
www.shabdizmusic.comثبت نام از طریق وب مبایل آموزشگاه موسیقی شبدیز 

 اگر با مبا!یل shabdizmusic.comدر وبسایت ●
وارد شوید اتوماتیک به وب مبایل وارد 

میشوید. در بعضی مبایهای باالتر آنرا به 
عنوان کامپیوتر شناخته و به سایت منتقل 

 shabdizmusic.com/mمی شوید با زدن 
میتوانید مستقیماً به وب مبایل وارد شوید.

 دکمه ثبت نام را بزنید.۱

 ث���بتن��ام�  .1

در صفحه بعد شماره ملی خود را به انگلیسی ۲(
تایپ کنید.

برای جستجو ریفرش! را بزنید.نام و تخفیف شما در ۳(
سیستم نشان داده می شود

درس را انتخاب کنید۴(
ساز را انتخاب کنید یک کالس ممکن است بیش از ۵(

یک س!از داشته باشد
ثبتنام ماهانه پیش! فرض است. میتوانید ترمی را ۶(

انتخاب و از تخفیف استفاده کنید
اتوماتیک تاریخهای بعد از تاریخ امروز و یک ساعت ۷(

خالی توسط سیستم انتخاب میشود.. این ها 
تقریبی است و بعداً توسط آموزشگاه اصالح 

میشود.
دکمه ثبت نام را بزنید.۸(

ش!!مار!ه! م!لی .2 جستجو 3

در!س 4

س!از 5

ز!مان 6

ث!!!بت ن!!ام 8

ت!!!ار!ی!خ و  7
س!اعات ت!!!قری!بی

در صفحه بعد نام کالس! مبلغ شهریه و ۹(
مبلغ کل! با کسر تخفیف نشان داده 

 ثا!نیه منتظر بمانید 15میشود. 
اتوما!تیک به صفحه پرداخت امن بانک 

منتقل میوشید. 

تخفیف   از بعد

ش�ه�ریه� 9

 
وس
معک

رش
شما

در این صفحه فقط 
منتظر باشید تا به 

بانک برود



صفحه پرداخت بانک. اسم و آدرس آموزشگاه ۱۰(
میبایستی جهت امنیت نمایش داده شود.

 به صفحه وبسایت آموزشگاه بر خواهید گشت. تو ۱۱(
جه کنید در وب مبایل نخواهید بود. تا آخرین 

لحظه منتظر باشید تا این صفحه با بانک ارتباط 
برقرار کند و تراکنش را تأیید کند.

 در لیست سفارش ها درس یا یک کاال نشان داده ۱۲(
خواهد شد. 

 پایان در این صفحه هیچ کاری نیاز نیست انجام ۱۳(
دهید.

امن   10 ص��فحه�

پ���رداختب���انک 

وبسایت   11 ص��فحه�

 آموزشگاه�

 اطالعاتث���بتن��ام�   12

 
 

آموزشگاه باشد اطالعات باید
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