونده ، يكي از -١
-دسته هاي (رشته هاي علوم انساني و علوم پايه ، علوم پزشكي و علوم پايه ، فني مهندسي و علوم پايه ، هنر ، فني حرفه اي

  اب كنيد.كارداني) را انتخ

ه قبولي و با توجه به رشت )فيلتر بر اساس دسته بندي(قسمت سمت راست صفحه و منوي  دردر صفحه كتاب هاي دانشگاهي و -٢
خود يكي از دسته هاي (رشته هاي علوم انساني و علوم پايه ، علوم پزشكي و علوم پايه ، فني مهندسي و علوم پايه ، هنر ، فني 

  تخاب كنيد.كارداني) را ان-حرفه اي

د وارد صفحه كتاب مي تواني تصويربا كليك بر روي نام يا  هم چنين امكان فيلتر كتاب ها بر اساس نام ناشر را نيز خواهيد داشت.
  قيمت كتاب ها نيز در زير نام هر كتاب قابل مشاهده مي باشد. مربوط به كتاب شويد.

  

  چگونه كتاب ها را انتخاب كنم؟

بر روي دكمه ي (افزودن به سبد خريد) كه در زير قيمت قرار دارد كليك كنيد. با كليك بر روي اين براي انتخاب كتاب ها ، 
دكمه ، كتاب به سبد خريد شما اضافه مي شود و بر روي منوي سمت چپ صفحه اضافه مي گردد. به همين ترتيب كتاب هاي 

  مع كل سبدخريد شما از سمت چپ صفحه قابل مشاهده مي باشد.جبعدي را انتخاب مي كنيد. سبدخريد شما و 



نهايي) كليك نكرده باشيد ، مي توانيد چندين بار ، كتاب ها را به سبد  ثبتتا زماني كه در سبد خريدتان ، بر روي دكمه (
  خريدتان اضافه كرده يا حذف كنيد.

  

  چگونه سفارش خود را نهايي كرده و ثبت كنم؟

  ردن كتاب هاي انتخابي خود ، وارد سبد خريدتان شويد. بعد از نهايي ك-١

  يك بار ديگر با دقت كتاب هاي انتخابي خود را ببينيد و اگر نياز به اصالح يا تغيير مي باشد ، انجام دهيد.-٢

كه به  يبعد از درج كد تخفيف ، به ميزان اعتبار كد جايزه كه براي شما پيامك شده است در قسمت كد تخفيف وارد كنيد.-٣
  شما اختصاص داده شده است از مبلغ نهايي شما كسر مي شود.

اگر كد تخفيف براي شما اعمال نمي شود به اين معنا مي باشد كه با موبايلي كه به عنوان نام كاربري شما تعيين شده ، وارد 
  خود را دوباره انجام دهيد.در اين صورت مي بايست مجددا با موبايل صحيح وارد شده و انتخاب كتاب سايت نشده ايد. 

  
  

قسمت سمت راست صفحه ، مشخصات ، نام استان و شهر ، آدرس و كدپستي خود را به طور دقيق درج كنيد. دقت كنيد  در-٤
بسته ي شما به آدرس و كدپستي كه در اين قسمت درج كرده ايد ارسال مي شود  و هرگونه اشتباه در درج آدرس و كدپستي 



مكان ارسال بسته از طريق پست به شما خواهد شد. توجه كنيد اگر به دليل اشتباه شما در درج آدرس و كدپستي ، منجر به عدم ا
  ، نياز به ارسال مجدد بسته باشد ، هزينه ي ارسال مجدد ، مي بايست توسط شما پرداخت گردد.

هزار  ٤٠٠خريد قابل استفاده است. مثال اگر شما اعتبار اختصاص يافته به شما ، فقط براي يك بار كد جايزه و : ٢بسيارمهم توجه
هزار تومان شده است ، بعد از تسويه  ٣٥٠داريد و مبلغ كتاب هايي كه در سبد خريدتان انتخاب كرده ايد ،  جايزهتومان اعتبار 

شده و از بين مي  هزار تومان اعتبار باقي مانده شما ، صفر ٥٠كليك بر روي دكمه (ثبت سفارش) ، درج كد جايزه و نهايي و 
فارش سهمان در  و كد جايزه تان رود. به همين دليل خواهشمنديم در انتخاب كتاب هاي خود دقت كنيد و از تمامي مبلغ اعتبار

  اول استفاده كنيد.

براي  و قابل استفاده استكتاب هاي دانشگاهي : كد جايزه و اعتبار اختصاص يافته به شما ، فقط براي خريد ٣توجه بسيارمهم
  خريد كتاب هاي كمك درسي ، عمومي و ... قابل استفاده نمي باشد.

  : اگر مبلغ كتاب هاي انتخاب شده توسط شما ، بيش از مبلغ اعتبارتان باشد ، مبلغ اضافي را مي بايست پرداخت نماييد.هتوج

  

  چگونه سفارش خود را دريافت مي كنم؟

باتوجه به تعداد قابل توجه دانشجويان منتخب دانشگاه تهران وسط دانشجويان، بعد از اتمام بازه زماني انتخاب كتاب ها ت
ناشر) و تعدد منابع انتخابي ، مرحله تهيه كتاب از ناشران و بسته بندي و ارسال  ٥٠نفر) ، تعدد ناشران (حدود  ١٠٠٠(حدود 

هت تهيه و تامين كتاب ها زمان مي برد و به هفته ج ١حدود كتاب ها ، قطعا بيشتر از زمان معمول به طول خواهد انجاميد و 
  صورت تدريجي و از طريق پست پيشتاز و در بسته بندي هاي مشابه تصوير زير براي شما ارسال خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  در صورت بروز اشكال در ورود به سايت ، انتخاب كتاب ها و ... چگونه رفع اشكال كنم؟

حتما راهنماي باال را به دقت بخوانيدو در صورتي كه مشكل شما رفع نشد به طرق زير  ،انتخاب كتاب ها م قبل از يخواهشمند
  اقدام نماييد:

  : همكاران ما در كوتاه ترين زمان به شما پاسخ خواهند داد.سايت ويستور درج كامنت در صفحات كتاب دانشگاهي -١

  ١٧تا  ٩عت هاي اداري از سا: روزخانم منصوري ٠٢١٩١٣١٧٨٦٧تماس با شماره  -٢

 


