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  مقدمه
پردازد.  های الکترونیکی میز محیطبانکداری مجازی نوع نوظهوری از ارائه خدمات در صنعت بانکداری است که به عرضه خدمات بانکی با استفاده ا

توان انتقال منابع پولی و اعتباری را به صورت الکترونیکی انجام داد بدون آنکه نیازی به جا به جایی  با استفاده از این سیستم پرداخت الکترونیکی می

 بانک اینترنتدهد.  هر مکان در اختیار شما قرار می ، طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان وسینابانک  الکترونیکفیزیکی باشد. بانکداری 

 در. باشد نداشته بانک شعب در حضور به نیازی امور این انجام جهت مشتری تا کند، می فراهم اینترنت طریق از را بانکی امور انجام که است سرویسی

 .کرد استفاده بانک اینترنت در ارائه قابل خدمات از روز، شبانه از ساعتی هر در و دنیا، هرجای از توان می ، بانک اینترنت سرویس کردن فعال صورت

 بانك اينترنت در دسترس قابل امكانات

 در فرمت های  صورتحساب ارائه و موجودی، اعلام ها، سپرده لیست مشاهدهpdf  ،excel ، csv ,html  

 ای دسته و  مستمر پرداخت دستور ثبت تنا ، ساعادی ، کارت به کارت ، پایا ،  (بانکی بین و داخلی) وجه انتقال انواع  

 (  و  چک ، ویرایش حذف مشخصات چک، مشخصات ثبت) چک مدیریت ... 

 ( قسط  پرداخت ، تسهیلات جزئیات مشاهده) تسهیلات مدیریت 

 (، پرداخت قبض ، تغییر رمز دوم ، حذف و افزودن سپرده فرعی به کارت و  صورتحساب ،کارت انسداد )کارت  مدیریت... 

 مشاهده جزئیات پرونده اعتباری و پرداخت صورتحساب کارت اعتباری 

 قبض تکی و دسته ای ،خرید شارژ با  پرداختpin و رایتلایرانسل  ،خرید شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری همراه اول  و 

  دریافت تنظیمات گزارش دوره ای 

 ( ، گزارش تراکنش های کارت ساتناانتقال وجه بین بانکی  پایا و  مر ، گزارشمستانتقال وجه  ) گزارش وجه انتقال های گزارش مشاهده 

 تنظیمات صورتحساب  ، تنظیمات سپرده های برگزیده ، تنظیمات خانه (عبور ،  رمزتغییر  کاربری، نام تغییر) تنظیمات 

  امکان انگلیسی شدن نسخه  اینترنت بانک 

 یقی مشترک دارای شرایط برداشت سرویس کارپوشه جهت مشتریان حقوقی و یا حق 

  امکان ورود به سیستم با استفاده از رمز یکبار مصرف 

 مصرف کارت فعالسازی رمز دوم یکبار 

  داريم نياز بانك اينترنت به ورود جهت آنچه

 معتبر مشتری شماره بودن دارا  

 یکی از شعب بانک طریق از بانک اینترنت کردن فعال درخواست 

 سرویس اینترنت بانک  عبور رمز و کاربری نام 

 نكات امنيتی

 کنید دقت آنها حفظ در است، برخوردار بالایی اهمیت( از اینترنتی خرید )رمز کارت دوم رمز ت وکار اطلاعات ، ورود رمز ،کاربری نام.. 

 رمز کردن وارد برای است هترب امنیت، حفظ جهت به که شود می ظاهر مجازی کلید صفحه دارید، اطلاعات کردن وارد به احتیاج که مواقعی 
 .کنید استفاده آن از اطلاعات سایر یا

 جای به امن های محیط یا خانه محیط در بانک اینترنت به ورود محرمانه، اطلاعات یا رمز به سایرین دسترسی از جلوگیری های راه از یکی 
 .استها و...  کتابخانه یا ها نت کافی عمومی، های محیط در استفاده

 دهید تغییر کوتاه زمانی فواصل در را خود عبور رمز و ربریکا نام . 

 نکنید. استفاده...  تلفن، شناسنامه، شماره مثل خود شخصی اطلاعات از خود، رمز انتخاب برای 
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 مسیست در شما اطلاعات کنید، اکتفا مرورگر پنجره بستن به فقط که صورتی در. کنید کلیک روی    خروج جهت کار، اتمام از پس 

 از   انتخاب یا خروج گزینه از استفاده با کار اتمام از بعد پس حتما. دارد وجود شما محرمانه اطلاعات شدن فاش خطر و ماند می باقی
 .شوید خارج سیستم

 بانک ینترنتا طریق از کارت کردن مسدود های راه از یکی. کنید اقدام آن کردن مسدود به نسبت بلافاصله دادید، دست از را خود کارت اگر 
 باشد. می
سیستم در قالب پیغامی ، از شما می خواهد نام کاربری خود را تغییر دهید . در این قسمت نام کاربری جدید را در قالب  Loginپس از اولین 

تمام تغییر نام کاربری ، ورود به استانداردی که توضیح داده شده است وارد نمایید و دکمه تغییر نام کاربری را کلیک نمایید . لازم به ذکر است پس از 

تنها با این نام کاربری ، امکان پذیر خواهد بود و لازم است که در نگهداری و به خاطر  و موبایل بانک اینترنت بانک های بانک سینا اعم از  سامانه

که مطابق توضیحات داده شده درصفحه ، رمز خود پس از تغییر نام کاربری صفحه تغییر رمز نمایش داده می شود  سپردن آن دقت لازم صورت پذیرد .

 را تغییر دهید .

 صفحه ورود به اينترنت بانك

رورگر وب خود تایپ کرده و م Address Barرا در   https://sinabank.irبه صفحه اینترنت بانک سینا لازم است که ابتدا آدرس  جهت ورود

 .را انتخاب نمایید اینترنت بانکلینک مربوط به .  سایت بانک سینا شوید وارد صفحه اصلی 

 

 

 

 

  زیر را در آدرس جهت ورود مستقیم به اینترنت بانک سینا Adress bar .مرورگر  وارد نمایید 

https://ib.sinabank.ir 

 

https://sinabank.ir/
https://ib.sinabank.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
https://ib.sinabank.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
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 و رمز عبور خود را وارد نمایید. در این صفحه نام کاربری

 شيوه های ورود به اينترنت بانك

 رمز ایستا (1

      یرو در بازه های زمانی مختلف توسط مشتری قابل تغیو در اختیار مشتری قرار می گیرد رمز ایستا رمزی ثابت که توسط شعبه صادر 

 روزه منقضی شده و کاربر ملزم به تغییر آن می باشد. 291این رمز ثابت می باشد ولی در دوره های می باشد. 

 

 رمز یکبار مصرف  (2

 برای نسخ مشتر( ی جهت فعالسازی رمز یکبارمصرف ورود به اینترنت بانک می بایست نرم افزار رمز ساز سینا راios  )و اندروید

 دانلود نماید.از سایت بانک سینا 

 :شرح کامل در بخش تنظیمات همین راهنما  پس از نصب نرم افزار مربوطه جهت فعالسازی نرم افزار مراحل زیر را طی نماید(

 آورده شده است(

 ورود به اینترنت بانک با رمز ایستا 

  فعالسازی برنامک رمزساز ←مراجعه به منوی تنظیمات 

 درواقع رمز ورود به نرم افزار رمز ساز خواهد شد. وارد نمودن یک رمز شش رقمی دلخواه که 

  اسکن نمودنQR CODE نمایش داده شده در اینترنت بانک با استفاده از نرم افزار رمز ساز 

  رقمی ارسال شده به تلفن همراه مشتری 4وارد نمودن کد 

 

 یکبارمصرف وارد اینترنت بانک خود شود. با انجام مراحل بالا نرم افزار فعال شده و مشتری می تواند به صورت زیر با رمز 

 باز کردن صفحه اینترنت بانک .2

 در بخش نوع ورودانتخاب گزینه رمز یکبارمصرف  .1
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 بازکردن نرم افزار رمزساز .3

 رمز شش رقمی تعریف شده توسط کاربروارد نمودن  .4

 دریافت رمز یکبارمصرف از برنامه و وارد نمودن آن به جای رمز اینترنت بانک .5

 خانه -1
 : است آمده زیر در صفحه این مختلف های قسمت شرح که گیرد می قرار شما روی پیش خانه صفحه بانک، اینترنت به ورود با
 

 . شود می باز عملیات به مربوط پنجره هرکدام، انتخاب با. نمایید می مشاهده را بانک اینترنت طریق از شده ارائه خدمات قسمت، این در .2

 . شود می داده نمایش بانک، اینترنت به شما ورود آخرین زمان .1

 . ای دوره گزارشات تنظیمات و جزئیات به سریع دسترسی منظور به برگزیده های سپرده نمایش .3

 .خانه صفحه در نمایش جهت برگزیده، های سپرده انتخاب به مربوط تنظیمات .4

 .نمودار صورت به اخیر ماه یک در سپرده موجودی مشاهده .5

 قسمت این از بانک اینترنت از خروج و تنظیمات صفحه به ورود عبور، رمز تغییر بانک، با تماس اطلاعات  مشاهده ،ها تماس منوی به ورود .9
 . است پذیر امکان
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 سپرده -2

 سپرده ها در يك نگاه  2-1

 به دهسپر عنو هر ادتعد و یمشتر دهسپر یاهوهگر ه،نگا یک در هادهصفحه سپر .در کنید بنتخاا راده سپر گزینه ،بالا  یمنو از ،ها دهسپر همشاهد ایبر

 نظر ردمو دهسپر منا روی بر ده،سپر هر تجزئیا همشاهد ایبر. دمیشو داده ننشا ، ده هاسپرقابل برداشت دی موجو عمجمو و یالیر یا ارزی تفکیک

 . کنید کلیک

 

 از یک هر عملیات، نمادهای انتخاب با ها سپرده لیست در. ودمیش داده نمایش آن به مربوط های سپرده لیست سپرده، انواع از یک هر انتخاب با

 .است پذیر امکان ای دوره گزارش تنظیم و سپرده مشخصات ویرایش سپرده، گردش ماهیانه نمایش سپرده، ریزگردش نمایش عملیات

 

  صورتحساب 2-1-1

با انتخاب هر  خانه ، صورتحساب آن سپرده نمایش داده می شود .سپرده ها در یک نگاه  و یا صفحه  روی هر شماره سپرده در صفحه با کلیک بر 

 دریافت خواهید نمود. excel ,pdf, csv,html) ) ، گزارشی از صفحه را درقالب یک فایل  کدام از نمادهای 



 راهنمای کاربری اینترنت بانک                                                                                                                 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      عملیات بانکی و خدمات نوین پشتیبانیاداره 
 

 

10 

 جهت"لینک  بنتخاا با. ستا گرفته رتصو تتنظیما قسمت در که ستا یفیرتعا سساا بر ضفر پیش رتبصو بتحسارصو نمایش هنحو 

( بتحسارصو تتنظیما/  تتنظیما) قسمت در که میشوید تتنظیما صفحه وارد "نمایید کلیک بتحسارصو تطالعاا نمایش تتنظیما

  ه است. شد داده توضیح

 یشایرو منجاا یابر. شتدا هیداخو را ستا هشد لساار امبد دهسپر صاحب فطر از که شتیددایا ثبت و یشایرو نمکاا ،یفرد هر روی بر یگیر ارقر با

 . دشو ظاهر متن یشایرو درکا تا نمایید کلیک     دنما روی بر

 روزشمار مالی -3
 که عملیاتی هر نمایید، انتخاب سپرده منوی از را مالی روزشمار گزینه ، پردهگردش س ماهانه نمایش براساس ها سپرده صورتحساب مشاهده جهت

 .شود می ظاهر عملیات، آن صورتحساب شامل ای پنجره شده، ثبت ارقام روی بر کلیک با. شود می داده نمایش تقویم روی بر باشد شده انجام
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  انتقال وجه  -4
 مشتریان حقیقی ، حقیقی مشترک ، و مشتریان حقوقی )کارپوشه ( می توانند از خدمات انتقال وجه بهره مند گردند. 

 موارد قابل توجه در انجام عملیات انتقال وجه : 

 اعات سقف انتقال وجه ) مانده برداشت پذیر روز / ماه جاری ( در سمت چپ صفحه ی هر یک از انتقال وجه ها قابل مشاهده است . اطل 

  . در صورت درخواست افزایش سقف انتقال وجه ، به یکی از شعب بانک سینا مراجعه نمایید 

  باشید در صفحه بررسی و تایید انتقال وجه میبایست رمز انتقال وجه را در قسمت چنانچه از شعبه رمز انتقال وجه در اینترنت بانک دریافت نموده

 مربوطه وارد نمایید.

 .رمز انتقال وجه در انتقال وجه های عادی ، دسته ای ، مستمر ، ساتنا ، پایا عادی ، پایا مستمر و پایا دسته ای یکسان می باشد 

 به عنوان را آن میتوان وجه انتقال رسید ی صفحه در و.  دارد وجود ها تماس به آن افزودن امکان ، باشد جدید ، مقصد/ کارت  سپرده چنانچه 

 به تماس از قبل ذخیره شده اضافه نمود. "نام  "تماس جدید و یا با وارد نمودن بخشی از  نام آن در فیلد 

 

 انتقال وجه عادی  4-1

 را دیعا گزینه ،جهو لنتقای امنو از ،بانک همین در یگرد شخص دهسپر به دخو دهسپراز ای سینا،بانک   در دخو یهادهسپر مابین جهو لنتقاا جهت

 . کنیدبنتخاا
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 نتقال وجه مستمر ا 4-2

گزینه مستمر از منوی انتقال وجه ، جهت انتقال وجه هایی به صورت مستمر ، با تعیین فاصله زمانی از تاریخ موردنظر به تعداد و یا تا تاریخ مشخص ، 

صورت نتخاب کنید . این انتقال وجه مابین سپرده های خود در بانک سینا و یا از سپرده خود در بانک سینا به سپرده شخص دیگر در همین بانک ، را ا

 می گیرد. 

 بگیرید. بهنگام تکمیل اطلاعات در نظر را ، موارد زیر  " مستمرمحاسبه تاریخ های  "با انتخاب گزینه   در صفحه ی انتقال وجه مستمر و

  را انتخاب کنید و در کادر بعدی یکی از گزینه های روز ، هفته ، ماه  را انتخاب  31تا  2 بین میتوانید از کادر اول ، عددی  " هر "در قسمت

 کنید. این کار به این معنی است که هر چند روز یا هر چند هفته یا هر چند ماه ، عمل انتقال انجام شود. 

 باید تاریخ شروع را انتخاب کنید . این تاریخ باید بعد از تاریخ روز جاری باشد.   " از تاریخ " در قسمت 

 یا اینکه تعداد دفعاتی که مایل  نتهای دوره انتقال را مشخص کنید وتاریخ ا انتخاب وجود دارد . شما می توانید 1،   " تا تاریخ " در قسمت

 باشد.  31تا  2ن تعداد باید بین هستید عمل انتقال انجام شود را انتخاب کنید . ای
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 انتقال وجه دسته ای 4-3

 قابل روش دو به ایستهد جهو لنتقاا کنید استفاده ای دسته وجه انتقال از است بهتر باشید داشته سپرده چندین به سپرده یک از وجه انتقال قصد گرا

 یم:دازمیپر ها روش ینا معرفی ینجا بها در ،ستا منجاا

 

   اول روش  4-3-1

. نمایید بنتخاا را یکی CSV و XLS پسوند با فایل دو بین از و نمایید کلیک ،  روی ،مقصد دهسپر بنتخاا قسمت در 

  ".نمایید بنتخاا را کسلا ر،کا حتیرا جهت"

 

 

 

 

 

 

را انتخاب   ،مقصد هدسپر بنتخاا قسمت در و یددگرزبا ایستهد جهو لنتقاا صفحه به سپسفایل اکسل خود را ذخیره نموده و 

 نمایید. تا اطلاعات در ردیف های سپرده مقصد قرار گیرند. 
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 روش دوم  4-3-2

                      روی   بر ،مقصد دهسپر بنتخاا قسمت در دهسپر تطالعاا سایر سپس دشو می ضافها جدید یفرد یک ،کلیک هر با .کنید کلیک

 نیداتو می یفرد فحذ به زنیا رتصو در همچنین. دشو می داده نمایش ولجد یرز در ،جهو انتقال ینا در مبالغ عمجمو و ادتعد. کنید وارد را مقصد یها

 . کنید کلیک یفرد نهما ینتهاا در دموجو  روی بر

 

 انتقال وجه بين بانكی ساتنا   4-4

مزد وجود دارد ، برای این کار کافیست شماره شبای سپرده مقصد بین شعب بانک های مختلف بدون کار انه ساتنا امکان انتقال وجه با استفاده از سام

جهت افزایش سقف انتقال  را وارد و انتقال وجه را انجام دهید .حداقل  مبلغ  انتقال وجه ساتنا در اینترنت بانک یکصدو پنجاه میلیون ریال می باشد.

 افزایش سقف انتقال وجه خود را اعلام نمایید.  وجه روزانه و ماهانه میبایست با مراجعه به یکی از شعب ، درخواست

 

 انتقال وجه کارت به کارت  4-5

 را دارید . ف سی میلیون ریال به صورت روزانه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب تا سق،  امکان انتقال وجه در این نوع از انتقال
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 اطلاعات لازم جهت انتقال وجه کارتی : 

 دستگاه های از توانید به یکی  ن رمز ، غیر از رمزی است که به اینترنت بانک وارد شده اید . برای دریافت این رمز میرمز خرید اینترنتی : ای
 رمز خرید اینترنتی را دریافت نمایید .مراجعه و خودپرداز بانک سینا در هر زمانی از شبانه روز 

  ( کد سه رقمی کارتCVV2 کدی سه رقمی است که بر روی کارت : ) . درج گردیده است 

 . تاریخ انقضا : تاریخ انقضای کارت می باشد که بر روی کارت درج گردیده است 

  شماره کارت مقصد 

  . رمز انتقال وجه در انتقال وجه از مبدا کارت کاربردی ندارد 
 

 انتقال وجه کارت به سپرده  4-6

از سپرده های خود و یا دیگران در بانک سینا وجه منتقل نمود. فیلد های اطلاعاتی مورد در این نوع از انتقال وجه می توان از کارت بانک سینا به یکی 

 نیاز جهت تکمیل صفحه انتقال وجه کارت به سپرده در شکل زیر آمده است :

 انتقال وجه بين بانكی پايا عادی 4-7

 دنکر وارد از بعد ،جهو لنتقااینا در. کنید دهستفاا دیعا پایا بانکی بین جهو لنتقاا از نیدامیتو یددار یگرد بانک در ای دهسپر به جهو لنتقاا قصد گرا

 را دیعا پایا بین بانکی گزینه،  جهو لنتقاا یمنو از ابتدا ت،عملیا ینا منجااجهت  و مبلغ از حساب برداشت می شود. ثبت شما ستاخودر ت،طالعاا

 از پس می باشد وصورت آنی  بهلی برداشت وجه از حساب بوده و offlineبین بانکی پایا : انتقال وجه توجه . شوید وارد آنصفحه به تا کنید بنتخاا

 .دمیشو منجاا جهل ونتقاا ،بانکی سیستم توسط زمال یسیهاربر
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 انتقال وجه بين بانكی پايا دسته ای  4-8

انتقال یکبار عملیات انتقال وجه پایا عادی انجام دهید بهتر اگر قصد انتقال وجه به چندین سپرده در بانک های دیگر را دارید . به جای آنکه برای هر 

ازم سپس سیستم بررسی های ل د .درخواست ثبت شو است از انتقال وجه پایا دسته ای استفاده کنید. در این انتقال وجه ، ابتدا اطلاعات را وارد کرده تا

 نماید.  می و اقدام به انجام عملیات ادهرا انجام د

 

 پایا دسته ای  به دو روش انجام میگیرد. انتقال وجه 

 روش اول 4-8-1

. نمایید بنتخاا را یکی CSV و XLS  پسوند با فایل دو بین از و نمایید کلیک ، روی  ،مقصد دهسپر بنتخاا قسمت در

  ".نمایید بنتخاا را کسلا ر،حتیکارا جهت"
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را انتخاب   ،مقصد دهسپر بنتخاا قسمت در و یددگرزبا ایستهد جهو لنتقاا صفحه به سپسفایل اکسل خود را ذخیره نموده و 

 نمایید. تا اطلاعات در ردیف های سپرده مقصد قرار گیرند. 

زده شود آنگاه به صورت یکپارچه یا به همه حساب ها پول واریز می گردد و یا در  "انجام کلیه انتقال وجه ها به صورت تراکنش  یکپارچه  "اگر تیک 

 ی منتقل نمی شود . ت بروز خطا ، به هیچ کدام از سپرده های مقصد وجهصور

 روش دوم 4-8-2

 شامل انتقال به مربوط تلاعااط سپس شود؛ می اضافه جدید ردیف یک کلیک، هر با. کنید کلیک جدید ردیف روی بر مقصد، سپرده انتخاب قسمت در

 . کنید وارد ردیف همان در شده صمشخ کادرهای در را مبلغ و سپرده صاحب نام مقصد، شبای

 انتقال وجه بين بانكی پايا مستمر  4-9

 پایا جهو لنتقاا تعملیا ریکبا ، لنتقاا هر ایبر نکهآ یجا به ،یددار یگرد بانک در ییهاه دبهسپر مشخص ییخهارتا در و تفعاد به جهو لنتقاا قصد گرا

  ودمیشو ثبت لنتقاا ستاخودر ت،طالعاا دنکر وارد از بعد ،جهو لنتقاا ینا در. کنید دهستفاا ستمرم پایا جهو لنتقاا از ستا بهتر ،هیدد منجاا را دیعا

 .هدد می منجاا را هالنتقاا ه شد تعیین موعد در و داده منجاا را زمال یسیهاربر سیستم
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 گزارش-5

 گزارش انتقال وجه مستمر 5-1

وجود دارد  . می توان برای نمایش جزییات انتقال از مبدا حساب خودمان تقال وجه مستمر در گزارش انتقال وجه مستمر امکان مشاهده جزییات ان

 مبلغ ، تاریخ استفاده نمود .وضعیت ، وجوه از فیلتر های موجود در صفحه مانند شماره سپرده ، 

 

 د شد .در صورتیکه بر روی لینک لغو کلیک نمایید ، عملیات انتقال وجه آن ردیف به خصوص ، لغو خواه

 به مشتریگزارش انتقال وجه مستمر  5-2

وجود دارد  . می توان برای نمایش جزییات انتقال  انتقال وجوه به حساب خودمانامکان مشاهده جزییات  به مشتری در گزارش انتقال وجه مستمر

 .تاریخ استفاده نمود وبلغ م، شماره سپرده وجوه از فیلتر های موجود در صفحه مانند 

 ارش انتقال وجه بين بانكی ساتناگز 5-3

وجوه  امکان گزارش انتقال وجه بین بانکی ساتنا در این صفحه وجود دارد . با توجه به فیلتر های موجود در صفحه می توان جستجوی موارد انتقال

 انتقال وجه را مشاهده خواهید نمود . ساتنا را محدود کرد . در صورتی که بر روی سریال هر ردیف جدول کلیک نمایید جزییات بیشتری از گزارش
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 گزارش انتقال وجه پايا 5-3

 بین وجه انتقال گزارش صفحه به تا کنید انتخاب را "پایا بانکی بین انتقال وجه" گزینه گزارش، منوی از پایا وجه انتقال از گزارشی مشاهده برای

 .شوید وارد پایا بانکی

 

 

 اند را مشاهده نمود.می توان جزییات درخواست وجوهی که از طریق پایا منتقل شده  "گزارش انتقال وجه پایا  "در صفحه 

 

 يات انتقال وجه پايائجز  5-4

 می دهد.را نشان  موفق یا نبودن مثلجزییات بیشتری از درخواست انتقال وجه پایا  در این منو 

 

 

 گزارش پرداخت ها  5-5

انجام  پرداخت های...  و زدن دکمه جستجو می توان  و درگاه لترها از قبیل تاریخ ، شماره پیگیری ، نوع و سایر فی / سپرده  با انتخاب شماره کارت

 را  مشاهده نمود.شده 



 راهنمای کاربری اینترنت بانک                                                                                                                 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      عملیات بانکی و خدمات نوین پشتیبانیاداره 
 

 

20 

 

 گزارش تراکنش های کارت  5-6

تراکنش های کارت انتخاب  و زدن دکمه جستجو می توان ... با انتخاب شماره کارت و سایر فیلترها از قبیل تاریخ ، شماره پیگیری ، نوع تراکنش و

 شده را  مشاهده نمود.

 

 تنظيمات گزارش دوره ای  5-7

از طریق پیامک و یا پست الکترونیک  جهت اطلاع از موجودی و یا صورتحساب سپرده خود ، در دوره های زمانی مشخص ) روزانه ، هفتگی ، ماهانه (

 صفحه آن وارد شوید. ه گزینه تنظیمات گزارش دوره ای را انتخاب نمایید ، تا ب ،



 راهنمای کاربری اینترنت بانک                                                                                                                 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      عملیات بانکی و خدمات نوین پشتیبانیاداره 
 

 

21 

 

 نمودن گزارش دوره ايیاضافه  5-7-1

 را انتخاب نمایید.  صفحه گزارش دوره ای ، گزینه از  .2

 در منوی ظاهر شده ، شماره سپرده مورد نظر را که قصد دریافت موجودی و یا صورتحساب آن را دارید انتخاب نمایید. .1

 می باشد را از کادر مربوطه انتخاب نمایید. دوره زمانی که شامل روزانه ، هفتگی و ماهانه  .3

 نوع گزارش درخواستی که شامل صورتحساب و موجودی می باشد را از کادر مربوطه انتخاب نمایید.  .4

ه وارد نمایید ) اختیاری ( . در صورت عدم ورود اطلاعات این قسمت ، زمان جاری در نظر گرفته تاریخ شروع را در کادر های مربوطزمان و  .5

 شود.  می

 به صفحه  قبل بازگردید.  رسانه مورد نظر را انتخاب نمایید و با انتخاب گزینه  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صفحه گزارش دوره ای ، سپرده های دارای تنظیمات سرویس دوره ای ، نمایش داده می شوند. با قرار گرفتن موس بر روی هر سرویس ، منویی

 سرویس را خواهید داشت. امکان ویرایش آن    امکان حذف و با انتخاب ا انتخاب ین بحاوی اطلاعات آن سرویس باز می شود. همچن
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 تاريخچه عمليات کاربر 5-8

 روز 32 زمانی بازه در گزارش این. دنمو استفاده کاربر عملیات تاریخچه از می توان، مشتری توسط شده انجام عملیات از بانکی مشتری آگاهی برای

امکان دریافت  پیگیری شمارهو  ( و ... انتقال وجه کارت به کارت ،پرداخت بدهی پرونده اعتباری) شامل عملیات یاعمال فیلترهایبا  و باشدمی گذشته

 روز اخیر را فراهم می نماید. 32دوباره رسید برای تراکنش های 

 

 

 مشاهده امکان گزارش،نمایش  از پس. میباشد فیلترینگ تنظیمات به توجه با روز آن عملیات مشاهده امکان روزشمار، روی بر موردنظر تاریخ انتخاب با

 . دارد وجود (موردنظر عملیات انتخاب با)  هرعملیات جزئیات

 کارپوشه -6
 یا و قوقیح های سپرده از وجه انتقال نظیر انجام عملیاتی. باشد مشترک بطور نفر چند یا دو مابین یا و باشد نفر یک به متعلق میتواند بانکی، سپرده هر

 یک بعنوان ثبت، مرحله از پس عملیات این. بود خواهند اجرا قابل شرایط بودن صورت کامل در و باشد می بانک در شده تعریف شرایط تابع مشترک

 .شد خواهند آنها تصمیم منتظر و گرفته قرار شده مشخص کارپوشه افراد در درخواست

  وجه انتقال عمليات 6-1

 :گیرد می صورت زیر ترتیب به حقیقی مشترک یا وجه بر روی سپرده های حقوقیمراحل انجام انتقال 

 درخواست ثبت مرحله 6-1-1

 ثبت سیستم در را موردنظر ) اجرا کننده ( عملیات است سپرده روی بر عملیات انجام به مجاز که فردی یا و حقوقی سپرده صاحبان از یکی ابتدا 

 .کند می انتخاب  تاییدکننده تحت عنوان مطابق با شرط اعمال شده بر سپرده، را( حقوقی یا حقیقی) اشخاصی و کند می

 تاييدکنندگان توسط عمليات تاييد مرحله 6-1-2

 .ماند می آنها تصمیم و تایید انتظار در و شده ارسال تاییدکنندگان کارپوشه به درخواست یک بصورت قبل، مرحله در شده ثبت عملیات 
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 اجرا مرحله 6-1-3

 با. شد خواهدارسال  کننده اجرا فرد کارپوشه به آن اجرای منظور به موردنظر درخواست تاییدکنندگان، توسط تایید عمل انجام صورت در

 .شد خواهد انجام موردنظر عملیات اجراکننده، تایید

 . شود رعایت بانک در شده تعریف شرایط که بود خواهد قبول قابل بانک نظر از هنگامی تایید عمل

 افراد همه است لازم شود، می ارسال بانک اینترنت در افراد شخصی کارپوشه به ثبت شده ، به منظور تایید ، های درخواست که آنجایی از 

 .باشند فعال بانک اینترنت دارای عملیات ) امضاء داران سپرده (، تأییدکننده

 تشريح قسمت های مختلف در کارپوشه 6-2

  عملياتی های درخواست 6-2-1

 و می باشند مشاهده قابل های عملیاتی  درخواست منوی در باشند می عملیات انجام جهت شما گیری تصمیم انتظار در که هایی درخواست

" جزئیات با انتخاب گزینه  موردنظر، درخواست انتخاب از پس شوند می منتقل منوها سایر به شما، توسط عملیات انجام از بعد

 یا رد، لغو، تایید، به نسبت است گرفته قرار شما در دسترس که عملیاتی نوع به توجه با شود می داده ایشنم آن محتوایدرخواست " 

 انجام یا ویرایش قابل دیگر و یابد می انتقال منقضی قسمت به نشود اجرا اعتبارش درمدت درخواستی اگر. نمایید اقدام درخواست ویرایش

 می درخواست فعال کننده اجرا و کننده ثبت برای لغو عمل و درخواست کننده ثبت برای فقط درخواست ویرایش عمل.بود نخواهد عملیات

در  که است درخواستهایی تعداد بیانگر  رنگ قرمز دایره در شده ظاهر .عدد(باشد می کننده ثبت همان اجراکننده حاضر، حال در. )شود

 نمایش داده متمایز درخواست شماره و نمادرنگی با اند نشده مشاهده اکنونت که هایی درخواست .دارد وجود عملیاتی های درخواست منوی

 . شود می

 این در عملیات روی بر نیز یادداشتی ثبت که امکان شود می باز شده، انتخاب عملیات از اطمینان جهت ای پنجره رد، یا لغو تایید، عمل انتخاب از پس

 دارد. وجود پنجره
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 می توان جزئیات درخواست نظیر سپرده مبدا ، سپرده مقصد ، مبلغ انتقال و ... را مشاهده نمود. "یات درخواست جزئ "با انتخاب گزینه ی 

 

 نگاه يك در کارپوشه 6-2-2

 وجود قسمت این در عملیات امکان انجام. نمایید استفاده قسمت این از کارپوشه به شده وارد های درخواست وضعیت آخرین از اطلاع برای

 با اند نشده مشاهده تاکنون که هایی درخواست. باشد می درکارپوشه موجود های درخواست تمامی وضعیت مشاهده جهت صرفا و ندارد

 .نمود خواهید مشاهده را آن از بیشتری اطلاعات درخواست، هر انتخاب صورت در. شود می نمایش داده متمایز درخواست شماره و نمادرنگی

 تاييد منتظر 6-2-3

 توسط تایید از پس حتی ممکن است ها درخواست این. شود می داده نمایش قسمت این در باشند می تایید انتظار در که هایی درخواست

 وجود ها درخواست روی بر عملیات انجام امکان قسمت این در.شوند داده نمایش قسمت این در دیگران، توسط تایید انتظار دلیل به شما

 شماره و نمادرنگی با اند نشده مشاهده تاکنون که هایی درخواست. باشد می تایید انتظار خواستهای دردر مشاهده جهت صرفا و ندارد

 .نمود خواهید مشاهده را آن از بیشتری اطلاعات درخواست، هر انتخاب صورت در. شود می داده متمایز نمایش درخواست

 اجرا منتظر 6-2-4

 کامل صورت در و نموده مقایسه سپرده، روی بر شده تعریف شرایط با را وضعیت خودکار رتبصو سیستم تاییدکننده، هر توسط تایید از پس

 اجراکننده فرد عملیاتی های درخواست منوی در را اجرا همچنین درخواست. نماید می وارد اجرا منتظر منوی به را درخواست شرایط، شدن

 .دهد می قرار نیز

 موفق 6-2-5

 .شود می داده نمایش قسمت این در اند شده اجرا موفقیت با که هایی درخواست تمامی لیست
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 ناموفق 6-2-6

 ناموفق وضعیت که رخواستید همچنین. شود می داده نمایش قسمت این در اند نبوده اجرا در موفق دلیلی هر به که درخواستهایی لیست

 انجام اجرا جهت مجددی سعی تواند می که قرار دارد ندهاجراکن فرد درخواست های عملیاتی  منوی در است نشده منقضی که زمانی تا دارد

 .دهد

 شده لغو 6-2-7

 نخواهد شدن فعال یا قابل ویرایش دیگر و شود می داده نمایش قسمت این در است شده لغو کننده، ثبت توسط که درخواستهایی لیست

 .بود

 منقضی 6-2-8

 و یابد می انتقال منقضی به قسمت باشد که یمرحله ا هر در و شود می ساقط اعتبار درجه از نشود اجرا اعتبارش مدت در درخواستی اگر

 بود. نخواهد عملیات انجام یا ویرایش قابل دیگر

 سرويس کارپوشه  در دسترس قابل امكانات 6-3

 )  انتقال وجه داخلی  ) انتقال وجه عادی ، دسته ای و مستمر 

  پایا دسته ای و  پایا مستمر (انتقال وجه بین بانکی  ) انتقال وجه پایا عادی ، 

 توجه : در این نسخه انتقال وجه کارت به کارت و کارت به سپرده امکانپذیر نمی باشد.  

 

 نحوه ثبت انتقال وجه در کارپوشه  6-4

 انتقال وجه عادی از طریق کارپوشه تشریح خواهد شد :  ثبتدر ادامه بصورت نمونه 

 را دیعا گزینه،  جهو لنتقای امنو از ، بانک همین در یگرد شخص دهسپر به دخو دهسپر از یا ، سینابانک   در دوخ یهادهسپر مابین جهو لنتقاا جهت

 . کنیدبنتخاا
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با شود. میصفحه ی تایید و بررسی انتقال وجه جهت حصول اطمینان از اطلاعات وارد شده همراه با ظاهر نمودن نام صاحب سپرده مقصد نمایش داده 

در این صفحه قادر به تعیین تایید کنندگان ، تاریخ انقضاء و عنوان  کهشوید.  وارد صفحه ی ارسال درخواست به کارپوشه می انتخاب گزینه 

 درخواست خواهید بود. 

 

ام از امضاء داران اصلی که در شوند  و حذف هر کد نظر گرفته می : تایید کنندگان انتقال وجه براساس شرط اعمال شده در بانک در تایید کنندگان

قرار گرفته اند در این قسمت   "یا "گردد. عدم انتخاب امضا دارانی که در شرط  بصورت  شرط اعمال شده اند منجر به عدم اجرای درخواست می

 باشد.  میسر می
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الزامی  و حداقل یکی از دو امضادار دیگر امضادارتایید یک  ،بطورمثال : شرط اعمال شده در بانک بدین صورت است که  از سه نفر امضادار شرکت 

 از لیست تایید کنندگان امکانپذیر میباشد. که بصورت یا در نظر گرفته شده اند ،  نفر امضادار باشد . که در این حالت امکان حذف یکی از آن دو

دگان و اجرای آن را نشان می دهد. در صورت سپری شدن : تاریخ انقضای درخواست ، مهلت تایید درخواست توسط کلیه تایید کنن  تاریخ انقضاء

) مهلت اعتبار درخواست بصورت پیش فرض یک هفته در نظر گرفته شده است این مهلت ، هیچ عملیاتی برروی درخواست قابل انجام نخواهد بود. 

 ولیکن مدت زمان مذکور قابل تغییر توسط ثبت کننده میباشد.(

 رض ، این گزینه از روی فیلد یادداشت پر می شود  ولی امکان تغییر آن در این قسمت وجود دارد. : بطور پیش ف عنوان درخواست

وارد صفحه ی تایید ارسال درخواست به کارپوشه می شوید. در صورت تایید اطلاعات انتقال وجه، با انتخاب   پس از کلیک برروی گزینه

لاعات انتقال وجه ) سپرده مبدا ، سپرده مقصد ، مبلغ انتقالی ، ثبت کننده ، تاییدکنندگان رسید ارسال درخواست به کارپوشه شامل اط گزینه  

 و ... ( نمایش داده می شود. 
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 شوند.  صفحه ، درخواست های رسیده در برگه درخواست های عملیاتی نمایش داده میاز بالای حال با انتخاب منوی کارپوشه 

تا زمانیکه هیچ یک از تایید باشد. و  توسط ثبت کننده میسر می، لغو  ، رد و ویرایش درخواست   تی ، امکان تاییددر برگه ی درخواست های عملیا

 گان درخواست را تایید نکرده باشند ، امکان ویرایش تاریخ انقضا ، عنوان درخواست و فهرست تایید کنند گان نیز وجود دارد. کنند

کننده جدید وجود ن رفته و فقط امکان افزودن تایید، امکان حذف از فهرست تاییدکنندگان از طریق ویرایش از بیتاییدکنندگان  از پس از تایید یکی

 خواهد داشت.

 نظیر سپرده مبدا ، سپرده مقصد ، مبلغ انتقال و ... را مشاهده نمود.؛ می توان جزئیات درخواست  "جزئیات درخواست  "با انتخاب گزینه ی 

هنگام انتخاب این گزینه پنجره ثبت یادداشت نمایش داده می شود .  .کلیک نمایید "تایید درخواست  "ت ثبت شده بر روی گزینه جهت تایید درخواس

 ثبت یادداشت در این مرحله اختیاری می باشد.  

 

 

 

 

 ید کنندگان می ماند. شود و جهت اجرا منتظر تایید سایر تای پس از تایید ، درخواست به برگه منتظر تایید انتقال داده می

، امکان مشاهده درخواست های مراجعه به اینترنت بانک شخصی خود (با ) نندگان از طریق کارپوشه خود سایر تاییدکپس از ثبت درخواست ؛ حال 

 عملیاتی و همچنین تایید و رد درخواست را خواهند داشت . 

کلیک نمایید .بهنگام انتخاب این گزینه پنجره ثبت یادداشت نمایش داده می شود .  " تایید درخواست "جهت تایید درخواست ثبت شده بر روی گزینه 

را انتخاب نمایید .  با انتخاب این گزینه   "رد درخواست  "ثبت یادداشت در این مرحله اختیاری می باشد. درصورت عدم تایید انتقال وجه گزینه  

 د.عملیات انتقال وجه  متوقف شده و انجام نخواهد ش

 شود. با تایید درخواست توسط تمامی تایید کنندگان ، درخواست در برگه منتظر اجرا نمایش داده می
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وجود  پس از دریافت تاییدیه ی تمامی تایید کنندگان انتخابی، اگر شرط برداشت سپرده محقق گردد ، امکان صدور دستور اجرای درخواست یا لغو آن

برای  رسالا "درخواست در حال اجرا را در برگه درخواست های عملیاتی خود مشاهده می نماید. و با انتخاب گزینه ،) ثبت کننده (  دارد. اجرا کننده

 ، به عملیات انتقال وجه پایان می دهد."درخواست اجرای 

 

  خواهد شد . ، انتقال وجه با موفقیت ثبت شده  "ارسال برای اجرای درخواست  "با انتخاب گزینه

 

 قابل مشاهده است. "موفق  "جرای عملیات انتقال وجه ، اجرای موفق این درخواست در برگه در صورت ا

  . اگر اجرای یک درخواست ناموفق باشد ، امکان اجرای مجدد آن و همچنین لغو درخواست وجود دارد 

 چكمديريت  -7

 چك و دسته چك  7-1

را انتخاب نمایید .در این صفحه  "چک و دسته چک  "یریت چک و سپس گزینه جهت مشاهده لیست دسته چک حساب های جاری ، ابتدا گزینه مد

 خواهیدنمود. مشاهده را سپرده آنهایچک دسته گزارش سپرده،بر روی شماره فهرست سپرده های جاری خود را مشاهده خواهید نمود که با کلیک 
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چک  های برگه جزییات توانید می و شوید می " چک دسته های چک گزارش " صفحه وارد جزییات لینک یا و چک دسته شماره روی بر کلیک با

و  مبلغ ثبت به توانید می ، عملیات ستون در ثبت لینک روی بر کلیک صورت در.  نمایید مشاهده جستجو فیلترهای از استفاده با را چک دسته یک

 .نمایید اقدام چک برگ اطلاعات حذف

 

 ثبت مبلغ چك  7-1-1

این امکان را می دهد که بتوان برگه چک را مبلغ دار کرد . ثبت مبلغ چک باعث می شود هنگامی که چک برای  "ثبت چک قبل از وصول  " صفحه

عبه نقد شدن به شعبه آورده می شود چنانچه مبلغ نوشته شده بر روی برگه چک با مبلغ وارد شده در این قسمت تطابق نداشت ، سیستم به کاربر ش

 دهد .اطلاع 
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 حذف مشخصات  7-1-2

جهت حذف مشخصاتی که قبلا برروی چک ثبت نموده اید . گزینه حذف مشخصات را از ستون عملیات دسته چک مورد نظر انتخاب نمایید.سپس 

 نسبت به انتخاب شماره چک مورد نظر از کادر مقابل آن اقدام نمایید و گزینه حذف مشخصات را انتخاب نمایید. 

 

 رايش وي 7-1-3

ید به جهت ویرایش مشخصاتی که قبلا  بروی چک ثبت نموده اید . گزینه ویرایش را از ستون عملیات برگه چک مورد نظر انتخاب نمایید. سپس میتوان

 ویرایش مبلغ و تاریخ وصول چک اقدام نمایید. 

 

 چك های واگذار شده به سپرده  7-2

ه به سپرده ، امکان مشاهده جزییات لیست چک های واگذار  شده برای سپرده مورد نظر وجود لیست چک های واگذار شد <<با انتخاب گزینه چک 

 دارد.
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 مديريت تسهيلات  -8

 مشاهده تسهيلات  8-1

ه به ججهت مشاهده تسهیلات دریافتی ، از منوی مدیریت تسهیلات ، گزینه مشاهده تسهیلات را انتخاب نمایید. در صفحه ی مشاهده تسهیلات ، با تو

تاریخ شروع ، تاریخ سررسید ، مبلغ تسهیلات ، مبلغ پیش دریافت و تعداد وضعیت و نوع تسهیلات ، می توان گزارشی از تسهیلات دریافت شده شامل 

یلات دریافت شده اقساط تهیه نمود. در صورتی که انتخابی برای وضعیت و نوع تسهیلات انجام نداده باشیم  و گزینه جستجو را انتخاب کنیم . تمام تسه

  .و در هرمرحله و از هر نوعی که باشد لیست می شود
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 اقساط در انتهای هر ردیف ، اطلاعات کاملی در مورد اقساط آن تسهیلات ظاهر می شود. با انتخاب جزئیات

 

 

 

 با انتخاب پرداخت در انتهای ردیف ، می توانید نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایید. 
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 پرداخت قسط 8-2

شماره  می توان اطلاعات مربوط به تسهیلات را وارد نمود که این اطلاعات شامل  "پرداخت قسط"با ورود به بخش مدیریت تسهیلات و انتخاب گزینه  

، اقساط خود و در صفحه پرداخت قسط این امکان وجود دارد که مشتریان.  جهت پرداخت تسهیلات می باشدو یا کارت  سپرده ،مبلغ ، تسهیلات

 همچنین اقساط افراد دیگر را از طریق اینترنت بانک خود پرداخت نمایند

 بخش عددی تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا می شوند.4از   به یاد داشته باشید که شماره تسهیلات

 امکانپذیر است. یلات با کارتهای داخلی و شتابی توجه : پرداخت اقساط تسه

کلیک  "پرداخت"و در صورت صحیح بودن اطلاعات نمایش داده شده بر روی گزینه  کلیک کرده "ادامه"ردن اطلاعات بر روی گزینه پس از وارد ک 

 نمایید تا قسط شما پرداخت گردد.

 

 مديريت کارت  -9

 کارت 9-1

 هر ایبر سسترد در تمکاناا از دهستفاا و (هارتکا سایر و ریعتباا یهارتکا ، بدهی یهارتکا:شامل) دخو یها رتکا از لیستی همشاهد جهت

 بدهی یهارتکا)  دخو یهارتکا رهشما از لیستی رتکا صفحه به ورود نمایید. با بنتخاا را رتکا گزینه رت،کا مدیریت یمنو از رت،کاعنو

 دی،موجو ب،تحسارصو ،جهو لنتقاا ،قبض ختداپر: نظیر مکاناتیا ت ،عملیا نستو در که نمایید می همشاهد راها ( رتکا سایر و  ریعتباا یهارتکا،

 ست. ا هشد داده ارقر تجزئیا و مزر تغییر اد،نسدا



 راهنمای کاربری اینترنت بانک                                                                                                                 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      عملیات بانکی و خدمات نوین پشتیبانیاداره 
 

 

35 

 

 بدهی یتهارکا ماا اردند دجوو ریعتباا یتهارکا ردمودر جهو لنتقاا نمکاا ل،مثاربطو نهاستآ عنو لیلد به تهارکا ردمو در منجاا قابل تعملیا وتتفا

 .دبو هدانخو ئهارا قابل عملیاتی هیچ ،نیز هشد ودمسد یتهارکا ردمو در همچنین. نددار را قابلیت ینا

 سایر کارتها : شامل شماره کارت هایست که در بخش تماس ها بصورت دستی وارد نموده اید . 

 کارتمشاهده صورتحساب   9-1-1

 نمایید اردو را رتکا تمشخصا سپس ،نمایید بنتخاا را بتحسارصو گزینه ،نظرردمو رتکا بتحسارصو همشاهد جهت
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 کارتمشاهده موجودی  9-1-2

 دشو داده نمایش رتکا دیموجو تا نمایید وارد را رتکا تمشخصا سپس ،نمایید بنتخاا را دیموجو گزینه ،نظرردمو رتکا دیموجو همشاهد جهت

 

 

 انسداد کارت  9-1-3

 در.  شوید وارد رتکا دننمو ودمسد صفحه به تا نمایید بنتخاا را نظردرمو رتکا سطر در دموجوعملیات   از را ادنسدا گزینه رتکا دننمو ودمسد جهت

 . نمایید بنتخاا را "مسدود شود  "گزینه  عمل ینا از نطمیناا رتصو
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 تغيير رمز دوم 9-1-4

 شوید وارد رتکا ینترنتیا مزر تغییر صفحه به تا نمایید بنتخاا را نظرردمو رتکا سطر در دموجو مزر تغییر گزینه رت،کاایستای ینترنتیا مزر تغییر جهت

 در سپس. نمایید وارد باید را ،نقضاا یخرتا و رتکا کد ،فعلی ینترنتیا مزر نظیر رتکا تمشخصا سایر لیو دمیشو ظاهر سیستم فطر از رتکا رهشما .

 .دشو فعلی مزر جایگزین جدید مزر تا نمایید بتخانا را گزینه سپس. نمایید وارد مربوطه یهادرکا در را آن ارتکر و جدید ینترنتیا مزر یبعد قسمت

   رقم می باشد.  21و حداکثر  9طول رمز خرید اینترنتی )رمز دوم کارت ( حداقل 

 

 

 جزئيات  9-1-5

هر وید. جزئیات سپرده های کارت وارد شجهت مشاهده شماره سپرده های کارت ، گزینه جزئیات مربوط به کارت را انتخاب نمایید. تا به صفحه ی 

 .سپرده فرعی باشد 1کارت می تواند دارای حداکثر یک  سپرده اصلی و 
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ماره برای اضافه نمودن سپرده فرعی به کارت گزینه افزودن سپرده فرعی را انتخاب نمایید. سپس در صفحه ی نمایش داده شده ، نسبت به انتخاب ش

 سپرده فرعی برای آن کارت اقدام نمایید. 

 

 دام از سپرده های فرعی کارت گزینه حذف را از ستون عملیات انتخاب نمایید. جهت حذف هر ک

 

 صورتحساب پرونده اعتباری 9-2

 ری،عتباا هندوپر شتناندرتصو در کنید بنتخاا را ریعتباا هندوپربتحسارصو گزینه، رتمدیریتکا یمنو از ریعتباا هندوپربتحسارصو همشاهد جهت

 .میشوید جهامو "یدارند نمایش ایبر یرعتباا هندوپر شما" مپیغا با

 ه،ندوپر ضعیتو بنتخاا ونبد که تیرصودر. نمایید بنتخاا هندوپر ضعیتو درکا از را نظرردمو هندوپر ضعیتو نیدامیتو ریعتباا هندوپر یجستجو جهت

 مبلغ ،بدهی مبلغ ،ضعیتو: شامل) ریعتباا هدنویکپرت طالعاا یفرد هر در. دشو می داده نمایش ها هندوپر متما از فهرستی د،شو منجاا جستجو عمل

 دریکا ه،ندوپر رهشما هر روی بر سمو یگیرارقر با. دمیشو داده نمایش( تعملیا و نقضاا یخرتا ح،فتتاا یخرتا ارز، عنو ر،عتباا سقف مبلغ ر،عتباا هماند

 .دشو می داده نمایش هندوپر رهشما نهما ردمو در تطالعاا ویحا
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 صورتحساب  9-2-1

یک جهت مشاهده صورتحساب پرونده  مورد نظر ، برروی عبارت صورتحساب در ردیف پرونده مورد نظر کلیک نمایید تا هر دوره از صورتحساب را در 

یت وضعردیف مشاهده نمایید. جهت مشاهده دوره های مورد نظر از صورتحساب پرونده ، امکان تعیین محدوده تاریخ : ابتدای دوره ، انتهای دوره ، 

 تسویه و وضعیت دوره را نیز دارید. 

 

شماره کارت، مبلغ ، مبلغ کارمزد  :روی عبارت جزئیات در انتهای سطر کلیک نمایید تا اطلاعاتی شامل جهت مشاهده فهرست ریز عملیات هر دوره ، بر

 نده یا فروشگاه را مشاهده نمایید. ، تاریخ و زمان دریافت  تراکنش ، شماره مرجع ، شماره پیگیری ، شماره ترمینال و نام پذیر
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 پرداخت  9-2-2

 شوید. وارد صورتحساب پرداخت صفحه تابه نمایید کلیک موردنظر پرونده ردیف در پرداخت عبارت روی بر ، اعتباری پرونده بدهی پرداخت جهت

 

 باشد .صدور صورتحساب  پرونده وضعیت در صورتی امکانپذیر است کهلازم بذکر است پرداخت بدهی پرونده اعتباری 
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 انتخاب را بدهی از بخشی گزینه اینصورت درغیر. نمایید انتخاب را بدهی کل گزینه پرداخت نوع کادر از دارید، را بدهی تمام ویهتس قصد که صورتی در

مایش داده شده ، گزینه پرداخت را انتخاب اطلاعات نصورت مورد تایید بودن پس از انتخاب گزینه ادامه ، به صفحه تایید وارد می شوید. در  نمایید.

 به صفحه رسید وارد شوید.  نمایید، تا

 پرداخت -11

 شارژ مستقيم تلفن همراه  11-1

ازمنوی پرداخت گزینه ی شارژ مستقیم تلفن همراه را انتخاب نمایید. با استفاده از   ، با مبلغ دلخواهتلفن همراه جهت شارژ مستقیم سیم کارت اعتباری 

 . ن گزینه دیگر نیازی به وارد نمودن کد رمز از طریق تلفن همراه نخواهید داشت  و سیم کارت اعتباری بصورت خودکار شارژ می گرددای
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در کادر مربوطه وارد نمایید . با کلیک بر گزینه ی مراه مبلغ دلخواه ، به ه .…989192452+شماره سیم کارت اعتباری خود را مطابق با الگوی  

 نهایت با کیلک بر گزینه ی دامه وارد صفحه ی شارژ مستقیم تلفن همراه می شوید . در این صفحه اطلاعات کارت مورد نظر را وارد  نموده و در ا

 به صورت خودکار شارژ می شود. تلفن همراه  سیم کارت اعتباریپرداخت ، 

 سرويس پرداخت  11-2

می باشد. در این قسمت اپراتور تلفن همراه  ) ایرانسل ، همراه اول و رایتل ( اعتباری تلفن همراهسرویس پرداخت شامل خرید شارژ سیم کارت های 

با انتخاب یکی از روش های پرداخت ) پرداخت با و سپس  ، یکی را انتخاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید. از مبالغ پیش فرض نمایش داده شده

 نمایش داده شود. ری همراه با سایر اطلاعات خرید، در صفحه ی رسید ، شماره پیگیت را انجام دهید سپرده ، پرداخت با کارت ( علیات پرداخ

 پرداخت با شناسه 11-3

 آن صفحه به تا نمایید انتخاب را شناسه با پرداخت گزینه پرداخت، منوی از باید بگیرد، صورت شناسه نمودن وارد طریق از شما پرداخت که صورتی در

 با پرداخت صفحه در پرداخت کننده آگاهی جهت که میباشد، وجه انتقال سقف های تابع بود، خواهد سپرده محل از پرداخت آنکه جهت به .شوید وارد

 .می گیرد صورت سقف باقیمانده مورد در اطلاع رسانی شناسه
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  می گیرد:به ترتیب ذیل انجام  جهت پرداخت مراحل 

 خاب نمایید .سپرده مبدا را جهت برداشت انت .2

 ) در صورت امکان شماره سپرده مقصد نیز کنترل گردد . ( .در بخش پرداخت به : لازم است نام شرکت را بصورت دستی تایپ نمایید  .1

 در بخش شناسه پرداخت : شناسه پرداخت مربوطه را وارد نمایید . .3

شود . در صورت تایید با انتخاب گزینه ی پرداخت ، یش داده می رسی و تایید نماپس از وارد نمودن مبلغ ، نام پرداخت کننده ، صفحه ی بر .4

 عملیات انجام خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 پرداخت قبض 11-4

. بدین  پرداخت با کارت انجام داد"و  "پرداخت با سپرده  "وش ر از دواز طریق منوی پرداخت قبض می توان قبوض آب ، برق ، گاز و ... خود را 

پس از تکمیل اطلاعات پرداخت ) انتخاب شماره و روش پرداخت را انتخاب نمایید .  شناسه پرداخت ت قبض ابتدا شناسه قبض ،فحه پرداخمنظور در ص

  عملیات پرداخت قبض انجام می گیرد .  سپرده / کارت ( 
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 پرداخت قبض دسته ای  11-5

اده نمایید. در این روش پس از وارد نمودن شناسه های قبض و جهت پرداخت چندین قبض بصورت همزمان از منوی پرداخت قبض دسته ای استف

 .دو راه  جهت وارد نمودن اطلاعات قبض  موجود است پرداخت ؛ فقط یکبار مشخصات کارت را وارد خواهید نمود . 

 ردیف جدید گزینه اضافه نمودن اطلاعات قبض  با  انتخاب   .2

 excel , csvی با فرمت  اضافه کردن  اطلاعات قبض  از طریق فایل دسته ا  .1

 
 سپس با انتخاب گزینه ارسال فایل ، اطلاعات قبوض ، مطابق با شکل ذیل نمایش داده می شود .

 

 چنانچه موارد مورد تایید است . اطلاعات کارت را جهت پرداخت وارد نمایید . 



 راهنمای کاربری اینترنت بانک                                                                                                                 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      عملیات بانکی و خدمات نوین پشتیبانیاداره 
 

 

45 

 تنظيمات -11
انید اطلاعات مربوط به رمز عبور ، نام کاربری  و نمایش سپرده های خود را به همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید در قسمت تنظیمات می تو

 صورت دلخواه تغییر دهید .در ادامه هر کدام از موارد عنوان شده در قسمت تنظیمات توضیح داده خواهد شد .

 

 تغيير رمز عبور  11-1

 جهت تغییر رمز به نکات زیر توجه نمایید.به اینترنت بانک را تغییر دهید.  ورودرمز  می توانیدقسمت این در 

  کاراکتر باشد . 11و حداکثر  9طول رمز عبور می بایست حداقل 

 .بکارگیری حروف کوچک انگلیسی و اعداد در رمز عبور اجباری است 

 دسـح انـامک و بوده برخوردار مطلوبی پیچیدگی از که است رمزی ،مناسب رمز عبور از منظورپیشنهاد می گردد از رمز عبور مناسب استفاده گردد.

 رمز عبور  وساخت ابـانتخ در اساسی فاکتور دو. باشد غیرممکن ًتقریبا و سخت بسیار غیرمجاز افراد و نفوذگران ،مهاجمان برای آن وتشخیص زدن

 و اعداد ،انگلیسی بزرگ و کوچک فحرو شامل،لیـاص اراکترـک وعـن ارـچه. دـمیباش آن ساخت در رفته بکار کاراکترهای تنوع ورمز  طول ،مناسب

 حدس غیرقابل و پیچیدگی میزان در رمز عبور ، رفته بکار واع کاراکترهایـان و ولـط بـترکی. هستند*(  ،{ ،} ،$ ،@ ،&مانند) خاص کاراکترهای

 . میکند تعیین آن را بودن

 $2914Sina@bankنمونه تغییر رمز : 
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 تغيير رمز انتقال وجه  11-2

شید و رمز انتقال وجه در اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه را از طریق یکی از شعب بانک سینا  فعال و رمز مربوطه را نیز دریافت نموده باچنانچه 

 در این قسمت می توانید  رمز انتقال وجه را تغییر دهید . 

، ساتنا ، پایا عادی ، پایا دسته ای و رمز انتقال وجه : رمزی است که بهنگام انتقال وجه عادی ، دسته ای ، مستمر 

 پایا مستمر استفاده می شود . 

 

 

 

 

 

  کاراکتر باشد . 11و حداکثر  9می بایست حداقل  انتقال وجهطول رمز 

 تغيير نام کاربری  11-3

کاربری  نام از که کانالهایی سایر در ، بانک تاینترن در کاربری نام تغییر صورت در نمایید توجه. دهید تغییر را خود کاربری نام توانید می قسمت این در

 :بگیرید درنظر را زیر موارد کاربری نام تغییر در. نمایید استفاده جدید کاربری نام از باید نیز میشود ( استفاده عددی – حرفی )

 .باشد می ( _)خط  زیرین و (-) تیره خط ،(.) نقطه ، عدد ، حرف از ترکیب کاربری نام

 باشد عدد یا حرف با تواند می بریکار نام شروع. 

 نیست مجاز کاربری نام در بزرگ حروف از استفاده . 

 نیست مجاز کاربری نام در انگلیسی غیر حروف از استفاده. 

  است کارکتر 31 کاربری نام طول کارکتر و حداکثر 5حداقل طول نام کاربری. 
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 تنظيمات خانه  11-4

یستی از سپرده های خود را مشاهده نمایید و در صورتی که در کنار هر سپرده ، تیک مربوط به آن را بزنید آن در قسمت تنظیمات خانه می توانید ل

  سپرده در صفحه خانه به شما نمایش داده می شود .

 

 

وسیله موس خواهید داشت تا در این صفحه امکان جابه جایی سپرده ها را ب در قسمت تنظیمات خانه می توان ترتیب نمایش سپرده ها را تعیین نمود.

 به ترتیب اولویتی که مدنظر شماست در صفحه خانه نمایش داده شود. سپس تغییر را انتخاب نمایید. 

 

 تنظيمات نمايش  11-5

را   5.21.11جهت تعیین تعداد سطرها در هنگام نمایش اطلاعاتی مانند صورتحساب ، از کادر مقابل تعداد تراکنش ها در هر صفحه یکی از اعداد 

 این تنظیم را اعمال نمایید.   "تغییر   "انتخاب نمایید. و با انتخاب
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 تنظيمات صورتحساب  11-6

 صورتحساب  را در این قسمت دارید. امکان تنظیم ، موارد نمایش داده شده در

 ده صورتحساب ، فقط گردش هایی که در قسمت نحوه نمایش ، سه حالت وجود دارد . در صورت انتخاب گردش های بعد از آخرین مشاه

 بعد از آخرین مشاهده صورتحساب، انجام شده است قابل نمایش میباشد. 

  گردش سپرده مورد نظر را مشاهده خواهید نمود . در صورت انتخاب آخرین روزها ، براساس  21آخر ، آخرین  گردش 21در صورت انتخاب

 انتخاب می نمایید.  21.11.51.211ین تعداد روز انتخابی که در قسمت تعداد روز از ب

  .در قسمت ترتیب نمایش ، نحوه صعودی یا نزولی  بودن اطلاعات در صورتحساب تعیین می شود 

  )...در قسمت نمایش اطلاعات صورتحساب ، گزینه هایی را جهت نمایش در صورتحساب بطور مثال ) شرح عملیات ، تاریخ و موجودی و

 انتخاب می نمایید. 

 بر روی نماد جزئیات قرار گرفت   در صفحه صورتحساب ،موس  سمت جزئیات ، می توان گزینه هایی را انتخاب نمود تا هر زمان کهدر ق

 اطلاع رسانی در مورد آنها انجام شود. 

 

 

 

 

  

 فعالسازی برنامك رمزساز 11-7

  رمز يكبار مصرف ورود به اينترنت بانك 11-7-1       

 ساز برای کلیه مشتریانی که پیش از این با رمز ایستا از اینترنت بانک استفاده می نمودند امکان پذیر بوده و نیازی به فعالسازی برنامک رمز

 مراجعه به شعبه برای فعالسازی این نرم افزار وجود ندارد.

 :برای فعالسازی برنامک رمزساز کافی ست مراحل زیر انجام شود 

 
 ق با سیستم عامل گوشی تلفن همراهدانلود و نصب نسخه نرم افزار مطاب (2

 
 نمودن انجام شود.  trustلازم است پس از نصب برنامه عملیات  iosنکته: برای گوشی های دارای سیستم عامل 

 

 ورود به اینترنت بانک با استفاده از نام کاربری و رمز ایستای دریافت شده از شعبه: (1
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 « :امک رمزساز فعالسازی برن تنظیمات » مراجعه به منوی  (3

 

 

 

رقمی دلخواه تعریف نمایید. این رمز پس از انجام عملیات فعالسازی رمز شما برای ورود به برنامه  9ی باز شده لازم است یک رمز در صفحه (4
 و دریافت رمز یکبارمصرف خواهد بود.

 م است عملیات فعالسازی برنامه مجدد انجام شود.نکته: این رمز قابل تغییر در برنامه نبوده و در صورت تمایل به تغییر این رمز لاز
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رقمی به شماره موبایل شما که در سیستم بانک تعریف شده است  4رقمی و انتخاب دکمه دریافت کد تصویری یک کد  9با تعریف رمز  (5

( نمایش داده QR CODE)پیامک می شود که کد فعالسازی شما می باشد. ضمن اینکه در صفحه اینترنت بانک شما یک بارکد دوبعدی 
 می شود.

 
 

 ( اجرا نمایید: نرم افزار نصب شده روی گوشی تلفن همراه خود را با آیکون )  (9

 

 
 IOSنسخه  نسخه اندروید
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با انتخاب گزینه فعالسازی طبق شکل های فوق دوربین جهت اسکن نمودن بارکد باز می شود که لازم است بارکد دوبعدی نمایش داده شده  (9
 حه اینترنت بانک اسکن شود.در صف

رقمی پیامک شده به گوشی خود  4رقمی درخواست می شود. در این بخش رمز  4با اسکن بارکد مذکور در برنامه رمز ساز، از شما یک رمز  (9
 را وارد نمایید.

رقمی که توسط شما  9نمودن رمز در این مرحله انجام عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شده و از این پس با اجرا کردن برنامه و وارد  (8
 تعریف شده، رمز یکبار مصرف برای ورود به اینترنت بانک به شما نمایش داده می شود.

 

 دوم يكبار مصرف کارترمز  11-7-2

، به شعبه نمی باشد دو در اینترنت بانک انجام پذیر بوده و نیازی به مراجعه کارت دو اقدام زیر لازم است که هر برای فعالسازی رمز دوم یکبارمصرف

 اضافه نمودن کارت جدیدو  فعالسازی نرم افزار رمز ساز )ارس(

 "رمز دوم یکبارمصرف کارت ←فعالسازی برنامک رمزساز  ←منوی تنظیمات "توجه: جهت فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف کارت علاوه بر مسیر 

 پذیر می باشد.نیز انجام  فعالسازی رمز دوم یکبارمصرف کارت ←منوی کارت در  

 فعالسازی نرم افزار رمز ساز )ارس(:

یا کافه بازار  play store( و همچنین  iOSبرای دریافت نرم افزار ارس می توانید از طریق سایت بانک سینا )برای سیستم عامل های اندروید و 

 )برای سیستم عامل های اندروید( مراجعه نمایید.

 خود و بخش فعالسازی رمز دوم یکبارمصرف مراجعه نموده و مراحل زیر را طی نمایید:پس از نصب برنامه به اینترنت بانک 
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کی از کارتهای نکته : در صورتی که پیش از این برای فعالسازی برنامه ارس اقدام نکرده اید لازم است این مرحله را طی نمایید. اگر پیش از این برای ی

 ام مجدد این مرحله نمی باشد. برای فعالسازی کارت جدید خود به مرحله دوم بروید.خود این مرحله را طی کرده اید نیازی به انج

 

کد  پس از انتخاب کارت گزینه فعالسازی برنامک رمز ساز را بزنید تا بارکد بعدی مرحله بعد به شما نمایش داده شود و همچنین یک پیامک حاوی

 فعالسازی برای شما ارسال گردد. 

 

 نمایش داده می شود. بارکد زیر به شما
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 بارکد فوق را اسکن نمایید:« اسکن کن»حال نرم افزار را باز نموده و پس از انتخاب بانک سینا و زدن گزینه 

 

رقمی دلخواه در قسمت پین  9رقمی که برای شما پیامک شده در قسمت رمز فعالسازی و همچنین وارد نمودن یک کد  4پس از وارد نمودن کد 

 شما برای کارت انتخاب شده به پایان رسیده و می توانید از این پس با رمز دوم یکبارمصرف تراکنش های خود را انجام دهید .فعالسازی 

 نکته:  پس از طی مراحل فوق رمز دوم ایستای کارت شما غیرفعال شده و امکان استفاده از آن را برای کارت انتخاب شده نخواهید داشت.

 د:اضافه نمودن کارت جدی

نها لازم پس از انجام اقدامات مرحله قبل برای یک کارت، در صورتی که بخواهید رمز دوم یکبارمصرف را برای سایر کارت های خود نیز فعال نمایید ت

         را انتخاب نمایید:« افزودن کارت»است کارت مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه 
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 تماس ها -12
مقصد هنگام انتقال وجه، یا وارد نمودن شماره تسهیلات در هنگام پرداخت اقساط تسهیلات و همچنین جهت ذخیره نمودن جهت سهولت در انتخاب 

ات را تحت اطلاعات بانکی افراد مختلف )مانند دفترچه تلفن (، امکانی تحت عنوان تماس ها ایجاد شده است. ابتدا شماره های کارت،سپرده، شبا،تسهیل

نموده و به هر کدام عنوانی نسبت دهید.سپس در حین انتقال وجه و یا پرداخت تسهیلات به جای وارد نمودن شماره مقصد، با وارد  نام مشخصی تعریف

مقصد مورد نظر را در کادر فراخوانی کنید.جهت وارد شدن به این قسمت گزینه  یا نام خانوادگی و یا عنوان)کارت، سپرده،تسهیلات،شبا( کردن نام و

 "     ا را انتخاب نمایید و پس از ورود بر روی گزینه تماس جدید کلیک نمایید.سپس مشخصات فرد مذکور را وارد کرده و بر روی گزینهتماس ه

 کلیک نمایید. "ادامه

 

 

 

      گزینه ذخیره کلیک ر روی عنوان و مقدار را تکمیل نموده و سپس ب نوع ، "اضافه کردن اطلاعات بانکی"با ورود به صفحه بعد و انتخاب گزینه 

 می نماییم.
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مورد نظر  در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات قبلی موجود، می توانید با وارد نمودن نام مورد نظر در کادر جستجو آن را بیابید و پس از انتخاب سطر

 نسبت به ویرایش و یا حذف آن اقدام کنید.

 خروج  -13
 است بهتر. دارد وجود آن شدن فاش خطر و ماند می باقی سیستم در شما محرمانهطلاعات ا ببندید، را رورگرم پنجره کار، اتمام از پس که درصورتی

 . ببندید را مرورگر پنجره سپس شوید، خارج سیستم از خروج گزینه انتخاب با ابتدا کار اتمام از پس

 

 


