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 های تکنیکال نوآوران امینافزار انتقال دادهنرمرید خراهنمای  

 

 های تکنیکال نوآوران امیننرم افزار انتقال داده خریداهنمای ر .1

های تکنیکال نوآوران امین است. بر همین اساس افزار انتقال دادهنرمرید خ عضویت کاربر در وبسایت نوآوران امین از الزامات

حوه بتدا ناسایت در بیاید. بنابراین وبامین نباشد، ابتدا الزم است تا به عضویت  ر صورتی که کاربر عضو وبسایت نوآوراند

 ت.خته شده اسافزار پرداس به توضیح نحوه خرید نرمان امین توضیح داده شده است و سپنوآورعضویت کاربر در وبسایت 

 عضویت کاربر در وبسایت نوآوران امینحوه ن .1.1

 نام به قرار زیر است:نام کند. مراحل ثبتبتدا در وبسایت نوآوران امین ثبتدر این حالت الزم است تا کاربر ا

 نیدکلیک کروی لینک زیر  بر: 

http://www.nadpco.com/Home/registerUser?lang=fa 

  دار الزامی است()وارد کردن موارد ستاره کنیدخواسته شده در لینک موجود در فرم باال را وارد اطالعات. 
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 ار دکمه پذیرش از پنجره ظاهر شدهپس سو  "کنم.ام و آن را تأییدمینام را خواندهمن شرایط ثبت"گزینه بتدا ا 

 .انتخاب کنید
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 را انتخاب کنید. نامدکمه ثبت 

 

 اند ارسال خواهد شد که الزم است این مرحله ایمیلی جهت تأیید برای کاربرانی که ایمیل خود را وارد کردهر د

 ی لینک موجود در ایمیل کلیک کنیدجهت تأیید آن، به ایمیل خود مراجعه کنید و بر رو
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 های تکنیکال نوآوران امینافزار انتقال دادهخرید نرمحوه ن .1.1

  از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود، دکمه ورود را انتخاب کنید.طریق لینک زیر وارد وبسایت شوید و پس از 

http://www.nadpco.com/Home/Login?lang=fa 

 

 

  ا انتخاب کنیدردکمه تعرفه محصوالت. 

 

  انتخاب کنید از لیست محصوالترا  "های تکنیکالافزار انتقال دادهنرم"محصول. 
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  را انتخاب کنید "تعرفه"سربرگ. 

 
 های موجود را انتخاب کنید و سپس دکمه خرید را انتخاب کنید.یکی از بستهبتدا ا 
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  سبد خرید را انتخاب کنید و سپس گزینه پرداخت را انتخاب کنید.ابتدا 

 

 رداخت گزینه پخواسته شده را وارد کنید و اطالعات شوید. انتخاب گزینه پرداخت به درگاه بانکی متصل می زاس پ

 را انتخاب کنید.
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 ال افزار انتقکد فعالسازی نرم"به همراه  "خرید با موفقیت انجام شد. "س از انجام مراحل باال پیغامی تحت عنوان پ

 قابل مشاهده خواهد بود." های تکنیکالداده

 

 شده در وبسایت ارسال خواهد شدسازی به ایمیل وارد فعال کد ،نام ثبت هنگام ایمیل صورت وارد کردن در. 

 .است مشاهده قابل وبسایت باالی قسمت در "من محصوالت" انتخاب طریق ازکد فعالسازی  همچنین
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  افزار و لینک لینک دانلود نرم ،افزارراهنمای استفاده از نرمو پی دی اف  وهای ویدئبه ذکر است که فایلالزم

 رکت نوآوران امین قابل دریافت است.در ایمیل ارسال شده از طرف ش NET framework 2.5.4دانلود 


