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 مقدمه
 شود. ير مشاهده ميصفحه ز سامانه در مرورگر URL يپس از فراخوان

 
و کلمه عبور و عبارت  یرد و با وارد کردن نام کاربریگ ينامه مورد استفاده قرار مجهت ورود به برن صفحه يا

د. يیمانن ید به برنامه الگیتوانیگردد که با واردکردن آن م يل شما ارسال ميه موبابه شمار یديی، کد تايتیامن

ر زبان، دانلود ییتغ د مانند محاسبه شبا،یداشته باش يسها بدون ورود به برنامه دسترسيسرو يد به برخیتوان يم

 ت سجام.يت نام و احراز هوت به صفحات ثبيا هدايبرنامه( و  iOSد و ياندرو ینتهاينک کالیت به ليبرنامه )هدا
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 ثبت نام:
 د. يیاز است تا ابتدا ثبت نام نماید، نیکن ين بار است که از همراه بانک استفاده میاگر اول

 
 

ا ي يل، کد ملير شماره موبایاز را نظید. اطالعات مورد نيشو يت مين صفحه هدايبا زدن دگمه ثبت نام، به ا

 د.يیخود را وارد نما ي( و اطالعات حساب و کارت بانکيرجاتباع خا یر )برایشناسه اتباع فراگ
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لد باال وارد یل شما ارسال خواهد شد. آن کد را در فيق شماره موبايل شما جهت تصديبه شماره موبا یديیکد تا

 د. يینما

 
ر و نام ت ضوابط انتخاب کلمه عبويو کلمه عبور دلخواه خود را با رعا یست تا نام کاربريبا يدر گام آخر م

کاراکتر و  7از اعداد و حروف و رمز عبور حداقل  يبیکاراکتر و ترک 10حداقل  ید. نام کاربريیانتخاب نما یکاربر

و شامل  یخاص باشد و ساده نباشد. )مثال تکرار یو کاراکترها يسیاز اعداد، حروف کوچک و بزرگ انگل يبیترک

 و ... نباشد.( 123مانند  ييالگوها
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 عات:اطال يابيباز
اطالعات  يابيد از بازيد بايا رمز عبور خود را فراموش کرده ايو  ید و نام کاربريکه قبال ثبت نام کرده ا يدر صورت

 د.يیاستفاده نما

 

 
  

د شماره يآور ياد نميکه آن را به  يد. در صورتيید آن را وارد نمايخود را به خاطر دار یکه نام کاربر يدر صورت 

 د. يید نمال خود را واريموبا
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لش ارسال شده است يکه به شماره موبا یديیخود و کدتا يد اطالعات حساب و کارت بانکين مرحله کاربر بايدر ا

 د.يرا وارد نما

 
کاربر که  یان، نام کاربريد. در پايت ضوابط رمز عبور انتخاب نمايد رمز عبور دلخواه خود را با رعايسپس کاربر با

 ش خواهد داده شد.يبود به او نما ن کردهییدر ثبت نام تع
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 شروع به کار

است که باا ر دسترس د يات مختلف بانکیجهت انجام عمل ياصل یپس از ورود به پنل وب در سمت راست منو

و  يبانیو اطالعاات پشات ياليار یسمت چپ کل موجاودشود.  يش داده ميک در وسط صفحه نمايانتخاب هر 

 حساب و کارت در دسترس است.  ینرخ ارز و محاسبه شبا یهایسروس

 

د از یاتوانید ميااز به راهنما داریصفحه قابل مشاهده است. هر زمان که ن یشما در باال ین ورودهاياطالعات آخر

 د.يیصفحه استفاده نما ینه راهنما در بااليگز
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 حساب

و و مانده هر حساب  ست تراکنشهایو ل ين تراکنشبرای مشاهده کلیه حسابهای خود در سیستم متمرکز و اطالع از تاريخ آخر

 .خود مي توانید سرويس حساب را انتخاب نمائیدن مشاهده شماره شبا یهمچن
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 گردش
حساب خود  یزهايها و واره برداشتیشامل کل ين بخش اطالعاتيد. در اینه استفاده کنين گزيمشاهده گردش حساب خود از ا یبرا

د. يیرا انتخاب نما pdfنه يکاغذ گز ید بر رویجهت چاپ نمودن رسو  د کردیدر مورد آنها را مشاهده خواه ياتیبه همراه جزئ

ل يد اطالعات گردش حساب خود را در قالب فایتوانیم .شود يره میذخ pdf ليک فايد در قالب یاطالعات موجود در صفحه رس

 د.يیافت نمايز دریاکسل ن
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 انتقال
حساب موجود است و  بخشانتقال وجه، هم در  سيسرو) .دینه استفاده کنين گزيد از ایتوانيک حساب مير انتقال وجه از به منظو

 (د.يس انتقال وجه را انتخاب نمايتواند از هر دو بخش، سرویانتقال وجه، کاربر م بخشهم در 

 
وارد کنید . اين اطالعات شامل موارد زير برای انجام اين کار بايستي اطالعات الزم را در ورودی های مربوطه 

  : است

  ا کارت مبدايحساب :  نتقال ازا - 

  ل مقصديا شماره موبايانتقال به : حساب، کارت، شبا و  - 

که اين مبلغ بايد عددی بزرگتر از صفر  است مبلغ : مبلغي که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال - 

 .قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشدو حداکثر تا سقف مبلغ 

 .ديیاز وارد نمایز را در صورت نيشناسه وار : زيشناسه وار - 

 هر نوع توضیح مورد نظر برای انتقال وجه : شرح ) اختیاری( - 
به شما  ييد نهايیتا شوند و اطالعات انتقال وجه به منظوريم يرنده بررسیمبدا و گ یل اطالعات باال، ابتدا حساب هایپس از تکم

 .ردیگيات انتقال صورت میعمل ييد نهايیشوند. در صورت تاينشان داده م
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 مشاهده سقف انتقال

ا يا روز يک تراکنش يزان انتقال وجه در یحداکثر م يانتقال وجه است. سقف به معن یت سقف ها و کف هايانتقال وجه ، تابع رعا

مانده آن ، یزان باقیاز سقف انتقال وم یمشتر يک تراکنش است. جهت آگاهيتقال وجه در زان انیحداقل م يماه است. کف به معن

گران را يخود و د یشود. هرگاه قصد انتقال وجه به حسابها ين مورد انجام ميدر ا ي، اطالع رساننه مشاهده سقف انتقال يگزدر 

 .دیات انتقال وجه را انجام دهیعمل دیتوان يم ن قسمتيان شده در ییتع ید با توجه به سقف هایداشته باش
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 رمز
 .دین بخش استفاده کنيد از ایتوانير آن مییا تغيافت رمز حساب و يدر یبرا
 

 
 

 

د. با داشتن ياز به رمز حساب داریا پرداخت قبض شما نيد شارژ و ي، خرياعم از انتقال حساب يحساب یه تراکنش هایانجام کل یبرا

 .دیافت رمز حساب خود اقدام کنيد نسبت به دریتوانيت مورد نظر و وارد کردن رمز دوم کارت مشماره کار

 

 



 )نسخه وب(راهنمای کاربری سامانه جديد همراه بانک : سندنام  بندی: عادیطبقه 21/10/99 : بازنگریتاريخ 

 

 

 
 شرکت خدمات انفورماتیک گروه درگاه های نوين بانکداری الکترونیک     69از  16 صفحه:

 Copyright ISC ©.است   خدمات انفورماتيک کليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به شرکت
 

 التيتسه

 التيست تسهيل
 ن بخش قابل مشاهده است.يا صورت وجود درالت مرتبط با شما )صاحب / ضامن( دریه تسهیکل

 

از یادر صاورت ن الت خود را مشاهده ویات تسهيیا جزي د وینیخود را بب يالتیاز صورتحساب حساب تسهید در صورت نیتوانیشما م

 د.يینسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نما
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 ين بانکيالت بيتسه

 

 .دیشماره حساب خود را انتخاب کن : پرداخت از -

 د.يیا وارد نمايالت را انتخاب و یشناسه شبا تسه : پرداخت به -

 .ديیمبلغ را وارد نما : مبلغ -

 .ديیرا وارد نما شناسه پرداخت : تشناسه پرداخ -

 

به شما  ييد نهايیبه منظور تاپرداخت شوند و اطالعات يم يبررس رندهیمبدا و گ یل اطالعات باال، ابتدا حساب هایپس از تکم

 .ردیگيصورت مو پرداخت ات انتقال یعمل ييد نهايیشوند. در صورت تاينشان داده م
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 گرانيالت ديتسه
 د.يیا انتخاب نمايد و ید وارد کنيصد پرداخت آن را داررا که ق يتالیشماره تسه

الت مربوطه به منظور پرداخت به شاما نشاان یالت، اطالعات تسهیاستعالم، در صورت معتبر بودن شماره تسه یک کردن رویبا کل

 شود.  يداده م
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 الانتق
 .ل شده استیتشک یا دسته ايو پا یانتقال وجه، انتقال دسته ا یر منو به نامهايز 3ن منو از يا

 انتقال وجه

 
 نه انتقال وجه در صفحه حسابهايد و هم از گزيیانتقال وجه استفاده نما یهم از منو دیانتقال وجه مبتوان  یبرا
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 يانتقال دسته ا

 

قال وجه ک دسته انتيو ک دسته قرار دهد ين انتقال وجه را در يتواند چندی، کاربر میانتقال دسته ا یدر منو

ک دسته انتقال ي ید. تعداد انتقال هاين دسته را ارسال نمايا یانتقال وجه ها يبسازد و درخواست انتقال تمام

از انتقال به  یتواند دسته ا يس کاربر مين سرويشود.  در ا يش داده ميوجه و مجموع مبالغ انتقال به کاربر نما

 گران( بسازد.يحساب )خود/د

 –ا با انتخاب يد و يد به دسته انتقال وجه اقدام نمايتم جديافزودن آ ینتخاب دگمه + براتواند با ا يکاربر م

ات آن یبه دسته انتقال وجه جزئ يتميتواند پس از افزودن آ يد. کاربر ميرا از دسته انتقال وجه حذف نما يتميآ

اشته باشد. اگر امکان انتقال انتقال وجه را د ید و سپس درخواست انتقال دسته يش نمايرايوا يرا مشاهده و 

 شود.  ياصالح دسته انتقال وجه داده م یالزم برا یها ييدسته انتقال وجه نباشد به کاربر راهنما
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د درست باشد انتقال يیکه کد تا يشود و در صورت يل کاربر ارسال ميبه شماره موبا یديیدر مرحله بعد کد تا

 شود. يش داده ميات هر انتقال به کاربر نمايیجز ست انتقال وجه ویشود و ل يانجام م یدسته ا
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 يا دسته ايپا

 

شود  يا توسط کاربر ساخته مياز انتقال وجه پا یز وجود دارد که دسته این یا دسته اي، پایمشابه انتقال دسته ا

د و پس از ساخت دسته انتقال يش نمايرايا وياضافه کند، حذف و  يکي يکيا را يپا یتواند انتقالهایکه کاربر م

 ند.يآن دسته  را ارسال نما یايپا یانتقال وجه ها يا، درخواست پرداخت تماميپا

 .را انجام دهد یدسته ا یايل خود را وارد نموده و انتقال پايد ارسال شده به شماره موبايیسپس کد تا
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 دستور پرداخت
د. پس از يیاز حساب خود را فعال نما یتا امکان پرداخت دوره اد  يید دستور پرداخت ثبت نمایتوانین منو ميدر ا

د و نسبت به مشاهده يیخود مشاهده نما یست دستور پرداختهاید آن را در لیتوانیثبت دستور پرداخت م

 د.يیش دستور پرداخت و حذف آن اقدام نمايرايات، ويیجز

 ثبت دستور پرداخت

 
دستور پرداخت خود  یبرا يد و عنوانيیا وارد نمايآن را انتخاب و  ابتدا مبدا و مقصد دستور پرداخت و مبلغ

 د.يیدستور پرداخت خود وارد نما یبرا يد شرحیتوانیل ميد. در صورت تمایانتخاب کن
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د. پس از انتخاب بازه يی، ماهانه( و فرکانس پرداخت را انتخاب و وارد نمايسپس دوره پرداخت )روزانه، هفتگ

 د تا دستور پرداخت شما ثبت شود. يیگردد. آن را وارد نما يشما ارسال م ید برايید تاک کيپرداخت  يزمان
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 ست دستور پرداخت هايل

 
 

د را مشاهده يف تموده ايحساب خود تعر یکه رو ييد دستور پرداختهایتوان يبا انتخاب شماره حساب خود م

 د.يیاا حذفشان اقدام نميش و يراياز نسبت به وید و در صورت نيینما
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 پرداخت قبض

 

د و شناسه قبض و يیپرداخت قبض را انتخاب نما یآب، برق، گاز، تلفن و .... ، منو یجهت پرداخت قبض ها

 .ديیمربوطه وارد نما یشناسه پرداخت را در کادرها

 د.ید انتخاب کنيکه قصد پرداخت قبض با آن را دار يکارتا يشماره حساب  : پرداخت از -

 د.يیشناسه قبض را وارد نما : شناسه قبض -

 .ديیرا وارد نما شناسه پرداخت : شناسه پرداخت -

شوند و مبلغ قبض یم ينه پرداخت، ابتدا صحت اطالعات وارد شده بررسيو زدن گز ل اطالعات باالیپس از تکم

ل یض تکمند پرداخت قبيفرآ ييد نهایشود و در صورت تائیر اطالعات آن به شما نشان داده ميبه همراه سا

 گردد.یم
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 د شارژيخر

 
 د.یم کارت خود را انتخاب کنیابتدا اپراتور س -

نصورت رمز شارژ به شما يرایشود، در غ يم، شماره وارد شده بالفاصله شارژ میدر صورت انتخاب شارژ مستق : ميشارژ مستق -

 ارائه خواهد شد.

 د.يید، وارد نمايم داریت مستقکه قصد شارژ آن را به صور يليشماره موبا : ليشماره موبا -

 ات فقط با کارت قابل انجام است.یم، عملید. در صورت شارژ مستقيیا کارت را وارد نمايشماره حساب  : پرداخت از -

 د.يیمبلغ را وارد نما مبلغ : -

ش داده خواهد يا رمز شارژ نمايشود و  يد اطالعات بسته به انتخاب کاربر شماره مربوطه شارژ ميینه ارسال و تايگز یک بر رویبا کل

 شد.
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 چک
  م.يپرداز يآنها م يشود که در ادامه به بررسیل میرمنو تشکين زياز چند ن منويا

 ات چکيعمل
خود را به همراه اطالعات هر کدام شاامل تعاداد بارگ  یدسته چکها يست تمامین صفحه ليتواند در ایکاربر م

 د.يصدور دسته چک را مشاهده نما چک، محدوده شماره چکها، شماره حساب و زمان

ت هر بارگ ید و وضعيهر دسته چک را مشاهده نما یست برگه هایتواند لیست چکها کاربر میبا انتخاب دگمه ل

ن يد که در ايتواند موعد چک را مشخص نما يد. کاربر مين نماییتواند مبلغ هر چک را تعیند. کاربر میچک را بب

 یتواناد موعادها يرد. کااربر مایاگ يانجام م يامک اطالع رسانیکاربر با پ ک روز قبل از موعد چک بهيصورت 

 .ر دهدییا تغيخود را حذف کند و  یچکها

 ادياستعالم شناسه ص

 .ديیصاحب چک را استعالم نما يو نام و نام خانوادگد يیوارد نما اد چک رایشناسه ص
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  شده يواگذار يهاگزارش چک

 

و بازه مبلغ  يدر بازه زمانخود را  به حساب شده یواگذار یچک هاتواند  يربر مکاس ين سرويبا استفاده از ا

 .ديرا مشاهده نما ا چکهاي ات آن چکيیو با انتخاب هر چک جز ديینما مشاهدهلتر و یمورد نظر خود ف
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 صدور دسته چک

 

 يدرخواست یسته چک هاخود و وارد کردن تعداد د یاب شماره حساب جارخن صفحه با انتيتواند در ا يکاربر م

 د.يهر دسته چک، درخواست صدور دسته چک نما یو تعداد برگه ها
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 ت درخواست صدور دسته چکيوضع يريگيپ

 

درخواست صدور دسته چک  یریگین صفحه با انتخاب شماره حساب دسته چک و کد پيتواند در ا يکاربر م

 .دينما یریگیخود را پ
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 ت چک هايرنگ وضع يراهنما

 

هر دسته  یست برگه هایگردد و چکها در ل يت هر چک ارائه میراجع به رنگ وضع يحاتین صفحه توضيدر ا

 شده اند. ین رنگ ها برچسب گذاريچک با ا
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 چکيسامانه پ
چک انجام دهاد در دساترس قارار داده شاده یتواند در حوزه سامانه پ يکه کاربر م ييت هاین قسمت فعاليدر ا

چک و اساتعالم وانتقاال آن  يرندگید گيیاست که جهت ثبت اطالعات چک و تا یا چک سامانهیاست، سامانه پ

د اطالعاات آن در ياد بايصادر شده جد یجهت نقد شدن چک ها یانجام خواهد شد . طبق مصوبات بانک مرکز

 ه نقادياديیچاک تایتا در سامانه پيشود تا نها يثبت گردد و مراحل و روند مشخص آن ط یبانکدار یسامانه ها

ناد ين فرآيااحات مربوط باه یتوضن قسمت يچک مورد نظر نقد گردد ، در اعهده آن صادر و در بانک  يشوندگ

 داده خواهد شد. ارائه
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 ثبت چک

د تاا ياچاک نمایکه قصد ثبات آن را دارد آن را وارد ساامانه پ يتواند با ورود اقالم چک يکاربر من قسمت يدر ا

 ند .يد و نقد نمايیا تارندگان آن بتوانند آن ریا گيرنده یگ

گاردد  يافت ماياز چک از کاربر دریباشد ، در مرحله اول اطالعات مورد ن يم یدو مرحله کار ین قسمت دارايا

 باشد  ين اطالعات قابل مشاهده مير اير زيکه در تصو

 

 .شود  يد حتما توسط کاربر مقدار دهيکه با ستاره مشخص شده اند با ييتمهايآ
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شاود و کااربر  يده شده است وارد میآن ها کش یرندگان چک که چک برایا گيرنده یطالعات گدر مرحله دوم ا

رناده باا یچاک ، فارد گین اطالعات در سامانه پيکند و پس از ثبت ا ين قسمت اعالم مين افراد را در ايست ایل

ر يد، تصويد نمايیمشاهده وتاتواند اطالعات آن را استعالم و  يخود م يکیالکترون یبانکدار یمراجعه به سامانه ها

 ر آمده است:ين قسمت در زيا

 

 

د آن يیشود  و کاربر پس از مشاهده وتا يش داده ميکجا به کاربر نماياطالعات وارد شده به صورت  يسپس تمام

 د تاينما ين صفحه وارد ميیتم پايافت شده را در آيد دريیدهد و کد تا يرا انجام م يامکید پيیدرخواست  کد تا

وجود  يکه در اطالعات وارد شده مشکلیگردد ، در صورت ارسالچک  یچک به سامانه پ يياطالعات ثبت نها

ت  انجام ید فعالیمنتقل خواهد که رس یافت نگردد  ، به  صفحه بعديچک  دریاز سمت پ يينداشته باشد و خطا

 آورده شده است :ن يیح داده شده در پایر صفحه توضيدهد ، تصو يش ميشده را به کاربر نما
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 شد.ش داده خواهد يت به کاربر نماین فعاليجه ایت نتيو در نها
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 رندهيد چک توسط گييتا

د يچک ثبت نمایشود و شخص صاحب چک ، اطالعات آن را در سامانه پ يده میکش يشخص یبرا يکه چکیزمان

قابل انجاام  ید بانک مرکزيیمورد تا یزارهاا نرم افيبانک عهده و  يکیالکترون یبانکدار ین ثبت در سامانه هاي)ا

با اطالعات ثبات  يافتيچک در ند و در صورت مطابقت داشتيتواند اطالعات چک را استعالم نما ياست( کاربر م

د ، يیادر آن با ذکر علت عدم تا يا در صورت وجود مشکليد و ين قسمت اقدام نمايد آن در ايینسبت به تا ،شده

باشد که در آن اطالعات چک استعالم و  يم یکارک مرحله ي ین قسمت دارايد . ايننما ديیچک مورد نظر را تا

 : شود يانجام مد يیا عدم تايد يیتا
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که یگاردد و در صاورت يچک ارسال مایو ورود آن ، اطالعات به سامانه پ يامکید پيیافت کد تايد و دريیبعد از تا

شود و در صورت  يش داده ميمورد نظر نما یاشته باشد ، خطاوجود د يارسال یند و در داده هايدر فرآ ييخطا

 شود : يش داده ميند نمايجه فرآیصحت همه اطالعات نت
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 انتقال چک

تواند آن  يشود ، اطالعات آن چک در کارتابل آن شخص وجود دارد و م يده میکش يشخص یبرا يکه چکیزمان

د که در آن صورت قابال نقاد يد نمايیتواند آن را تا يه شد مد و همانگونه که در قسمت قبل گفتيرا استعالم نما

ن ياانتقال دهد و قصد نقد کاردن آن را نادارد ، در ا یگرين چک را به شخص ديگردد . ممکن است کاربر ا يم

 د .يد به قسمت انتقال چک رفته و اطالعات مورد نظر را وارد نمايصورت با

مرحله اول استعالم چاک و مشااهده آن و تطاابق باا اصال چاک   باشد ، يم یکارمرحله  دو ین قسمت دارايا

 : خواهد بود

 



 )نسخه وب(راهنمای کاربری سامانه جديد همراه بانک : سندنام  بندی: عادیطبقه 21/10/99 : بازنگریتاريخ 

 

 

 
 شرکت خدمات انفورماتیک گروه درگاه های نوين بانکداری الکترونیک     69از  42 صفحه:

 Copyright ISC ©.است   خدمات انفورماتيک کليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به شرکت
 

 يد چک به آنها منتقل شاود را وارد مايرندگان چک مورد نظر که بایا گيرنده ی، کاربر اطالعات گ در مرحله دوم

 دهد : يم به مرحله بعد انتقال ييد نهايیز وارد نموده و اطالعات را جهت تاید و سپس شرح انتقال را نينما

 

 

د آن يیشود  و کاربر پس از مشاهده وتا يش داده ميکجا به کاربر نماياطالعات وارد شده به صورت  يسپس تمام

د ينما ين صفحه وارد ميیتم پايافت شده را در آيد دريیدهد و کد تا يرا انجام م يامکید پيیدرخواست  کد تا، 

 يکه در اطالعات وارد شده مشکلیگردد ، در صورت ارسالچک  یچک به سامانه پانتقال  ييتا اطالعات ثبت نها

ت  ید فعالیمنتقل خواهد که رس یافت نگردد  ، به  صفحه بعديچک  دریاز سمت پ ييوجود نداشته باشد و خطا

 :دهد  يش ميانجام شده را به کاربر نما
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 ش داده خواهد شد.يت به کاربر نماین فعاليجه ایت نتيو در نها
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 کارت
ه، اتصال حساب به کارت، قطع ارتباط حساب با يکارت، مانده کارت هد اتیعمل شامل کارت منوی سرويس های

 .مي باشد ينترنتيد امن ايد کارت خريکارت و تمد

 ات کارتيعمل

 
 .اندن بخش قابل مشاهدهيشما در ا یهاه کارتیکل
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 يمسدود
 

 

 
 يدر تمام.دید آن را مسدود کنیتوانينه و وارد کردن رمز دوم کارت مين گزيا یک روید، با کلياکه کارت خود را گم کردهیدرصورت

 د.يیز ارسال نمایا خود را نيافت رمز پويد درخواست دریتوان يگردد م يافت ميکه رمز دوم کارت از کاربر در يصفحات
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  گردش

 
 .دیز دوم کارت آن را مشاهده کننه و وارد کردن رمين گزيا یک رویافت گردش کارت با کليبه منظور در
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  يموجود

 
 .دینه و وارد کردن رمز دوم کارت آن را مشاهده کنين گزيا یک رویکارت با کل یافت موجوديبه منظور در
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  حسابها

 
 .ديیمتصل به کارت خود را مشاهده نما یست حسابهاید لیتوانينه و وارد کردن رمز دوم کارت مين گزيا یک رویبا کل
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 داشت از خود پردازبر

 
د نسبت یتوانينه و وارد کردن رمز دوم کارت ، شماره موبايل جهت دريافت رمز برداشت و مبلغ درخواستي مين گزيا یک رویبا کل

 .ديیبه دريافت کد برداشت جهت دريافت وجه از خودپرداز بدون کارت اقدام نما
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  انتقال

 
 .دینه استفاده کنين گزيد از ایتوانيم کارتک يبه منظور انتقال وجه از 
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  رمز دوم ير فعالسازيغ

 
د یتوان ينه و وارد کردن رمز دوم مين گزيا یک بررویر فعال شود ، با کلیکارت شما غ یستايا د که رمز دومياز داریکه نیدرصورت

 .ديیر فعال نمایآن را غ
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 برداشت يمجوزها

د یهمان روز را مشاهده کن يکارت خود در ط یادرشده برابرداشت ص یست مجوزهاید لیتوانیس مين سرويدر ا

ز صادر نشاده ین يکت برداشتیکه ت يد. در صورتيیامک رمز برداشت نمایاز اقدام به ارسال مجدد پیو در صورت ن

 د.ین موضوع به اطالع کاربران خواهد رسيباشد ا

 ايرمز پو

 

اماک، یا دوم کارت بر بستر پيا اول يرمز پو یرفعالسازیغ ايو  ید نسبت به فعالسازیتوان ينه مين گزيبا انتخاب ا

 .ديیاقدام نما ussdا يشن و یکیاپل
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  هيمانده کارت هد

 
مانده  یافت، در صورت صحت اطالعات وروديدر یک رویبا کل. دید. دقت داشته باشيیه و رمز دوم آن را وارد نمايشماره کارت هد

 .داده خواهد شد شيه نمايکارت هد
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 ال حساب به کارتاتص

 
ش فرض  کارت یا حساب پيد و يیبه کارت خود متصل نما یديد حساب جدیتوان يس مين سرويبا استفاده از ا

 د. یر دهییخود را تغ
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 قطع ارتباط حساب با کارت

 
 د.يید ارتباط حساب با کارت خود را قطع نمایتوانیس مين سرويبا  ا
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 ينترنتيد امن ايد کارت خريتمد

 
خود را با آن  ينترنتيد ايخر ید تراکنشهایتوان ياست که م یک نوع کارت مجازي ينترنتيد امن ايخر کارت

ف يرا تعر ينترنتيآن کارت امن ا یکه بر رو يد با انتخاب حسابیتوانیس مين سرويد. با استفاده از ایانجام ده

  د.يیخود اقدام نما ينترنيد امن ايد کارت خريد، نسبت به تمدينموده ا
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 سوابق تراکنش ها
 

 
 یموجود به جست و جو یلترهایو با ف ديیمشاهده نما نجايدر ا انجام شده خود را يمال ید تراکنشهایتوانیم

 د.يخود بپرداز یتراکنشها
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 مهيپرداخت ب

 
ک يمه یب ييد. الزم به ذکر است که کد شناسايیمه مورد نظر را انتخاب نمایب ييمه و کد شناسایدر ابتدا نوع ب

 .است يرقم 20عدد حداکثر 

 .ديیست، حساب مورد نظر را انتخاب کرده و رمز حساب و مبلغ را وارد نمايبايم ييکد شناسا نپس از وارد کرد

 

د يیشده و در صورت تا ينه ارسال، صحت اطالعات وارد شده بررسيگز یک رویل اطالعات باال و کلیپس از تکم

 .شوديش داده ميند به کاربر نمايز پس از اتمام فرایات انجام شده نید عملیشود. رسيات انجام میآنها، عمل
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 مات يتنظ

 

 د.يیخود را مشاهده نما ياطالعات شخص ين قسمت ميدر ا
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 ش مشخصات حسابهايرايو

 

 .ديینما شيرايو وخود را مرتب  ید حساب هایتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 کارتهاش مشخصات يرايو

 
 

 .دیر دهییخود را تغ یش کارتهايب نمایترت دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 ر رمز عبورييتغ

 
 د.یر دهییخود را تغعبور رمز   دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 ير نام کاربرييتغ

 
 

  دیدهر ییرا به دلخواه خود تغ ید نام کاربریتوانیس مين سرويدر ا
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   اقالم پرکاربرد

 
به را  پرکاربرد خود التیل، شبا، قبض و تسهيشماره حساب، کارت، موبا  دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا

 د.يیا حذف نمايش و يرايپرکاربرد خود را و یا شماره هايد و يینما، اضافه خود یهاپرکاربردست یل
 

 
 



 )نسخه وب(راهنمای کاربری سامانه جديد همراه بانک : سندنام  بندی: عادیطبقه 21/10/99 : بازنگریتاريخ 

 

 

 
 شرکت خدمات انفورماتیک گروه درگاه های نوين بانکداری الکترونیک     69از  66 صفحه:

 Copyright ISC ©.است   خدمات انفورماتيک کليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به شرکت
 

 ليانتقال به حساب با شماره موبا مجوز

 

 
 د.يیصادر نمال خود را يمجوز انتقال به حساب با شماره موبا دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 ليمير اييتغ

 
 د.یر دهییتغا يد و یف کنيتعرل خود را یميا دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 ر زبان ييتغ

 
 د.یر دهییستم خود را تغیزبان س دیتوانیس مين سرويبا استفاده از ا
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 يحساب کاربر يرفعالسازيغ

 
  .ديیرفعال نمایخود را غ یکاربر حسابد یتوان ين قسمت ميدر ا

 .د داشتینصورت پس از خروج از سیستم امکان استفاده از هیچ يک از امکانات آن را نخواهيدر ا
 

 
 

 


