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 مقدمه

هاي داراي دستگاه است كه از طريق "اندرویدی بانک همراه" ،خدمات بانكداري الكترونيكي ازديگر يكي 

 "بانک ههمرا"شود. با بكارگيري خدمات به مشتريان ارائه مي (و تبلت همراهتلفن)نظير:سيستم عامل اندرويد 

و از ته دسترسي ياف خوديا كارت بانكي  سپردهبه اطالعات  ،روزشبانهدر هر ساعتي از توانند مشتريان بانك مي

 مزر رتغیی ،سپردهو  کارت، چک امور مربوط به، مشاهده وضعیت تسهیالت ،پرداخت قبض، انتقال وجهخدماتي نظير 

 و ... استفاده كنند. ورود

 اندرویدی بانک همراهمزایای استفاده از 

 جويي در وقت و هزينه رفت و آمدصرفه ، 

 قابل دسترس بودن در هر ساعت از شبانه روز 

  جابجايي وجه نقدنياز به عدم 

 هاي انجام شدهآگاهي سريع نسبت به آخرين تراكنش 
 

 یاندروید بانک همراه خدمات قابل ارائه در

 مشاهده وضعيت تسهيالت 

 خدمات مربوط به كارت، سپرده، چك 

 پرداخت قبض، خريد شارژ تلفن همراه 

  انتقال وجه انواع 

  تغيير رمز 

 نمايش شعب روي نقشه، تسهيالتسپردهاطالعاتي همانند: نرخ ارز، نرخ  همشاهد ، ... 

 مشاهده رسيدها 
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 توضیحات
 نوشته شده است. ”(3.7.27-951)952“ه نسخ اندرویدی همراه بانکاين راهنما براي 

  كه در حين كار بسياري از سواالت و مشكالتي 1اندرویدی بانک همراهمطالعه اين راهنما قبل از ورود به

العه را مط مستند حاضر اندرویدی همراه بانکبه كار با  سازد. حتما قبل از شروعآيد را مرتفع ميپيش مي

 فرماييد.

 هاي مرتبط ذكر شده است، لطفا مطالعه اين راهنما را با توجه ت، شماره شكلبراي درک بهتر توضيحا

 پيش ببريد. هابه شكل

  باشد.، نسخه اندرويد آن ميهمراه بانکدر اين مستند منظور از 

 نماييد.توضيح عالئم بكار رفته در متن را، در زير مشاهده مي 

 : تعريف  ه: نكت          : هشدار، توجه : اطالعات بيشتر

 موجود در پايين صفحات، از موقعيت صفحه فعلي خود آگاه شويد    با توجه به نماد حركت

 و جهت حركت به صفحات كناري )راست يا چپ( صفحه را به جهت مخالف بكشيد.

  در باالي هر صفحه بيانگر آن است كه، اطالعات نمايش داده شده در آن صفحه مربوط  وجود نماد

 نماد باشد. در صورتي كه قصد آگاهي از جديدترين اطالعات را داريد بايد روزرساني ميبه آخرين ب

 را انتخاب نماييد.

 در اين راهنما، )گيرد. جهت وارد كردن اعداد يا حروف، صفحه كيبرد مجازي نيز در اختيارتان قرار مي

 (ي شده است.جهت نمايش بهتر موضوعات، از نمايش كيبرد مجازي بر روي صفحات خوددار

 نکات امنیتی

  اهميت بااليي برخوردار است، در حفظ آنها دقت كنيد.نام كاربري و رمز عبور از 

  باشد، در حفظ آن دقت حاوي اطالعات ارسال شده بين شما و بانك مي شمايا تبلت گوشي تلفن همراه

 كنيد.

 ،استفاده نكنيد. براي انتخاب رمز ، از اطالعات شخصي خود مثل شماره شناسنامه، تلفن ... 

  ،ه . در صورتي كه فقط بحتما از سيستم خارج شويد و به بستن پنجره اكتفا نكنيدپس از اتمام كار

ماند و خطر فاش شدن اطالعات بستن پنجره مرورگر اكتفا كنيد، اطالعات شما در سيستم باقي مي

 شويد. محرمانه شما وجود دارد. پس حتما بعد از اتمام كار از سيستم خارج

 نماييد ريافتد بانك اينترنتي سايت وب به مراجعه طريق از تنها را اندرويدي بانكاه همر افزارنرم. 

                                                           
1. Mobile Application. 
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 پست ،)بجز سايت بانك( اينترنتي هايسايت بلوتوث: نظير ييهاروش از رابانك همراه ارزافنرم 

 .ننماييد دريافت ... و الكترونيك

 و ساير اطالعات مربوط به كارت و سپرده خود را  افزارنرم به ورود زرم و کارت دوم و اول رمز ،نام کاربری

 .دهيد تغيير زماني فواصل در را آنها و ندهيد قرار ديگران اختيار در

 دهيد تغيير را خود نام کاربری، و رمزها بالفاصله ،دستگاه سرقت يا شدن مفقود صورت در. 

 تنظيمات  به بازگشت گزينه طريق از ايورهد بصورت سيستم، كارايي و امنيت ضريب افزايش جهت

رفتن  بين از موجب عمل اين باشيد داشته توجه. بازگردانيد اوليه حالت به را برنامه تنظيمات اوليه،

  گردد،مي ... و هاحساب نام ثبت اطالعات نيز و هاپيام صندوق در موجود شده دريافت هايپيام

 اطالعات كليه كار اين با نماييد حذف آن روي از را امهبرن ابتدا خود دستگاه واگذاري از پيش 

 .روندمي بين از دستگاه روي بر شما دريافتي هايپيام نيز و شده ثبت هايحساب

 نماييد نصب را جديد نسخه سپس و ،حذف دستگاه از را قبلي نسخه ابتدا جديد نسخه نصب هنگام. 

 

 استآنچه برای استفاده از همراه بانک نیاز 

  يا تبلت كه قابليت اتصال به اينترنت را داشته باشد دستگاه تلفن همراهيك 

 دستگاهافزار بانكي بر روي دانلود نرم 

 رمز ورود به همراه بانك و نام كاربري  

  ارت بانكي و رمز دوم كاطالعات داشتن 

 هاي همراه بانكدر استفاده از سرويس: 

o نياز  داريد مقصد شماره کارتانتقال وجه كارت به كارت، به  براي 

o نياز داريد شماره سپرده مقصد، به همين بانك انتقال وجه سپرده به سپرده براي 

o ي مقصد نياز داريدشبا، به شماره يا پايا انتقال وجه از طريق ساتنا براي 

o نياز داريد. شناسه پرداختو  شناسه قبضپرداخت قبض، به  براي 
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  ورود به همراه بانک  
 

ورود به شود. شما ظاهر  1دستگاه( بر روي 1شكل اي مطابق )صفحه تا را اجرا كنيد ه بانکهمرابرنامه 

 قابل انجام است.  ورود بدون رمزو  و رمز ورود با نام کاربریهمراه بانك به دو صورت 

 کاربری و رمزورود با نام 

كاربري و يكي از انواع رمز ورود هستيد بايد ايد و داراي نامدر صورتي كه قبال به شعبه بانك مراجعه نموده -1

را وارد كنيد. سپس دكمه ورود را انتخاب كنيد تا به صفحه خانه وارد  رمز عبورو  نام کاربریدر صفحه ورود، 

 ، خواهد بود. بانکهمراههاي قابل ارائه در شويد. در اين نوع ورود امكان استفاده از تمامي سرويس

 شما مسدود خواهد شد. نام کاربریرا چندين مرتبه اشتباه وارد كنيد، رمز عبور صورتي كه در 

فقط  ،بریذخیره نام کاررا انتخاب نماييد. با فعال نمودن گزينه  تنظيمات، نماد تنظيمات انجامجهت  

نياز به وارد  همراه بانکدر اولين ورود به 

باشد و در دفعات مي کاربرینام نمودن

را براي ورود به  رمز عبوربعدي فقط 

وارد خواهيد نمود. در  همراه بانک

 2زرمزساصورتي كه براي ورود از دستگاه 

نماييد يكي از انواع رمزهاي استفاده مي

با  يكبار مصرف، را انتخاب و مطابق

روشي كه بانك توضيح داده است عمل 

د . در غيراينصورت گزينه رمز 3نمايي

ايستا را انتخاب نماييد. همچنين براي 

تغيير زبان برنامه به انگليسي يا فارسي 

 استفاده نماييد.  زباناز گزينه 

                                                           
 .باشد كه داراي سيستم عامل اندرويد است. منظور از دستگاه، هر نوع گوشي و تبلتي مي 1

2 .Tokenبا . دهددر اختيار شما قرار ميك رمز جديد هايي نظير )اينترنت بانك، تلفن بانك، ...( ي: ابزار امنيتي است، كه براي هر بار ورود شما به كانال
 ثابت نيست. هاياي رمزديگر نيازي به حفظ كردن و يا تغيير دادن دورهاستفاده از اين ابزار، 

3 .  شود استفاده نماييد.  ، بر روي صفحه آن ظاهر ميرمزسازن دكمه ادد رافش از اي كه پسكافيست از شماره، شمارنده رمزجهت ورود با 
  ستگاه  ، ابتدا رمز –شمارنده  رمز  با جهت ورود ساز رمز د سپس  را وارد نماييد رمز شار دهيد  آن Okدكمه ،  صفحه آن  را ف ، و از عددي كه بر روي 

 استفاده نماييد.  شود، بعنوان رمز يكبار مصرف ظاهر مي
  دكمه  ، ورا وارد نماييد رمزساز رمز دستگاه  ، ابتدا پاسخ  –درخواست  رمز با ورود  جهتOk لينك كه با انتخاب  اولي عدد سپس  .را فشار دهيد  آن

شما اعالم مي  در صفحه ورود  شار دهيد   آن Okوارد نماييد، و دكمه  رمزساز در  شود را به  شود كه از آن  ظاهر  رمزساز تا عددي بر روي صفحه  را ف
صورتي كه پس از اين     اينترنت بانك همراهجهت ورود به  ستفاده نماييد. در  صفحه  ا ساز مرحله هنوز عددي بر روي  شده بود، بايد عدد   رمز توليد ن

 .  شودظاهر  رمزسازروي صفحه  بر رمز يكبارمصرفتا دهيد  را فشار آن Okو دكمه نماييد  اعالم شده است را نيز وارد ورودلينك صفحهكه در دومي

  
 تنضیمات ورود -2شکل  ورود کاربر -1شکل 
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 ورود بدون رمز 

ل ارائه در اين نوع ورود، محدود وارد خواهيد شد. خدمات قاب خانهبه صفحه  ورود بدون رمزبا انتخاب گزينه 

 انسداد، انتقال وجه از مبدا کارت، خدمات پرداختباشند )مي 1هايي هستند كه بر پايه اطالعات كارتبه سرويس

 ند. ( هستتنظیمات، خدمات پیشخوانرساني )( و يا خدماتي كه از نوع اطالعمشاهده صورتحساب، تغییر رمز کارتو 

باشد كه در ادامه به آن مي ورود با نام کاربری و رمزخدمات همانند توضيحات توضيحات مربوط به اين 

 پردازيم.مي

گزاري خود بار دستگاهسايت بانك برنامه را بر روي توانيد از طريق ، ميهمراه بانکنداشتن برنامه در صورت 

 .نماييد

 .خواهد شدشما مسدود  ینام کاربراشتباه وارد كنيد،  را چندين مرتبهرمز عبور كه  در صورتي

 

 

 

  

                                                           
 باشد.  مي CVV2يد اينترنتي، كد اطالعات كارت شامل: شماره كارت، تاريخ انقضا، رمز دوم يا رمز خر .1
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 خانه

هاي مهم و يا پركاربرد دسترسي به سرويس. وارد خواهيد شد صفحه خانهبه  ،همراه بانکپس از ورود به 

ارائه در  قابل ساير خدماتبراي استفاده از  (.3شكل ) در اين صفحه قرار داده شده است)بنا به نظر بانك( 

 (.4شكل استفاده نماييد ) کشوییاز منوي  ،بانکهمراه

 
 خانه صفحه -3شکل 

 
 خدماتکشویی  منوی -4شکل 

 

 انتقال وجه

 ( 4شكل ) اهيد شدوجه وارد خوبه صفحه انتقال، کشویی از منويوجه گزينه انتقال انتخاببا 

ش وجه در يك تراكنوجه است. سقف به معني حداكثر ميزان انتقالهاي انتقالسقف رعايتوجه، تابع انتقال 

وجه در يك تراكنش است. جهت آگاهي از مقادير يا روز يا ماه است. كف به معني حداقل ميزان انتقال

را انتخاب  نماد وجه موردنظر، وجه، هنگام ورود به صفحه انتقالقالتعيين شده جهت سقف هر انت

 نماييد.

 وجه عادیانتقال 

هاي خود در اين بانك، يا از سپرده خود به سپرده شخص ديگر در اين بانك، مابين سپردهوجه براي انتقال

 را انتخاب كنيد. عادیانتقال وجه گزينه 
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 را جهت برداشت مبلغ انتقال، انتخاب نماييد. ها، يكي از سپردهاز  كادرو در  انتقال وجه عادی در صفحه

لغ باشد. سپس مب، سپرده مقصد را انتخاب نماييد. امكان وارد نمودن شماره سپرده نيز ميبهسپس در كادر 

 را انتخاب نماييد. انتقالوارد نماييد گزينه  مبلغ انتقال را در كادر

 
 انتقال وجه صفحه -5شکل 

 
 مشاهده سقف و کف انتقال وجه –انتقال وجه عادی  -6شکل 

 

ايد، نام صاحب سپرده هم نشان داده عالوه بر اطالعاتي كه وارد كرده تایید انتقال وجه عادیدر صفحه 

را انتخاب كنيد تا صفحه رسيد در صورت قابل قبول بودن اطالعات نمايش داده شده، گزينه تاييد  شود.مي

 نمايش داده شود.

 
 وجه صفحه تایید و رسید انتقال -7شکل 
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 وجه مستمرانتقال 

، از مشخص تعدادبه  موردنظرتاریخ از  فاصله زمانیهايي بصورت مستمر، با تعيين وجهبراي انجام انتقال

 را انتخاب كنيد.  مستمروجه انتقال، گزينه انتقال وجهصفحه 

هاي خود در همين بانك، يا از سپرده خود به سپرده شخص ديگر در همين مابين سپرده انتقال وجه اين 

 گيرد.بانك، صورت مي

 در كادرهاي مربوطه اقدام كنيد. سپرده مقصدو شماره  سپرده مبداابتدا نسبت به وارد نمودن شماره  -1

 نماييد.وارد  مبلغمبلغ موردنظر را در كادر  -2

را انتخاب  ماهيا  هفته، روزهاي را وارد نماييد سپس يكي از گزينه 30تا  1بايد عددي از  طول دورهدر كادر  -3

 يكبار عمل انتقال انجام شود. چند ماهيا هر  چند هفتهيا هر  چند روزكنيد. اين كار به اين معني است كه هر 

 ييد.ها را در كادر آن وارد نماوجهانتقال تعدادسپس  -4

 .اشداز تاريخ روز جاري ب پسكنيد. اين تاريخ بايد  تعيين تاریخ شروعدر كادر را اولين انتقال تاريخ شروع  -5

 را انتخاب نماييد. انتقالگزينه  -6

كه نسبت به انجام آن اطمينان شود. درصورتيوجه نمايش داده مي، اطالعات انتقالتاییدبا ورود به صفحه 

 نمايش داده شود. شماره پیگیریبهمراه  رسیدنتخاب نماييد تا صفحه را ا تاییدداريد، گزينه 

 
 انتقال وجه مستمر -8شکل 
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 وجه ساتناانتقال 

 یانتقال وجه بین بانکتوانيد از داريد، ميرا ها اي در ساير بانكوجه از سپرده خود به سپردهاگر قصد انتقال

انک بشود، و مقدار آن بر اساس اعالم ستفاده از انتقال وجه ساتنا براي مبالغ زياد انجام مياستفاده كنيد. ا ساتنا

(. جهت استفاده نمود ساتناتوان از مي ميليون ريال 150در حال حاضر براي مبالغ بيشتر از خواهد بود ) مرکزی

 نتقال وجهاين عمليات، ابتدا از صفحه سپرده مقصد نياز داريد. جهت انجام ا 1شباانتقال وجه از طريق ساتنا، به 

 را انتخاب كنيد تا به صفحه آن وارد شويد. سپس مطابق توضيحات زير ادامه دهيد. ساتناوجه انتقالگزينه 

، را وارد شِبای سپرده مقصد، شماره ه شباباي را جهت برداشت وجه و در قسمت ، سپردهز سپردهادر قسمت  -1

  كنيد.

كان استعالم شبا را خواهيد داشت و مشخصات صاحب سپرده مقصد، در ام با انتخاب آيكن  

 قرار خواهد گرفت. نام خانودادگیو  نامكادرهاي 

 صاحب سپرده مقصد را در كادرهاي مربوطه وارد كنيد.  نام خانوادگیو  نام -2

 وجه ساتنا تأیید انتقال به صفحهرا انتخاب نماييد تا  انتقالوارد نماييد و گزينه  مبلغمبلغ موردنظر را در كادر  -3

 شويد.  وارد

ماره شبهمراه  رسیدتا صفحه را انتخاب نماييد  تاییدگزينه در صورت تأييد اطالعات نمايش داده شده، 

 .نمايش داده شود پیگیری

 
 انتقال وجه ساتنا )بین بانکی( -9شکل 

  

                                                           
ه از طريق وجشود. براي انتقالاز شِبا استفاده مي ،الملليه منظور تسهيل و استانداردسازي مبادالت بين بانكي و بين. شناسه بانكي ايران )شِبا(: ب 1

 حساب مقصد داريد. "شِبا"، نياز به داشتن "پايا"يا  "ساتنا"
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 وجه پایاانتقال 

 یانتقال وجه بین بانکتوانيد از داريد، ميرا ها اي در ساير بانكه خود به سپردهوجه از سپرداگر قصد انتقال

انک بشود، و مقدار آن بر اساس اعالم كنيد. استفاده از انتقال وجه پايا براي مبالغ كم انجام مياستفاده  پایا

(. جهت استفاده نمود پایا توان ازميليون ريال مي 150در حال حاضر براي مبالغ كمتر از خواهد بود ) مرکزی

 انتقال وجهسپرده مقصد نياز داريد. جهت انجام اين عمليات، ابتدا از صفحه  1شباانتقال وجه از طريق پايا، به 

 را انتخاب كنيد تا به صفحه آن وارد شويد. سپس مطابق توضيحات زير ادامه دهيد. وجه پایاانتقالگزينه 

، را وارد شِبای سپرده مقصد، شماره ه شبابت برداشت وجه و در قسمت اي را جه، سپردهز سپردهادر قسمت  -1

  كنيد.

امكان استعالم شبا را خواهيد داشت و مشخصات صاحب سپرده مقصد، در  آيكن  با انتخاب 

 قرار خواهد گرفت. نام خانودادگیو  نامكادرهاي 

 كنيد.  صاحب سپرده مقصد را در كادرهاي مربوطه وارد نام خانوادگیو  نام -2

 پایاوجه  تأیید انتقالبه صفحه را انتخاب نماييد تا  انتقالوارد نماييد و گزينه  مبلغموردنظر را در كادر  مبلغ -3

 شويد.  وارد

اره شمبهمراه  رسیدتا صفحه را انتخاب نماييد  تاییدگزينه در صورت تأييد اطالعات نمايش داده شده،  -4

 .نمايش داده شود پیگیری

 
 انتقال وجه پایا )بین بانکی( -10شکل 

                                                           
ه از طريق وجشود. براي انتقالاز شِبا استفاده مي ،الملليه منظور تسهيل و استانداردسازي مبادالت بين بانكي و بين(: ب. شناسه بانكي ايران )شِبا 1

 حساب مقصد داريد. "شِبا"، نياز به داشتن "پايا"يا  "ساتنا"
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 به سپرده( –)به کارت  از کارت انتقال 

را خواهيد داشت. همچنين امكان انتقال کارت همين بانك به  کارتدر اين نوع انتقال امكان انتقال وجه از 

وجه از مبدا كارت، خواهيد داشت. جهت انجام انتقال نيز را بانك وجه از كارت اين بانك به سپرده همين 

 مطابق توضيحات زير عمل نماييد:

 وارد نماييد.  ازشماره كارت مبدا را در كادر  -1

ليست  ،به کارت / سپرده. با انتخاب كادر انتخاب كنيدهاي ليست شده ن تماسوجه را از ميامقصد انتقال -2

توانيد شود، كه ميميباشد، نمايش داده ها كه هر تماس حاوي شماره كارت و شماره سپرده ميتماس

 مقصد موردنظر را از ميان آنها انتخاب نماييد.

 با توجه به انتخاب نوع مقصد، شماره كارت يا سپرده موردنظر را وارد نماييد. -3

 مبلغ انتقال وجه را در كادر مبلغ وارد نماييد  -4

 به صفحه اطالعات كارت وارد خواهيد شد. انتقالبا انتخاب  -5

 .وارد نماييددر كادرهاي مربوطه را  تاریخ انقضا، و کد کارت، ز خرید اینترنتیرممشخصات كارت شامل:  -6

 را انتخاب كنيد. تاییدگزينه  -7

، اطالعات نمايش داده شده را بررسي نماييد و در صورتي كه اطالعات مورد تاییدپس از ورود به صفحه  -8

 ويد.وارد ش رسیدرا انتخاب نماييد تا به صفحه  انتقالتاييد بود گزينه 

 
 کارت ازانتقال  -11شکل 
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 هاسپرده

. شوندنمايش داده مي و ...انداز پس، جاری ،کوتاه مدت هايها در گروهسپردهشماره و يا نام در اين قسمت، 

 روزرسانيبراي بهشود. ها نمايش داده ميهاي ريالي در باالي ليست سپردههمچنين موجودي كل سپرده

رساني از زمان به و سپس گزينه به روزرساني را انتخاب نماييد. اطالع را انتخاب اطالعات صفحه نماد 

 شود. روزرساني، در پايين صفحه نمايش داده مي

هاي واگذارشده، ، صورتحساب، چك، چكصفحه اطالعات سپردهامكان مشاهده  سپردهبا انتخاب هر 

 اي راهاي دورهسرويس

  خواهيد شد.

 اطالعات سپرده 

اطالعات سپرده 

شماره و  نامشامل: 

موجودی قابل ، سپرده

، موجودی کل، برداشت

شماره و  مبلغ مسدودی

 .باشدسپرده مي شبای

 

 

 هامشاهده اطالعات سپرده -12شکل 

 صورتحساب 

سپرده،  صورتحساببراي مشاهده 

را انتخاب كنيد تا  صورتحسابعنوان 

هاي انجام شده رين تراكنشآخ

كه صورتينمايش داده شود. در

بخواهيد صورتحساب براي محدوده 

تاريخي موردنظر نمايش داده شود با 

نسبت به تعيين تاريخ  انتخاب 

 ابتدا و انتها اقدام كنيد. 
 

 هاصورتحساب سپرده -13شکل 
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 برمشاهد اطالعات بيشتر، يادداشتي نيز بر روي تراكنش ثبت نماييد. توانيد عالوهبا انتخاب هر تراكنش مي

را  ثبترا انتخاب نماييد، سپس متن را در كادر يادداشت وارد نماييد و  براي ثبت يادداشت، ابتدا نماد 

 انتخاب كنيد.

 
 هامشاهده اطالعات سپرده -14شکل 

 چک 

ه هايي ككه سپرده انتخاب شده از نوع جاري باشد(، ليستي از برگه چكصورتي)در چکبا انتخاب عنوان 

شود )اين اطالعات بر اساس اند بهمراه اطالعاتي از وضعيت آنها نمايش داده ميشدهيا مسدود ثبت مشخصات 

اي كه عمل آخرين دفعه

بروزرساني انجام شده باشد 

 شود(.ظاهر مي

با انتخاب هر چك به 

آن وارد  تجزئیاصفحه 

 .خواهيد شد

 

 

 

 چک -15شکل 
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 های واگذار شدهچک 

براي را انتخاب نماييد.  های واگذار شدهچکعنوان هاي واگذار شده به سپرده وضعيت چكمشاهده  براي

رساني از عو سپس گزينه به روزرساني را انتخاب نماييد. اطال را انتخاب روزرساني اطالعات صفحه نماد به

 شود.زمان به روزرساني، در پايين صفحه نمايش داده مي

با انتخاب رديف هر شماره 

چك، به صفحه جزئيات آن 

 وارد خواهيد شد.

 

 

 های واگذار شدهچک -16شکل 

 

 ایهای دورهسرویس 

ني مشخص )روزانه، هفتگي، ماهانه( هاي زماسپرده خود، در دوره صورتحسابو يا  موجودیاطالع از  براي

 ،افزودنموردنظر را انتخاب كنيد تا با انتخاب گزينه  دورهو  نوع درخواستسپس  را انتخاب نماييد.  نماد

 اي قرار گيرد.هاي دورهسرويس ليستدرخواست موردنظر در 

 .نجام خواهد گرفت( تعريف شده در سيستم اایمیل، پیام کوتاه، فاکسرساني از طريق رسانه )اطالع

 
 ایهای دورهسرویس -17شکل 

 گيرد.، امكان حذف آن در دسترس قرار ميلمس طوالنیسرويس موردنظر به صورت  انتخاببا 
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از  انتقال وجه ، امكان1لمس طوالنیبا انتخاب سپرده موردنظر به صورت  

سپرده از ليست  حذفسپرده و همچنين  گذارینامطريق آن سپرده، 

باشد( در دسترس هاي پرمراجعه مي)امكان حذف فقط براي سپرده

 گيرد.قرار مي

 

 

 

 منوی لمس طوالنی بر روی سپرده -18شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1. Long Tap 
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 هاکارت

 روزرسانيبراي بهشود. و كارتهاي اضافه شده نمايش داده مي هاي همين بانكليست كارت در اين قسمت

رساني از زمان به و سپس گزينه به روزرساني را انتخاب نماييد. اطالع را انتخاب اطالعات صفحه نماد 

  شود.روزرساني، در پايين صفحه نمايش داده مي

ییر تغ، گذارینام، وجهانتقال ،حذف، امكان لمس طوالنیها به صورت كارت موردنظر در صفحه كارت انتخاببا 

 گيرد.در دسترس قرار مي سداد کارتانو  رمز

شود كه كارت از طريق امكان حذف كارت موردنظر از ليست كارتها )اين گزينه زماني نمايش داده مي حذف:

 گزينه اضافه به اين ليست اضافه شده باشد.(

 ت(وجه از مبدا كاروجه از مبدا كارت )رجوع به توضيحات انتقالورود به صفحه انتقال وجه:انتقال

 جهت تعيين يا ويرايش نام مستعار بر روي كارت گذاری:نام

 براي تغيير رمز دوم كارت )رمز اينترنتي( تغییر رمز:

 (براي رفع مسدودي بايد به شعبه بانك مراجعه نماييد)جهت مسدود نمودن كارت.  انسداد کارت:

 هاافزودن کارت جدید به لیست کارت 

 شويد.وارد مي جعه جدیدکارت  پرمرابه صفحه  با انتخاب  .1

 موردنظر را وارد نماييد. کارتشماره سپس  .2

نيد را انتخاب ك افزودنبراي تخصيص نام بر روي كارت، نام موردنظر را در كادر مربوطه وارد نماييد و گزينه 

 نمايش داده شود. هاکارتتا كارت جديد در ليست 

 
 هامشاهده لیست کارت -19شکل 
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تا  (19شكل ) ابتدا بايد كارت موردنظر را انتخاب نماييدصورتحساب كارت، اطالعات و براي مشاهده 

ممكن است در اين مرحله، از طرف سيستم درخواست وارد نمودن اطالعات اطالعات كارت نمايش داده شود )

نسبت به تغيير  با انتخاب نماد  .را انتخاب كنيد نماد ( براي مشاهده جديدترين موجودي، شود 1كارت

 امكان مسدود نمودن كارت را خواهيد داشت.  رمز )رمز خريد اينترنتي( و با انتخاب نماد 

شده  هاي انجامهاي كارت بايد گزينه صورتحساب را انتخاب نماييد تا آخرين تراكنشبراي مشاهده تراكنش

  توانيد جزئيات آن را در صفحه جديد مشاهده نماييد.كنش موردنظر مينمايش داده شود. با انتخاب ترا

 
 تراکنش اطالعات کارت، صورتحساب، تراکنش و جزئیاتمشاهده  -20شکل 

 

  

                                                           
 ، تا پيش از خروج از سيستمهاي همان كارتاز سرويسهاي بعدي ستفادهباشد ولي معموال در ااجباري مي روزرسانياطالعات كارت در اولين به ورود.  1

 نخواهد بود.نيازي به ورود مجدد اطالعات كارت 
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 تسهیالت

ز تسهيالت ا پرداخت اقساط، همچنين و مبلغ هر تسهيالت مشاهده ليستي از آخرين وضعيت اقساط براي

ا انتخاب تسهيالت موردنظر، به صفحه جزئيات تسهيالت وارد خواهيد ب (21شكل ) مت استفاده كنيداين قس

تعداد  ،تعداد اقساط پرداخت شده، وضعیت، اطالعاتي نظير کل اقساطمبلغ و  شمارهو  نامعالوه بر شد. در اين صفحه 

ين شود همچنرساني مياطالع قسط پرداخت نشده تاریخ اولینو  نشدهتعداد اقساط پرداخت ، اقساط سررسید نشده

 شود.مي زمان آخرين بروزرساني نمايش داده

 
 تسهیالت -21شکل 

  بازپرداخت 

را زپرداخت با گزينههستيد  جزئیات تسهیالتكه در صفحه توانيد هنگاميمي بازپرداخت اقساط تسهیالت براي

با لمس طوالن بر روي تسهيالت موردنظر )در صفحه تسهيالت( گزينه بازپرداخت را انتخاب  نماييد و ياانتخاب 

 (.22شكل )نماييد

وارد  رداختتایید پرا انتخاب نماييد تا به صفحه  پرداخت، گزينه مبلغو تعيين  شماره سپردهسپس با انتخاب 

را انتخاب نماييد تا پرداخت انجام  تاییدبازبيني اطالعات نمايش داده شده، گزينه شويد. در اين مرحله ضمن 

شود. ممكن است در راستاي حفظ موارد امنيتي، از شما درخواست شود تا در هنگام پرداخت، رمزي را وارد 

 خود مراجعه نماييد(. ، به شعبه بانكدوم نماييد )درصورت عدم داشتن رمز
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 بازپرداخت اقساط تسهیالت -22شکل 

 گذارینام 

 ،را انتخاب نماييد گذارینامبا لمس طوالن بر روي تسهيالت موردنظر )در صفحه تسهيالت( گزينه  -1

را انتخاب كنيد تا از اين پس به جاي  افزودنسپس نام موردنظر را در كادر مربوطه وارد نماييد و گزينه 

 مايش داده شود.شماره تسهيالت، نام آن ن

 
 گذاری تسهیالتنام -23شکل 

 

  



 بانکداری نوین

 

 37از  23صفحه 

  پرداخت  

 

، توسط بانك وجود دارد، و يا 1هايي كه امكان تعريف يا نمايش مشخصات آنانجام پرداخت براي

هاي عهوو از زيرمجم وارد شويد پرداختبه صفحه هستند،  شناسه پرداختو  شناسه قبضهايي كه بر پايه پرداخت

  .(24شكل ) آن سرويس موردنظر را انتخاب نماييد

 
 پرداخت -24شکل 

 پرداخت قبض 

نتخاب را ا پرداخت قبضباشند، گزينه مي شناسه پرداختو  شناسه قبضهايي كه داراي پرداخت قبض براي -1

 (. 25شكل نماييد )

 شود را در كادرهاي مربوطه وارد كنيد. قبض چاپ مي رويرا كه بر  شناسه پرداختو  شناسه قبض -2

د شو، امكان خوانده شدن خطوط باركد موجود بر روي قبض ايجاد مياسکن بارکدبا انتخاب گزينه 

 ستي نخواهد بود.بصورت د شناسه پرداختو  شناسه قبضو ديگر نيازي به وارد كردن 

 كه قصد پرداخت مبلغ قبض را از آن داريد از كادر شماره کارتیيا  شماره سپردهنسبت به تعيين  -3

 اقدام نماييد.  از کارت/سپرده

 ، جهت دريافت رسيد پرداخت وجود دارد.شماره تلفن همراهو  آدرس پست الکترونیکیامكان وارد نمودن  -4

شود، تا جهت تاييد رد خواهيد شد و اطالعات قبض نمايش داده ميوا تاییدبه صفحه  پرداختبا انتخاب  -5

فحه صباشد، پيش از وارد شدن به  کارت پرداخت مبلغ قبض از مبدانهايي، قبض پرداخت شود. اما اگر 

                                                           
تعريف و در اختيار مشتريان بانكي قرار داده  بانکايجاد و توسط  بانک،.... و  شرکتها، موسساتها، بر اساس توافقي مابين . اين نوع از پرداخت1

 باشد. گروهي ديگر ممكن است بصورت انتخابي باشد. از اين پرداختها بر اساس شناسه پرداخت و شناسه قبض مي شود. گروهيمي
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 37از  24صفحه 

  وارد خواهيد شد. صفحه تاییدبايد نسبت به وارد كردن اطالعات كارت اقدام كنيد، سپس به  تایید

باشد با انتخاب گزينه تاييد به صفحه رسيد ت نمايش داده شده مورد تاييد ميدر صورتي كه اطالعا -6

 پرداخت قبض وارد خواهيد شد.

 

 
 وارد نمودن اطالعات کارت-25شکل 

 پرداخت 

شود. با انتخاب هر نوع پرداخت و خدمات قابل ارائه جهت پرداخت در اين قسمت، توسط بانك تعيين مي

وارد خواهيد شد. در صورت  تاییدن مشخصات آن و تعيين مبدا پرداخت )كارت يا سپرده(، به صفحه تعيي

 خواهيد رفت.اطالعات کارت صفحه انتخاب مبدا پرداخت از كارت، به 

وارد خواهيد شد و امكان مشاهده  صفحه رسیدبه  تاییددر صورت مورد تاييد بودن اطالعات، با انتخاب گزينه 

 د را خواهيد داشت.جزييات خري

 

 پرداخت و وصل آنی تلفن 

تلفن ثابتي به علت بدهي، قطع شده باشد با پرداخت از اين طريق امكان وصل آني تلفن در صورتي كه 

 فراهم خواهد شد.

سپس  قبض اقدام كنيد پایان دورهو يا  میان دورهبه تعيين ، نسبت پرداخت و وصل آنی تلفنبا ورود به صفحه 

 را وارد نماييد. موردنظرره شهر( و شماره تلفن ثابت شماكد )پيش

شود در ادامه نسبت به وارد نمودن اطالعات ، اطالعات قبض نمايش داده ميدریافت قبضبا انتخاب گزينه 

 كارت و پرداخت مبلغ بدهي قبض اقدام خواهيد نمود. تا صفحه رسيد ظاهر شود.
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 پایان دوره یا میان دوره تلفن ثابتدریافت قبض -26شکل 

 شارژ مستقیم 

در صورت خريد شارژ از اين قسمت ديگر نيازي به وارد كردن كد شارژ از طريق تلفن همراه نخواهد بود و  

 وارد شده شارژ خواهد شد. کارت سیمبر روي شماره مبلغ خريداري شده بطور خودكار 

مراه موردنظر )كه قصد شارژ بر روي آن را داريد( وارد نماييد. براي انجام اين منظور، ابتدا شماره تلفن ه

پس از انتخاب گزينه پرداخت، نسبت به  وارد كردن اطالعات شود. سپس مبلغ شارژ و لوگوي اپراتور ظاهر مي

 در ادامه نسبت به تاييد اطالعات وارد شده اقدام نماييد تا عمل شارژ صورت گيرد.كارت اقدام نماييد. 

 
 وارد نمودن شماره تلفن همراه و انتخاب مبلغ شارژ-27کل ش  
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 پیشخوان 

 ،هااطالعات كاربردي نظير: اطالع از سود سپردهآگاهي از  براي

شعب  نمايش، بانك شعبجستجوي تسهيالت قابل ارائه توسط بانك، 

ملیات عرا در صفحه  پیشخوانگزينه محاسبه شباي سپرده  وروي نقشه 

  .(28شكل ) انتخاب نماييد تا به صفحه آن وارد شويد بانکی

 

 

 

 

 

 
 پیشخوان -28شکل 

 

 نرخ ارز 

 به صفحه نرخ ارزبا انتخاب گزينه 

آن وارد خواهيد شد. جهت تعيين 

ارزهاي قابل نمايش در ليست، نماد 

انتخاب كنيد. سپس ارز را  

براي موردنظر را انتخاب نماييد. 

 روزرساني اطالعات صفحه نماد به

و سپس گزينه به روزرساني  را انتخاب

رساني از زمان را انتخاب نماييد. اطالع

به روزرساني، در پايين صفحه نمايش 

 شود.داده مي

 

 نرخ ارز -29شکل 
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 سود سپرده 

ز ا سود سپردهها، با انتخاب گزينه اطالع از سود سپرده ايبر

شكل ) شويد سود سپرده( وارد صفحه 28شكل ) پیشخوان صفحه

و  را انتخاب روزرساني اطالعات صفحه نماد براي به ،(30

مان رساني از زعسپس گزينه به روزرساني را انتخاب نماييد. اطال

  .شود.به روزرساني، در پايين صفحه نمايش داده مي

    
 

 سود سپرده -30شکل 

 

 تسهیالت 

(، ليستي از 28شكل ) پيشخوان صفحهاز  تسهیالتتوانيد با انتخاب تسهيالت بانكي مياز  آگاهيجهت 

توانيد اطالعات با انتخاب هر كدام از تسهيالت ميهمچنين (. 31شكل ت اعطايي بانك را مشاهده كنيد )تسهيال

  .مستقل مشاهده نماييد بيشتري از آن تسهيالت را در صفحه

 
 تسهیالت -31شکل 

  شعب جستجوی 

( وارد 28شكل ) پیشخوان در صفحه جستجوی شعببا انتخاب گزينه  بانك از مشخصات شعب اطالع براي

اين اطالعات شعبه موردنظر، عبارتي را براي جستجو وارد كنيد. براي يافتن (. 32شكل شويد )مي آن صفحه

را در اطالعات شعبه يا  عبارت مورد جستجو برنامه اطالعات تمامي شعب را جستجو كرده و درصورتي كه

 .شودكاملتري ظاهر مي اطالعاتهر شعبه،  انتخاببا  دهد.ها را، نمايش ميهايي پيدا كند، ليست آن شعبهشعبه
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 بر روي هر رديف از اطالعات ليست شده، امكان حذف آن خواهد بود. لمس طوالنیبا 

 
 عب شجستجوی  -32شکل 

 شعب نقشه خودپردازها و 

بر روي نقشه،  همين بانك براي مشاهده شعب

 .كنيدرا انتخاب شعب  نقشه خودپردازها وگزينه 

شعب جغرافيايي محل  ،شعبهبا انتخاب  سپس

. دشوداده ميرا بر روي نقشه نمايش  بانكهمين 

هاي براي مشاهده محل قرارگيري دستگاه

را انتخاب  دپردازخوعبارت خودپرداز همين بانك، 

، اطالعات شعبه يا با انتخاب نماد يافته نماييد.

 شود.دستگاه موردنظر نمايش داده مي

بر روي  براي نمايش بهتر موقعيت دستگاه

 دستگاه را روشن نماييد. GPSنقشه،

 
 مشاهده محل جغرافیایی شعب بر روی نقشه -33شکل 
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 محاسبه شبا 

خاب انت پیشخوان در صفحهشبا را محاسبه )سپرده همين بانك(، ابتدا گزينه  سپرده 1ي از شبايآگاه براي

  .(34 شكل) شودايد ظاهر ميليستي از شباهايي كه قبال محاسبه نموده ،محاسبه شبا(. در صفحه 28شكل كنيد)

 
 محاسبه شبا -34شکل 

اي شب، نمایشنسبت به وارد نمودن شماره سپرده اقدام كنيد سپس با انتخاب گزينه  با انتخاب نماد 

کپی و  حذفبر روي هر رديف امكان  لمس طوالنیبا  شود.سپرده محاسبه و در ليست شباها نمايش داده مي

   را خواهيد داشت. 2شماره شبا

                                                           
ه از طريق وجشود. براي انتقالالمللي، از شِبا استفاده مي. شناسه بانكي ايران )شِبا(: به منظور تسهيل و استانداردسازي مبادالت بين بانكي و بين 1

 حساب مقصد داريد. "شِبا"، نياز به داشتن "اپاي"يا  "ساتنا"

 در حافظه موقت به منظور فراخواني در جاي ديگر.شبا، ذخيره  . 2
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  هاگزارش 

هايي كه بصورت وجهوضعيت انتقال مشاهده ،رسيدها دهمشاهبراي 

شوند مي واریزشما  سپردهو يا به  پرداختشما  سپردهمستمر از 

 جزئیاتو  وجه پایاانتقالهمچنين مشاهده گزارشي از آخرين وضعيت 

از منوي گزارش  ،وجه پایاانتقالهاي درخواست لغو انجام عملياتو  پایا

 .استفاده نماييد

 هاگزارش -35شکل 

 رسیدها 

هاي مدرن انجام شده است را خواهيد هاي پرداختي كه از كانالرسيد عملياتمشاهده در اين قسمت امكان  

 .شودداده ميبا انتخاب هر رسيد، جزئيات آن نمايش داشت. 

 به دیگران انتقال وجه مستمر 

از اين قسمت باشد هاي خودتان ميكه مبدا آنها سپرده هاي مستمريوجهبراي مشاهده وضعيت انتقال

  نسبت به وارد نمودن مشخصات موردنظر  اقدام نماييد. ابتدا با استفاده از ابزار فيلترينگ  استفاده كنيد.

وارد خواهيد  جزئیات تراکنشها، با انتخاب هر رديف از ليست، به صفحه وجهپس از مشاهده ليست انتقال

را انتخاب نماييد و سپس با انتخاب هر  تراکنش انتقال وجه مستمرها، گزينه شاهده ليست تراكنششد. براي م

 تراكنش امكان مشاهده اطالعات آن را خواهيد داشت.

 
 گزارش / انتقال وجه مستمر -36شکل 
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  وجه مستمر به خودمانتقال 

هايمان ثبت شده هاي همين بانك به سپردهتمري كه از سپردههاي مسوجهبراي مشاهده گزارشي از انتقال

نسبت به تعيين محدوده تاريخ انتقال  فيلترينگ است از اين قسمت استفاده كنيد. ابتدا با استفاده از ابزار 

ود. شها نمايش داده ، ليست انتقال وجهتاییدخود اقدام نماييد تا با انتخاب  وجه، محدوده مبلغ، و شماره سپرده

 همچنين با انتخاب  هر انتقال وجه، امكان مشاهده جزئيات آن را خواهيد داشت.

 
 گزارش / انتقال وجه مستمر به خودم -37شکل 
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  وجه پایاانتقال 

كل ش) كنيدرا انتخاب  انتقال وجه پایااز منوي گزارش، گزينه  از پاياهاي ثبت شده،براي مشاهده گزارشي 

 انتقال وجه بين بانكي پايا وجود دارد.  لغو(.  همچنين در اين قسمت امكان 35

بای ش، سپرده مبداشماره یا نام  ،محدوده تاریخ ثبت)شامل:  محدود کنندهتوانيد از ابزار تهيه گزارش مي براي

ود. در شوجه پايا، صفحه جزئيات آن نمايش داده مي. با انتخاب هر انتقالاستفاده نماييد شماره پیگیری ،مقصد

ز آن را ني لغوامكان باشد،  "اماده براي انجام انتقال وجه"صورتي كه وضعيت انتقال وجه انتخاب شده از نوع 

 خواهيد داشت.

 
 گزارش / انتقال وجه پایا -38شکل 

 

 پیگیری قبوض 

د كردن شناسه قبض و يا شناسه با وار پرداخت قبض، در صورت

 قبض را خواهيد داشت.پرداخت پرداخت، امكان مشاهده وضعيت 

 

 پیگیری قبض -39شکل 
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 تنظیمات 

ام تغییر ننظير امنيتي  توانيد تنظيماتدر اين قسمت مي

 تنظيمات برنامك شامل: و 1تغییر رمز دوم، ورود تغییر رمز، کاربری

شكل )را انجام دهيد یابی نقشهبهبود مکانو  ی تنظیمات اولیهبازیاب

40 .) 

 دوباره براي نمايش هادادن همه دیالوگنشانگزينه انتخاب

كاربر انتخاب كه عدم نمايش آنها، توسطاست هايي پيام

، امكان یابیبهبود مکاندر كادر ديالوگ  :است. مثالشده

وجود دارد. در  عدم نمایش در دفعات بعدیگزينه  انتخاب

 یابیبهبود مکانكادر را انتخاب كند، ديگر  آنصورتي كه كاربر 

نشان دادن همه شود. اما با انتخاب گزينه نمايش داده نمي

، امكان نمايش دوباره آن فراهم تنظیماتدر صفحه  هادیالوگ

 خواهد شد.
  

 نظیماتت -40شکل 

 

 تغییر نام کاربری 

توانيد نام كاربري خود را مي تغییر نام کاربریبا انتخاب 

د، ابتدا شومشاهده مي 41شكل تغيير دهيد، همانطوركه در

فعلي، سپس نام كاربري جديد را وارد كرده و در  كاربرينام 

رد كنيد، با كادر سوم نيز، نام كاربري جديد را مجدداً وا

  .شودنام كاربري جديد جايگزين قبلي مي تغییرانتخاب 

، در ساير اینترنت بانکكاربري در در صورت تغيير نام

استفاده  عددی(-نام کاربری )حرفیهايي كه از كانال

 استفاده كنيد. نام کاربری جدیدشود نيز بايد از مي

 
 ریکاربتغییر نام -41شکل 

                                                           
 شود.وجه نيز درخواست مياست كه در انتقال رمز دوم همراه بانک، همان رمز دوم. در اينجا  1
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 تغییر رمز ورود 

 42شكل خود را تغيير دهيد، همانطور كه در  بانكرمز ورود به همراهتوانيد مي رمز ورودتغییر با انتخاب 

ديد ج رمز عبورجديد را وارد كرده و در كادر سوم نيز،  رمز عبورفعلي، سپس  رمز عبورنماييد، ابتدا مشاهده مي

 شودجديد جايگزين قبلي مي ، رمز عبور تغییرارد كنيد، با انتخاب را مجدداً و

بانك، بانك، اينترنت)همراهها ساير كانال ورودفعلي با رمز ورود بودن رمز  مشترکدر صورت 

 ها نيز خواهد شد.پس از تغيير، رمز جديد جايگزين رمز فعلي در آن كانال همراه و ...(،بانكتناينتر

متفاوت باشد، پيغام خطا  تکرار رمز جدیدبا  رمز جدیدرا اشتباه وارد كرده باشيد و يا اينكه  رمز قبلیاگر 

  شود.ظاهر مي

 ، امكان مشاهده رمز را بصورت واقعي خواهيد داشت.نمایش رمزبا فعال نمودن گزينه 

 
 تغییر رمز ورود -42شکل 

  دومتغییر رمز 

نماييد، مشاهده مي 43شكل كه در خود را تغيير دهيد، همانطور 1دومرمز توانيد مي دومرمز تغییر با انتخاب 

جديد را مجدداً وارد كنيد،  دومرمز جديد را وارد كرده و در كادر سوم نيز،  دومرمز فعلي، سپس  دومرمز ابتدا 

 .شودمي جديد جايگزين قبلي دوم، رمز تغییربا انتخاب 

بانك، بانك، اينترنتها )همراهساير كانال رمز دومبا  رمز دوم فعلیدر صورت مشترک بودن 

                                                           
)و يا انجام هر سرويسي   وجه انتقالشود. كاربرد آن در هنگام  داده مي شود و در پاكت دربسته به مشتري تحويل   اين رمز در محل شعبه صادر مي  .  1

وجه انجام نخواهد شد. ارائه يا  را وارد نكنيد، عمل انتقال باشد. تا زماني كه آنميكه انجام آن، توسط بانك محدود به وارد نمودن اين رمز باشد( 

گيرد و ممكن است بصورت پيشفرض اين رمز وجود نداشته      بر اساس نظر بانك صورت مي   ،وجهانتقال هايي نظيرسرويس عدم ارائه اين رمز بر روي 

 باشد.



 بانکداری نوین

 

 37از  35صفحه 

 .ها نيز خواهد شددر آن كانال رمز فعلیجايگزين  رمز جدیدهمراه( پس از تغيير رمز دوم، بانكاينترنت

، تفاوت داشته باشند، رار رمز جدیدتکبا  رمز جدیدكه رمز دوم را اشتباه وارد كنيد و يا عبارت در صورتي

 شود. عمل تغيير رمز انجام نمي

 

 ، امكان مشاهده رمز را بصورت واقعي خواهيد داشت.نمایش رمزبا فعال نمودن گزينه  

 
 دومتغییر رمز  -43شکل 

 تنظیمات اولیه بازیابی 

رمز و  رینام کاربيفي كه توسط شما انجام شده است )بجز تنظيمات و تعار بازیابی تنظیمات اولیهبا انتخاب 

آيد. در انتخاب اين گزينه دقت كنيد، چون باعث از دست رفتن درمي اوليه فرض(، بصورت پيشعبور

  .شودها و .... ميها، سپردهكارتهاي پرداخت، ليست تاريخچه

 یابی نقشهبهبود مکان 

 نقشه، از اين قسمت استفاده نماييد.  بر روي براي نمايش بهتر موقعيت دستگاه

  



  همراه بانک اندرویدیراهنمای  
 

 37از  36صفحه 

 هاتماس 

 امكاني تحت، در انتخاب شماره سپرده مقصد، شباي مقصد، شماره تسهيالت و يا كارت مقصد سهولتجهت 

را تحت نام مشخصي تعريف نموده  تسهیالت، شبا، سپرده، کارت هايشمارهايجاد شده است تا ابتدا  تماسعنوان 

، به  و ... پرداخت تسهیالت ،انتقال وجه هنگامي انجام عملياتي نظير. سپس نسبت دهيد عنوانی و به هر كدام 

، (كارت، سپرده، تسهيالت يا شبا) عنوانيا  و نام خانوادگیيا  نام، با وارد كردن شماره مقصدجاي وارد نمودن 

را انتخاب نماييد تا  هاتماس. جهت وارد شدن به اين قسمت، گزينه دمقصد موردنظر را در كادر فراخواني كني

 به صفحه آن وارد شويد

 اضافه نمودن تماس جدید 

را انتخاب و نسبت به وارد نمودن مشخصات فردي اقدام  جهت اضافه نمودن تماس جديد گزينه  -1

 را انتخاب نماييد.  ادامه نماييد. در انتها دكمه

 
 تماس جدید -44شکل 

 ویرایش یا حذف 

ابتدا تماس موردنظر را انتخاب نماييد و در صفحه ظاهر شده نماد صورت نياز به ويرايش اطالعات قبلي،  در

  را انتخاب نماييد.



 بانکداری نوین

 

 37از  37صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

را ببندید، اطالعات محرمانه شما در سیستم باقی  برنامهکه پس از اتمام کار، در صورتی

تمام کار با انتخاب گزینه از اپس بهتر است وجود دارد.  آنفاش شدن ماند و خطر می

 خروج از سیستم خارج شوید.

 

 

 


