به نام خدا
دانش پژوه گرامی ،دوره نصب و راه اندازی نرم افزار میز مرجع مجازی نیازمند تهیه فضای میزبانی و همینطور
ثبت دامنه اینترنتی می باشد.
برای این منظور به آدرس اینترنتی  http://bartarweb.ir/cp/register.phpمراجعه نمایید.
فرم ثبت نام را بطور کامل تکمیل و سپس بر گزینه ثبت نام کنید را بزنید .بعد از تکمیل ثبت نام در صورتی
که بصورت مستقیم وارد سایت نشدید ،از گزینه ورود در باالی صفحه استفاده نمایید.

پس از ورود به سایت از م نوی باال گزینه سرویس و بعد از آن سفارش سرویس جدید را انتخاب نمایید.

در صفحه جدید گزینه میزبانی وب لینوکس بین المللی را انتخاب کنید.

در صفحه جدید که باز میشود ،محصول  bartar1را سفارش دهید.

در صفحه بعد می بایست نام دامنه مورد نظر خود را انتخاب نمایید .نام دامنه آدرس اینترنتی شما برای
دسترسی به وب سایت شما می باشد .پس در انتخاب نام دقت نمایید .بعد از وارد کردن نام ،پسوند دامنه خود
را بر روی  irقرار دهید .استفاده از کد تخفیف فقط در ثبت دامنه  irامکان پذیر است.

بعد از وارد کردن نام دامنه مورد نظر و انتخاب پسوند دامنه  irگزینه برای ادامه کلیک کنید را بزنید.

در صورتی که دامنه شما قابل ثبت باشد ،گزینه این دامنه موجود است نمایش داده میشود ،.برای ادامه روند
ثبت گزینه برای ادامه کلیک کنید را بزنید.
د ر مرحله بعد می بایست نام کاربری مربوط به ایرنیک خود را وارد کنید .اگر تا به حال دامنه اینترنتی در
سایت  nic.irثبت نکرده اید ،گزینه ساخت شناسه جدید در ایرنیک را بزنید .در غیر این صورت شناسه خود
در ایرنیک را وارد و گزینه بروزرسانی سبد خرید را انتخاب کنید.

در صورتی که شناسه ایرنیک ندارید با زدن گزینه ساختن شناسه جدید در ایرنیک پنجره ایجاد شناسه به
شما نمایش داده میشود.

فرم ساخت شناسه را بطور کامل تکمیل و سپس گزینه ثبت شناسه را بزنید.
بعد از انجام این مراحل شناسه برای شما ایجاد میشود ،شناسه ارائه شده را در پنجره قبلی وارد نمایید و گزینه
بروزرسانی سبد خرید را بزنید.

در این مرحله می بایست کد تخفیف خ ود را وارد نمایید .بعد از وارد کردن کد تخفیف گزینه لحاظ کردن کد
تخفیف را بزنید.

همانطور که مشاهده می کنید ،با زدن کد تخفیف مبلغ پرداخت شما صفر میشود ،در نظر داشته باشید کد
تخفیف ارائه شده فقط یکبار و آن هم برای محصوالت اشاره شده قابل استفاده می باشد.
برای ادامه مراحل گزینه مرحله بعدی سفارش را بزنید.

در آخر هم بر روی گزینه تکمیل سفارش کلیک کنید .با توجه به اینکه از کد تخفیف استفاده کرده اید ،بعد
از کلیک بر روی این گزینه سفارش شما در لحظه ایجاد و نیازی به پرداخت هیچگونه وجهی نمی باشد.

