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 با درود به شما دوستان عزیز

باشد. یکی از راه های انتقال وجه  های استادضیاء در بیرون از ایران میاین فایل نحوه انتقال وجه به منظور خرید دوره 

می باشد. به این منظور شما تنها نیاز به یک ایمیل آدرس و سپس ثبت   (Western union) وسترن یونیونبا استفاده از 

 دارید.  وسترن یونیوننام در سایت 

 نحوه ساخت ایمیل:

 در صورتی که ایمیل ندارید می توانید جهت ساخت ایمیل مراحل زیر را طی کنید.

 را تایپ کنید  create yahoo mail account ابتدا در مرورگر خود

 

 سپس بر روی آن دو بار کلیک کنید و صفحه را باز کنید.

کلیک کرده و به صفحه بعد   continueموارد خواسته شده را به انگلیسی مطابق تصویر زیر پر کنید. سپس بر روی 

 بروید. 

 

 

 ایمیل ادرس دلخواه خود را وارد کنید ایمیل ادرس دلخواه خود را وارد کنید نام
 ایمیل ادرس دلخواه خود را وارد کنید

 کنیدکلیک 
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 کلیک کنید. continueرا عالمت بزنید. سپس بر روی  I'm not a robotدر این صفحه مطابق تصویر باال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه موارد خواسته شده را عالمت بزنید. در اینجا از شما خواسته شده تا مواردی که عکس ماشین را دارند 

بزنید، توجه کنید ممکن است از شما موارد دیگری به غیر از ماشین را بخواهد، مانند چراغ راهنمایی و یا خط  عالمت

 . و یا اشکال دیگر.. عابر پیاده

را کلیک کنید. این صفحه صرفا به این دلیل است تا مشخص شود  verifyپس از انتخاب تمام عکس های دارای ماشین 

 و نه یک ربات.شما یک فرد حقیقی هستید 

http://www.ostadziya.com/
http://www.ostadziya.com/


 راهنمای خرید محصوالت در خارج از ایران                    مجموعه آموزشی استادضیاء                

  www.ostadziya.com 

 

3 
 

 

در این صفحه به شماره موبایلی که شما در صفحه اول وارد کرده اید یک کد ارسال میشود. توجه داشته باشید این پیام 

ثانیه فرصت دارید تا کد مربوطه را وارد کنید، در صورت تعلل شما باید  03ارسالی هزینه ای برای شما ندارد. شما فقط 

 را کلیک کنید.  text me a verification codeشما باید گزینه دوباره درخواست کد بدهید که برای این کار 

 

 

 را کلیک کنید.  verifyرقمی در محل مربوطه  5پس از وارد کردن کد 

کد مربوطه را 

 اینجا تایپ کنید
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آمده است. شما به راحتی  success * یابا موفقیت*در این صفحه شما ایمیل آدرس خود را می بینید که در زیر آن کلمه 

 ایمیل خود را ساخته اید.

: بهتر است ایمیل و پسورد خود را در جایی یادداشت کنید. همچنین می توانید با موبایل خود از این صفحه عکس توصیه

 بگیرید تا ایمیل خود را فراموش نکنید.

نمی کنید. به حروف کوچک و بزرگی که تایپ می  : بهتر است حتما از پسوردی استفاده کنید که آن را فراموشتوصیه

 کنید توجه کنید چون اگر به اشتباه آنها را وارد کنید قادر به باز کردن و استفاده از ایمیل خود نخواهید بود.

 

 

............................................................................................................................... 

 شماره حساب جهت واریز:

TR.89.0001.0024.0382.6404.9850.01 

 بنام :

Seyed ziya hosseini darehkordi 

 نام بانک :

Ziraat bankasi 

 :  آنتالیاشهر  ترکیه      : کشور

............................................................................................................... 

 در ضمن این اطالعات در فرم های زیر نیز قید شده است 
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 ثبت نام در سایت وسترن یونیون و انتقال وجه:

 در صورتی که از قبل ایمیل دارید یا ایمیل را در قسمت قبل ساختید مراحل زیر را جهت ارسال وجه طی کنید. 

 را تایپ کنید. سپس برروی آن کلیک کنید. western unionابتدا در مرورگر خود 

 

تایپ کنید. این کار باعث می شود تا صفحه باز شده به وسترن یونیون نکته: بهتر است کشور خود را نیز در کنار 

 western union with europeصورت اتوماتیک وجه رایج آن کشور را برای انتقال در نظر بگیرد. به عنوان مثال 

و غیره. در نتیجه در آدرس اول پول رایج یورو و در آدرس دوم دالر در نظر  western union from usaو یا 

 شود. الزم به ذکر است که در سایر موارد به همین ترتیب عمل می شود.گرفته می 

برای کشورهای مختلف اشکال و صفحات western union با توجه به اینکه احتمال دارد سایت  نکته بسیار مهم :

همخوانی نداشته باشد ، با آنچه که در این فایل آمده است، ترتیب مراحل انجام کارمتفاوتی داشته باشد، لذا ممکن است 

 ولی کلیات مطالب و نحوه انتقال وجه در همه سایت ها مشابه می باشد.

 به عنوان مثال ممکن است صفحه مشخصات گیرنده ، قبل یا بعد از صفحه مشخصات فرستنده باشد و ...

رد نظر در این فایل بنابراین بهتر است وارد هر صفحه ای از سایت که می شوید، مندرجات آن صفحه را با صفحه مو

 مطابقت داده، سپس اطالعات خواسته شده را وارد نمائید.

در صورت اشتباه در تایپ  ادرضمن در هنگام وارد کردن مشخصات خود و گیرنده، نهایت دقت را داشته باشید. زیر

 مسئولیت آن با شما می باشد.مشخصات خواسته شده، 
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 را کلیک کنید و به صفحه بعد بروید.  check our ratesدر این صفحه بدون تغییر هیچ گزینه ای  

 در صفحه باز شده چهار قسمت جهت پر کردن وجود دارد.

 

مورد اول انتخاب کشور ترکیه به عنوان کشوری است که وجه مورد نظر بایستی به آن کشور حواله شود. شما می توانید 

ت انتخاب کنید. به این منظور روی ذره بین کلیک کنید و ترکیه را در میان لیست کشورها پیدا کرده و آن را آن را از لیس

 انتخاب نمایید.
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حال مبلغ مورد نظر را در محل مربوطه وارد نمایید. توجه کنید که با توجه به اینکه پول رایج هر کشوری متفاوت است، 

 receiver getsواریز نمایید لذا مبلغ  را در بابت خرید دوره *راه رسیدن به رؤیاها* را  لیر  064 مبلغشما بایستی 

وارد نمایید. سایت مبلغ را به صورت اتوماتیک به پول رایج شما که از قبل آن را انتخاب کرده اید محاسبه خواهد کرد. 

یورو را در قسمت  03.33و سایت مقدار  هلیر ترکیه جهت واریز وارد شد 023به عنوان مثال در تصویر زیر مبلغ 

send amount  یورو کسر خواهد شد و در بانک مقصد به  03.33نشان می دهد. به این معنی که از حساب فرد مبلغ

 . این تصویر صرفا به عنوان مثال آورده شده استلیر ترکیه به حساب گیرنده واریز خواهد شد.  023میزان 

 

 

 کلیک کنید. CONTINUEوی حال مطابق تصویر زیر موارد را انتخاب نمایید و در انتها بر ر
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 این موارد انتخاب شده باعث می شوند تا شما کمترین هزینه را جهت حواله پرداخت نمایید.

لطفا توجه داشته باشد که مبلغ واریز شده در باال ، مبلغ نهایی می باشد و هیچ هزینه دیگری جهت انتقال وجه از حساب 

 شما کسر نخواهد شد.

 

 این صفحه شما می توانید خالصه ای از انتقال وجه خود را داشته باشید.همچنین در سمت راست 

 

تصویر باال تنها به عنوان مثال آورده شده است. همان طور که در این صفحه مشاهده می کنید هزینه انتقال وجه صفر می 

 د. روز کاری طول می کش 4تا  1باشد. همچنین توضیح داده شده است که انتقال وجه در حدود 
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کنید و در غیر این صورت  log inحساب دارید و با آن کار کرده اید وسترن یونیون در صفحه بعد در صورتی که در 

 را کلیک کنید. register nowگزینه 

 

 

 

 

 

 شما بایستی اطالعات خود را وارد کنیددر این صفحه 

لطفا اطالعات خود را کامل وارد نمایید. به عنوان مثال در صورتی که فامیل شما دارای پسوند است آن را قید نکته: 

کنید. توجه داشته باشید اطالعات وارد شده شامل نام و نام خانوادگی بایستی حتما با کارت بانکی که از آن برای واریز 

 پول استفاده می کنید مطابقت داشته باشد. 

لطفا پسورد خود را ترکیبی از حداقل یک حرف بزرگ و کوچک و همچنین عدد انتخاب نمایید. پسورد انتخابی نکته: 

 حرف داشته باشد. همچنین توجه داشته باشید که بایستی اطالعات خود را به انگلیسی وارد نمایید. 66تا  8بایستی بین  
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 کلیک کنید و به صفحه بعد بروید.   CONTINUEد و بر روی حال هر سه گزینه را مانند تصویر زیر تیک بزنی

 

 

 را کلیک کنید.   ACCEPTدر صفحه بعد مطابق تصویر زیر 
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 ثبت نام شدید. وسترن یونیون حال شما در سایت 

توجه داشته باشد که این کار تنها یک بار انجام می شود و از دفعات آینده شما تنها الزم است که آدرس ایمیل و پسورد 

 وارد نمایید و سپس وجه خود را واریز نمایید.  LOGINخود را در قسمت 

 حال جهت واریز وجه مراحل زیر را انجام دهید.
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 یدس بنامکه در اینجا  کنید در این صفحه اطالعات گیرنده وجه را وارد می نماییدهمان طور که در صفحه باال مشاهده می 

می باشند. لذا مطابق تصویر زیر اطالعات را در (  seyed ziya hosseini darehkordi ) دره کردی ضیاء حسینی

 را کلیک کنید.  continueصفحه وارد کرده و گزینه 
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و همچنین مقدار حواله ( ی دره کردی سیدضیاء حسین ) مشخصات شما و گیرنده وجهاز تمام در صفحه بعد خالصه ای 

پول آورده شده است. شما می توانید از این صفحه پرینت و یا عکس بگیرید. در صورتی که با تمام مندرجات موافق بودید 

را کلیک کنید. سپس صفحه ای باز می شود که در آن صفحه تنها کافی  acceptتیک بزنید و گزینه   agreeبر روی 

 است تا شما مشخصات کارت خود را وارد نمایید. 
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توجه داشته باشید که شما می توانید تمام مراحل فعالیت های بانکی ) از لحظه برداشت از حسابتان تا واریز به حساب 

ید. به این منظور بعد از ثبت و اجازه انتقال وجه از حسابتان، ایمیلی به آدرس کن trackگیرنده( را دنبال یا در اصطالح 

( وجود دارد و شما می توانید با استفاده از tracking numberشما ) trackایمیل شما ارسال می شود که در آن شماره 

د توانید کد مورد نظر را یادداشت کنیاین کد، در هر مرحله تراکنش بانکی خود را پی گیری نمایید. به این منظور شما می 

  کلیک کنید. track transferمطابق تصویر بر روی  کردن وجه خود trackو سپس جهت 
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 I'm theصفحه ای مطابق تصویر فوق برای شما باز می شود. از آنجاییکه شما فرستنده پول می باشید، لذا بر روی 

sender  کلیک کنید، سپس شماره یا کد خود را در قسمتtracking number  وارد کنید و در نهایت بر رویcontinue 

 کلیک نمایید. 

 

 

 Confirmedالزم به ذکر است هنگامیکه وجه پرداختی شما به حساب گیرنده واریز شود، شما ایمیلی تحت عنوان 

money transfer  کرد.مطابق تصویر زیر دریافت خواهید 
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 و در انتها از بسته خریداری شده خود ، نهایت لذت و استفاده را ببرید.

 باشید. عشقشاد، خندان، سالمت، ثروتمند و پر از 

 مجموعه آموزشی استادضیاء

 

http://www.ostadziya.com/
http://www.ostadziya.com/

