به نام خدا
پس از پیام مرکز به شما ،چنانچه نیاز به مشاوره استعدادیابی برای شما تشخیص داده شده بود ،باید به روش
زیر اقدام به نوبتگیری جهت مشاوره نمایید:
 -1پس از ورود به سایت واحد فناور آزمونسازی و استعدادیابی زبان پیشقدم از باالی صفحه ،منوی خدمات را
باز نموده و بر روی مشاوره کلیک کنید تا وارد صفحۀ مشاوره شوید .در این صفحه ،روی رزرو وقت و پرداخت
در زیر قسمت مشاوره استعدادیابی کلیک کنید.

 -2در قسمت دستهبندی ،مشاوره ،در قسمت نام سرویس ،مشاوره استعدادیابی و در قسمت ارائهدهنده
سرویس ،دکتر رضا پیشقدم (ریال  )1500000را انتخاب کنید .در پایین این قسمت ،میتوانید بازۀ زمانی و
روزهای مورد عالقۀ خود جهت تعیین وقت مشاوره را معین کنید .سپس دکمۀ بعدی را کلیک کنید.

 -3در این صفحه ،شما می توانید زمان های موجود برای سرویس مشاوره استعدادیابی توسط دکتر رضا پیش
قدم را ببینید .برای رزرو روی زمان مورد نظر کلیک کنید.

 -4پس از انتخاب روز و زمان مشاوره ،وارد صفحۀ جزئیات میشوید .در این صفحه ،اطالعات خواسته شده را
وارد نمایید و چنانچه برای فرزندتان یا کسی غیر از خودتان وقت رزرو میکنید ،نام و سن او را در مستطیل
پایین صفحه بنویسید .سپس دکمۀ بعدی را کلیک کنید.

 -5در این صفحه ،وقت مالقات شما نشان داده میشود .روی دکمۀ اقدام به پرداخت کلیک کنید.

 -6در قسمت جزئیات پرداخت اطالعات خود را بررسی کنید .پس از واریز هزینه از طریق نت بانک،
اپلیکیشنهای موبایلی یا بانکها ،در قسمت واریز به حساب/کارت ،شماره پیگیری و چهار رقم آخر کارت خود
را وارد نموده و بعد بر روی دکمۀ ثبت سفارش در پایین صفحه کلیک کنید.

 -7پس از ثبت سفارش ،جزئیات سفارش و صورتحساب خود را مشاهده میکنید.
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 -8برای مشاهدۀ تأییدیه نوبت خود از قسمت باالی صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و روی دکمۀ
سفارشات کلیک کنید .چنانچه نوبت شما تأیید شده باشد ،در قسمت وضعیت ،عبارت تکمیل شده را میبینید.
سپس روی دکمۀ نمایش کلیک کنید.

 -9جزئیات سفارش برای شما نمایش داده میشود و همچنین به نشانی ایمیل شما ارسال خواهد شد.

با سپاس از همراهی شما
واحد فناور آزمونسازی و استعدادیابی زبان پیشقدم
(مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد)

