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یا اص  اص هٌْ تاًکذاسی ًْیي، ایٌتشًت تاًک تَ هٌظْس ّسّد تَ عاهاًَ ایٌتشًت تاًک هی تْاًیذ اص عایت تاًک قشك الذغٌَ هِش ایشاى

 :ذلیٌک صیش اعتفادٍ ًوایی

https://modern.qmbi24.com/webbank/login/loginPage.action 

ّاسد کشدى اىالػات ًام کاستشی ّ سهض ػثْس خْد اص فذت هياتقت آدسط عاهاًَ تا آدسط عاهاًَ ّ قثل اص تَ  ّسّدپظ اص : تٌجو

https://modern.qmbi24.com/webbank/login/loginPage.action اىویٌاى دافل ًواییذ. 

 

 :دس صیش ًوایی اص ففذَ ّسّد تَ عاهاًَ ایٌتشًت تاًک سا هی تیٌیذ

 

 : ذَ ای هاًٌذ صیش هی ؽْیذّاسد فف ،ًام کاستشی ّ سهض ػثْسپظ اص ّاسد کشدى اىالػات 

https://modern.qmbi24.com/webbank/login/loginPage.action
https://modern.qmbi24.com/webbank/login/loginPage.action
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چٌاًچَ توایل داسیذ عپشدٍ ُای خْد سا دس ففذَ خاًَ ّ پظ اص ّسّد تَ عاهاًَ هؾاُذٍ ًواییذ ّ تتْاًیذ تا کلیک تشّی لیٌک 

عپشدٍ، فْستذغاب هشتْه تَ عپشدٍ سا تثیٌیذ ًیاص اعت تٌظیوات عپشدٍ سا اًجام دُیذ تشای اًجام تٌظیوات عپشدٍ تشّی لیٌک 

 : دس پاییي ففذَ کلیک ًواییذ تا ّاسد ففذَ ای هؾاتَ صیش گشدیذ "تشای اًجام عپشدٍ تشگضیذٍ کلیک ًواییذ"
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عپشدٍ ُایی سا کَ . ًوایؼ دادٍ هی ؽْد...(جاسی، پظ اًذاص ّ )تَ تفکیک ًْع عپشدٍ دس ایي ففذَ کلیَ عپشدٍ ُای ؽوا 

 .سا کلیک ًواییذ تا ّاسد ففذَ ای هاًٌذ صیش ؽْیذ "اداهَ"ّ عپظ دکوَ  هایلیذ دس ففذَ خاًَ ًوایؼ دادٍ ؽْد، اًتخاب کٌیذ

 

 .تشهی گشدیذ" خاًَ"تَ ففذَ " تغییش"پظ اص اػوال دکوَ . سا کلیک ًواییذ" تغییش"دس فْست فذت اىالػات، دکوَ 
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وایؼ دادٍ هی ؽْد ّ تا کلیک ُواًيْس کَ هؾاُذٍ هی کٌیذ عپشدٍ ُایی کَ اًتخاب کشدٍ ایذ دس قغوت عپشدٍ ُای تشگضیذٍ ً

 .فْستذغاب عپشدٍ اًتخاتی سا هؾاُذٍ هی ًواییذ( کلیک تش ؽواسٍ عپشدٍ)تش لیٌک ُش یک اص ایي عپشدٍ ُا

 : هی تْاًیذ سیض اىالػات گشدػ عپشدٍ اًتخاتی سا هؾاُذٍ ًواییذ تؼالٍّ تا کلیک تش آیکْى 

 

ُواًيْس کَ دس ؽکل ریل هی تیٌیذ کلیَ . عپشدٍ خْد سا هؾاُذٍ ًواییذ هی تْاًیذ ًوایؼ هاُاًَ گشدػ  تا کلیک تش آیکْى

  :ؽذٍ دس تقْین ًوایؼ دادٍ هی ؽْد گشدػ ُای عپشدٍ اًتخاتی ّ هاًذٍ دس ُش سّص اص هاٍ اًتخاب
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 :سپزده ىا در یک نگاه

 : ، لیغتی اص اًْاع عپشدٍ ُای خْد سا هی تیٌیذ"عپشدٍ ُا دس یک ًگاٍ"قغوت  دس

 

تا کلیک تش آتی سًگ ًْع ُشیک اص عپشدٍ ُا، لیغتی اص عپشدٍ ُای تؼشیف ؽذٍ اص آى ًْع سا خْاُیذ دیذ، هثاًل کلیک تشّی لیٌک تا 

 : لیٌک پظ اًذاص، ُوَ عپشدٍ ُای پظ اًذاص ؽوا ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ

 

 .شدٍ ُای خْد سا تثیٌیذکَ تا اعتفادٍ اص اىالػات ایي ففذَ هی تْاًیذ هْجْدی ّ عایش اىالػات ُوَ عپ
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 انتقال ًجو 

 : ًْع اًتقال ّجَ تشای ؽوا فشاُن هی گشدد 5تا اًتخاب هٌْی اًتقال ّجَ، اهکاى اعتفادٍ اص 

 

 :انتقال ًجو عادی

تَ  ایي ًْع اًتقال ّجَ دس هْاسدی کاستشد داسد کَ ؽوا ققذ اًتقال ّجَ اص یکی اص عپشدٍ ُای خْد دس تاًک قشك الذغٌَ هِش ایشاى

 :عایش عپشدٍ ُای خْد یا دیگشاى دس ایي تاًک سا داسیذ
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اص اىالػات هْجْد دس عوت چپ ففذَ تَ هٌظْس اىالع اص ّمؼیت عقف اًتقال ّجَ سّصاًَ، هاُاًَ، تاقیواًذٍ هثلغی کَ اهشّص 

پظ  .اًتقال هی تْاًیذ اعتفادٍ ًواییذ اهکاى اًتقال داسیذ ّ تاقیواًذٍ هثلغی کَ دس هاٍ جاسی اهکاى اًتقال داسیذ ّ دذاقل هثلغ ُش

ُواًيْس کَ دس ؽکل صیش ًیض هی تیٌیذ دس فْستی کَ سهض دّم ؽوا فؼال ؽذٍ . سا کلیک ًواییذ" اداهَ"اص تکویل اىالػات دکوَ 

ض دّم ًیاص اعت سه( ایي سهض تَ هٌظْس اهٌیت تیؾتش هؾتشی ّ تا دسخْاعت ّی دس یکی اص ؽؼة تاًک هِش تؼشیف هی گشدد)تاؽذ

 . سا ّاسد ًواییذ

 ّسّد سا کلیک کٌیذ دس فْست ّجْد اؽتثاٍ دس" تاییذ"ىالػات ًوایؼ دادٍ ؽذٍ سا تشسعی ّ دس فْست فذت اىالػات دکوَ ا

 .تَ هٌظْس تشگؾتي تَ ففذَ ّسّد اىالػات اعتفادٍ ًواییذ" تاصگؾت"ًیاص تَ افالح اص دکوَ  اىالػات ّ

 

 

 

 :انتقال ًجو مستمز

تقال ّجَ تیؾتش دس هْاسدی هْسد اعتفادٍ قشاس هی گیشد کَ ؽوا ققذ داسیذ تَ فْست هغتوش اص یکی اص عپشدٍ ُای خْد ایي ًْع اً

تَ فْست سّصاًَ هثلغی تَ ىْس هثال . اًتقال ّجَ اًجام دُیذ( اًتقال ّجَ داخلی)دس تاًک هِشتَ عپشدٍ ُای دیگش خْد یا عایشیي 

 .الذغٌَ خْد، اًتقال دُیذسا اص دغاب جاسی خْد تَ دغاب قشك 
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 :انتقال ًجو دستو ای

اص ایي ًْع اًتقال تَ هٌظْس اًتقال ّجَ تیي عپشدٍ ُای تاًک هِش دس ؽشایيی کَ تؼذاد اًتقال ُا اص یک عپشدٍ تَ تیؼ اص یک 

َ عپشدٍ ُای اػنای عپشدٍ اعت، اعتفادٍ هی ؽْد تَ ػٌْاى هثال پذس خاًْادٍ هی تْاًذ اص ایي ًْع اًتقال ّجَ دس ّاسیض ت

 . خاًْادٍ اعتفادٍ کٌذ

 : کٌیذ اعتفادٍ تخؼ ایي اص تْاًیذ هی سّػ عَ تَ

 :آى آپلْد ّ csv فایل دس اىالػات کشدى ّاسد -1

 تا فایل یک ّ کشدٍ داًلْد سا الگْ فایل" ای دعتَ ّجَ اًتقال الگْی فایل دسیافت" لیٌک سّی کلیک تا تایذ ؽوا سّػ ایي دس

 . کٌیذ آپلْد سا آى" ای دعتَ فایل" فیلذ ىشیق اص عپظ ّ کٌیذ یذتْل صیش هؾخقات

 :اىالػات فایل الگْ ؽاهل ؽواسٍ عپشدٍ هققذ ّ هثلغ اًتقالی تَ آى عپشدٍ اعت کَ تایذ داسای هؾخقات صیش تاؽذ

 : فایل هؾخقات

 ؽْد ّيشايؼ هتٌی ّیشایؾگش يک دس يا ّ ؽْد ّاسد اکغل هذیو دس تايغت هی الگْ فايل. 

 جذا ُن اص' ،' تا تايذ اًتقالی هثلغ ّ هققذ عپشدٍ فیلذُای ، کٌیذ هی ّيشايؼ هتٌی ّیشایؾگش دس سا فايل گشا 

 . ؽًْذ

 تاؽذ يکغاى تايذ هققذ ّ هثذا عپشدٍ اسص . 

 ؽًْذ جذا ُن اص - تا عپشدٍ ؽواسٍ ُای قغوت . 

 ُا اعت عتْى ػٌْاى هختـ الگْ، فايل اّل عيش . 
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  :صیش جذّل دس اىالػات کشدى ّاسد -2

 سدیف ایجاد تشای کٌیذ، اعتفادٍ هققذ ُای عپشدٍ اص یکی کشدى ّاسد تشای" هققذ ُای عپشدٍ" جذّل عيش ُش اص تْاًیذ هی

 . کٌیذ اعتفادٍ"  جذّل تَ جذيذ عيش افضّدى" گضیٌَ اص جذیذ

 

 . تشکیثی فْست تَ ٢ ّ ١ سّػ اص اعتفادٍ -3

 

 :انتقال ًجو بین بانکی ساتنا

اًتقال ّجَ داؽتَ تاؽیذ ( تجض تاًک هِش)ل تاؽیذ اص عپشدٍ خْد تَ یکی اص عپشدٍ ُای خْد یا دیگشاى دس عایش تاًک ُاچٌاًچَ های

 .اص ایي ًْع اًتقال ّجَ هی تْاًیذ اعتفادٍ کٌیذ
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 .سا کلیک ًواییذ" اداهَ"پظ اس ّسّد اىالػات دکوَ 

 

 .سا تفؾاسیذ" اًتقال ّجَ"ؽذٍ دکوَ  پظ اص تشسعی اىالػات ّ اىویٌاى اص فذت اىالػات ّاسد

 

 .فشاُن ؽذٍ اعتاهکاى چاپ اص اىالػات ّاسد ؽذٍ ّ ػلی الخقْؿ ؽواسٍ پیگیشی  ،پظ اص اًجام اًتقال ّجَ
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 :انتقال ًجو کارتی

 ی ػنْ ؽتابِااص اًتقال ّجَ کاستی تَ هٌظْس اًتقال ّجَ اص کاستِای تاًک هِش تَ عایش کاستِای هشتْه تَ تاًک هِش یا عایش تاًک

 .دداعتفادٍ هی گش

 اص ا.ا.ج هشکضی تاًک ؽذٍ هؾخـ ُای تؼشفَ تَ تْجَ تادس اًتقال ّجَ اص تاًک هِش تَ عایش تاًکِای ػنْ ؽثکَ ؽتاب،  :تٌجو

 .گشدد هی کغش کاسهضد ؽوا دغاب

 

 

 .اص خْدپشداصُای تاًک هِش هشاجؼَ ًواییذهٌظْس اص سهض خشیذ ایٌتشًتی، سهض دّم کاست اعت کَ تشای دسیافت آى تایذ تَ یکی : تٌجو

تخؼ دس " عایش کاستِا"دس ایي عاهاًَ اهکاى اًتقال ّجَ اص یکی اص کاستِای ػنْ ؽتاب اص ىشیق ّاسد کشدى ؽواسٍ کاست دس : تٌجو

یش قاتل ا غ.ا.اًتخاب کاست هثذا فشاُن گشدیذٍ اعت کَ دس دال دامش تَ دلیل هوٌْػیت اػوال ؽذٍ اص عوت تاًک هشکضی ج

 .اعتفادٍ اعت

 .سا تفؾاسیذ" اداهَ"پظ اص ثثت اىالػات دکوَ 
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 .سا کلیک ًواییذ" اًتقال ّجَ"پظ اص تشسعی فذت اىالػات دکوَ 

  گشارش

دس ایي هٌْ دّ ًْع گضاسػ تَ هٌظْس اىالع اص ّمؼیت اًتقال ّجَ ُای دسخْاعتی ؽوا فشاُن گشدیذٍ اعت کَ دس ریل کاستشد ُش 

 :هی ؽْدیک ؽشح دادٍ 
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 : انتقال ًجو مستمزگشارش 

گضاسؽی اص تواهی " جغتجْ"دس ایي گضاسػ هی تْاًیذ تا اًتخاب یکی اص عپشدٍ ُای خْد اص لیغت عپشدٍ هثذا ّ فؾشدى دکوَ 

دس فْستی کَ ُیچ عپشدٍ ای سا اًتخاب ًکٌیذ کلیَ . اًتقال ُای هغتوش اًجام ؽذٍ تشّی عپشدٍ اًتخاتی سا هؾاُذٍ ًواییذ

 .ًتقال ّجٍْ تشّی تواهی عپشدٍ ُای ؽوا ًوایؼ دادٍ هی ؽْدا
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ُش دعتْس اًتقال ّجَ هغتوش ّ جضئیات ُشیک کافی اعت تشّی لیٌک تشاکٌؼ ُای پظ اص ًوایؼ اىالػات تشای هؾاُذٍ کلیَ 

 .کلیک ًواییذ" ًوایؼ"

 

 :ک ًواییذ تا ّاسد ففذَ ای هؾاتَ صیش ؽْیذکلی" لغْ"تَ هٌظْس لغْ دعتْس اًتقال ّجَ هغتوش ًیض هی تْاًیذ تش لیٌک 

 

 .سا تفؾاسیذ" لغْ"دس فْست اىویٌاى اص لغْ دکوَ 
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 :گشارش انتقال ًجو بین بانکی ساتنا

 :سا هی تیٌیذدس تاصٍ صهاًی هؾخـ دس ایي گضاسػ لیغتی اص اًتقال ّجَ ُای تیي تاًکی اًجام ؽذٍ 

 

اص ایي اهکاى هی تْاًیذ تشای . ٌؼ ُا، جضئیات اًتقال ُا ًوایؼ دادٍ هی ؽْدتا کلیک تشّی لیٌک ؽواسٍ عشیال ُشیک اص تشاک

 .عاتٌای اًجام گشفتَ ًیض اعتفادٍ کٌیذُای اىالع اص ّمؼیت اًتقال ّجَ 
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 مدیزیت چک 

 :تَ عپشدٍ هی تاؽذ" چکِای ّاگزاس ؽذٍ"ّ " چک ّ دعتَ چک"ایي هٌْ ؽاهل دّ تخؼ 

 

 : چک ً دستو چک

 .تی اص عپشدٍ ُای جاسی ؽوا ًوایؼ دادٍ هی ؽْددس ایي تخؼ لیغ
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اهکاى ثثت اىالػات  هی تیٌیذ کَچٌاًچَ تشّی لیٌک آتی سًگ ؽواسٍ عپشدٍ ُای جاسی خْد کلیک ًواییذ ففذَ ای هاًٌذ صیش سا 

 .سا تشای ؽوا فشاُن آّسدٍ اعتتشگ چک، اًغذاد تشگ چک ّ هؾاُذٍ جضئیات چک 

چٌاًچَ ُشیک اص اىالػات تشگ چک تا ی دعتَ چک خْد سا پظ اص اعتفادٍ دس عیغتن ثثت کٌیذ دس فْستی کَ اىالػات تشگ ُا

اىالػات ثثت ؽذٍ دس عیغتن هغایش تاؽذ دس صهاى ًقذ ؽذى چک دس ؽؼثَ تاػث تشّص اخياس هی گشدد ّ تَ کاسهٌذ ؽؼثَ تشّص 

 .خيا دس اىالػات سا گضاسػ هی دُذ

دس . اعتفادٍ ًواییذ" اًغذاد"س ؽذٍ خْد سا تَ ُش ػلت هغذّد ًواییذ هی تْاًیذ اص لیٌک دس فْستی کَ هایل تاؽیذ تشگ چک فاد

ُفتَ تَ ؽؼثَ هشاجؼَ ًوْدٍ ّ ّمؼیت چک سا هؾخـ کٌیذ دس غیش ایي  1فْست هغذّد ؽذى تشگ چک هی تایغت ظشف هذت 

 .فْست پظ اص یک ُفتَ تشگ چک ؽوا تَ فْست خْدکاس سفغ هغذّدی هی گشدد

 

 

یک تش لیٌک آتی سًگ ؽواسٍ دعتَ چک، اىالػات کلیَ تشگ ُای دعتَ چک اًتخاب ؽذٍ تا اهکاى ثثت یا اًغذاد ُش تشگ تا کل

 .چک ًوایؼ دادٍ هی ؽْد

فشاُن گشدیذٍ  PDF  ّEXCElاهکاى دسیافت اىالػات تَ فْست فایل   PDF  ّEXCElتا اعتفادٍ اص آیکْى ُای  :تٌجو

 .اعت
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ًیض ، فشاُن ؽذٍ  "دعتَ چک جذیذ"اهکاى ثثت دعتَ چک جذیذ تا اعتفادٍ اص دکوَ ؽواسٍ عپشدٍ پظ اص کلیک تش لیٌک  

 .اعت
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 چکيای ًاگذار ضده بو سپزده

 :دس ایي تخؼ هی تْاًیذ لیغتی اص چکِای ّاگزاس ؽذٍ تَ ُشیک اص عپشدٍ ُای خْد سا ُوشاٍ تا جضئیات هؾاُذٍ ًواییذ

 



 سامانه اینترنت بانک   

21 
 

پظ اص اًتخاب عپشدٍ . تَ هٌظْس فیلتش کشدى اىالػات چک ُای ّاگزاس ؽذٍ تَ عپشدٍ ّجْد داسد دس ایي تخؼ آیتن ُای هتفاّتی

اىالػات هشتْه تَ چکِای ّاگزاس ؽذٍ تَ عپشدٍ اًتخاتی ًوایؼ " جغتجْ"هْسد ًظش خْد اص لیغت عپشدٍ ُا ّ کلیک تش دکوَ 

 :دادٍ هی ؽْد

 

 مدیزیت تسيیالت 

 :ت ّ پشداخت قغو فشاُن گشدیذٍ اعتدس ایي تخؼ اهکاى هؾاُذٍ تغِیال
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 : مطاىده تسيیالت 

 .( ّجْد داسد... فؼال، تغْیَ ؽذٍ ّ )قغوت اهکاى جغتجْی کلیَ تغِیالت دسیافت ؽذٍ تش اعاط ّمؼیت تغِیالت دس ایي

 

 

 

هی تْاًیذ جضئیات کلیَ تشاکٌؼ " جضئیات اقغاه"پظ اص ًوایؼ تغِیالت دسیافت ؽذٍ تا کلیک تش لیٌک آتی سًگ ًْع تغِیالت یا 

 .ُای فْست گشفتَ تشّی تغِیالت هْسد ًظش سا هؾاُذٍ ًواییذ
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 :هی تْاًیذ ًغثت تَ پشداخت اقغاه خْد اقذام ًواییذ" پشداخت قغو"تا کلیک تش لیٌک : پزداخت قسط

 

تخاب عپشدٍ هْسد ًظش تشای پشداخت ّ فؾشدى لغ قشاس هی گیشد ّ تا اًهثلغ تَ فْست خْدکاس دس فیلذ هث" ًْع پشداخت"تا اًتخاب 

 .اىالػات تغِیالت پشداختی تَ هٌظْس تاییذ ًوایؼ دادٍ هی ؽْد" اداهَ"دکوَ 



 سامانه اینترنت بانک   

24 
 

 

 .ػولیات پشداخت قغو تکویل هی ؽْد" پشداخت"تا فؾذى دکوَ 

 :پزداخت قسط

 .ایي ىشیق اقذام ًواییذ هی تْاًیذ اص( دس فْست ًیاص)تشای پشداخت اقغاه تغِیالت دسیافت ؽذٍ خْد یا عایشیي
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دس فْست فذت . اىالػات ّاسد ؽذٍ تَ هٌظْس تشسعی ّ تاییذ ًوایؼ دادٍ هی ؽْد" اداهَ"پظ اص تکویل اىالػات ّ فؾشدى کلیذ 

 .ػولیات پشداخت سا تکویل ًواییذ" پشداخت"اىالػات تا اعتفادٍ اص دکوَ 
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کَ اص ایي پیام هی تْاى تَ ػٌْاى .پیاهی تَ ؽوا اىالع دادٍ هی ؽْدپظ اص پشداخت قغو، هْفقیت آهیض تْدى پشداخت تْعو 

 .سعیذ اعتفادٍ کشد تَ ُویي خاىش اهکاى چاپ پیام فشاُن ؽذٍ اعت

 

 مدیزیت کارت

 . دس ایي هٌْ اهکاى هذیشیت کاستِای ؽوا فشاُن ؽذٍ اعت
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سا هی تیٌیذ ّ اهکاى هذیشیت کاست ُای خْد ؽاهل اص کاستِای فادس ؽذٍ تشّی عپشدٍ ُای خْد  یتا ّسّد دس ایي تخؼ لیغت

 .پشداخت قثل، اًتقال ّجَ، هْجْدی، فْستذغاب ّ اًغذاد سا خْاُیذ داؽت کَ دس اداهَ ُش یک اص ایي اهکاًات هؼشفی هی گشدد

 

 .ایي اهکاى دس هٌْ پشداخت قثل ؽشح دادٍ خْاُذ ؽذ: پزداخت قبض

 .جَ ّاسد ففذَ اًتقال ّجَ کاستی هی ؽْیذ کَ قثاًل دس هٌْی اًتقال ّجَ تؾشیخ گشدیذتا کلیک تش لیٌک اًتقال ّ:  انتقال ًجو

تا کلیک تش لیٌک فْستذغاب، هی تْاًیذ فْستذغاب تشاکٌؼ ُای اًجام گشفتَ سّی کاست هْسد ًظش خْد سا : صٌرتحساب

 :هؾاُذٍ ًواییذ
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اًیذ سّی لیٌک هْجْدی کلیک کٌیذ تا پظ اص ّاسد کشدى تَ هٌظْس هؾاُذٍ هْجْدی ُش یک اص کاستِای خْد هی تْ: مٌجٌدی

 .اىالػات کاست، هْجْدی کاست ؽوا ًوایؼ دادٍ ؽْد

 

 "اًغذاد"توایل تَ هغذّد کشدى کاست خْد داؽتَ تاؽیذ تا اعتفادٍ اص لیٌک ...( هفقْدی، عشقت ّ )چٌاًچَ تَ ُش دلیل : انسداد

 .ایي اهکاى تشای ؽوا فشاُن گشدیذٍ اعت

 خت قبضپزدا

 .دس ایي هٌْ اهکاى پشداخت قثْك تَ فْست هْسدی ّ دعتَ ای فشاُن ؽذٍ اعت
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  :  پزداخت قبض

 :تشای پشداخت قثل تَ فْست ػادی هی تْاًیذ اص ایي آیتن اعتفادٍ کٌیذ

 

ذ قثل اص پشداخت سا تفؾاسیذ تا اىالػات تَ هٌظْس تشسعی ّ تایی" اداهَ"پظ اص ّاسد کذى ؽٌاعَ قثل ّ ؽٌاعَ پشداخت دکوَ 

 :ًوایؼ دادٍ ؽْد
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اىالػات کاست سا هی تْاًیذ  (کاست ُای تاًک هِش یا عایش تاًکِا)ُای خْد تَ هٌظْس پشداخت قثْك تا اعتفادٍ اص ُشیک اص کاست

 .سا کلیک ًواییذ" پشداخت"ّ دکوَ  کشدٍّاسد 

 :پزداخت قبض دستو ای

تشای اعتفادٍ اص ایي اهکاى اتتذا الصم . ى پشداخت ًواییذ اص ایي اهکاى اعتفادٍ کٌیذچٌاًچَ توایل داسیذ چٌذ قثل سا تَ فْست ُوضها

 :اعت اىالػات کاستی سا کَ تا اعتفادٍ اص آى توایل تَ پشداخت داسیذ سا ّاسد ًواییذ

  

 .گشدد هٌظْس اص سهض خشیذ ایٌتشًتی، سهض دّم کاست اعت کَ تایذ اص ىشیق خْدپشداصُای تاًک هِش دسیافت :تٌجو

 :قثل ؽْیذ دسیافت اىالػاتتا ّاسد ففذَ  سا تفؾاسیذ" اداهَ"پظ اص تکویل اىالػات دکوَ 
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 : کٌیذ اعتفادٍ تخؼ ایي اص تْاًیذ هی سّػ عَ تَ

  :دس عاهاًَ  آى آپلْد ّ xls یا csv فایل دس اىالػات کشدى ّاسد -1

 اص عپظ ّ کٌیذ تْلیذ صیش هؾخقات تا فایل یک ّ کشدٍ لْدداً سا آى"  الگْ فايل دسيافت" گضیٌَ سّی کلیک تا سّػ ایي دس

 . کٌیذ آپلْد سا آى"  فایل اسعال" گضیٌَ ىشیق

 

 

 الگْی فايل xls الگْی فایل ّ ؽْد ّیشایؼ اکغل هذیو دس تایذ csv هتٌی ّیشایؾگش يک دس تایذ 

 . ؽْد ّيشايؼ

 تا تايذ پشداخت ؽٌاعَ ّ قثل ؽٌاعَ فیلذُای کٌیذ، هی ّيشايؼ هتٌی ّيشايؾگش دس سا فايل اگش '، '

 . ؽًْذ جذا ُن اص

 ُغتٌذ اجثاسی پشداخت ؽٌاعَ ّ قثل ؽٌاعَ فیلذُای . 

 

  فِشعت قثل ُا جذّل دس اىالػات کشدى ّاسد -2

 جذیذ سدیف ایجاد تشای کٌیذ، اعتفادٍ اىالػات ُش قثل کشدى ّاسد تشای" فِشعت قثل ُا" جذّل عيش ُش اص تْاًیذ هی

 . کٌیذ اعتفادٍ"  سدیف جذیذ" ٌَگضی اصدس جذّل 
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 . تشکیثی فْست تَ ٢ ّ ١ سّػ اص اعتفادٍ -3

 .قثل ؽوا پشداخت خْاُذ ؽذ" اداهَ"تا فؾشدى دکوَ 

  تنظیمات

تَ هٌظْس اًجام .دس قغوت عوت چپ ّ تاالی ففذَ هی تْاًیذ ّاسد تخؼ تٌظیوات ؽْیذ" تنظیمات"تا کلیک تش لیٌک آتی سًگ 

 :ْاسد هشتْه تَ ًوایؼ اىالػات هی تْاًیذ اص ایي تخؼ اعتفادٍ ًواییذتٌظیوات هْسد ًظش خْد اص جولَ تغییش سهض ّ ًام کاستشی ّ ه
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 :تغییز رمش

تشای تغییش سهض کافی اعت دس کادس اّل سهض قثلی خْد ّ دس . تشای تغییش سهض ایٌتشًت تاًک هی تْاًیذ اص ایي تخؼ اعتفادٍ ًواییذ

 .کادس دّم ّ عْم سهض جذیذ سا ّاسد کٌیذ

 

 :تغییز رمش دًم

دّم تَ هٌظْس افضایؼ عيخ ایوٌی ٌُگام اًتقال ّجَ کاستشد داسد تَ ایي هؼٌی کَ دس ٌُگام اًتقال ّجَ اص ؽوا سهض دّم  سهض

 .تَ هٌظْس فؼال عاصی ایي سهض هی تایغت اص ىشیق ؽؼة تاًک قشك الذغٌَ هِش ایشاى اقذام ًواییذ. خْاعٌَ هی ؽْد
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 :تغییز نام کاربزی

 .شی هی تْاًیذ اص ایي تخؼ اعتفادٍ ًواییذتَ هٌظْس تغییش ًام کاست

 

 : تنظیمات خانو

پظ اص اًتخاب عپشدٍ ُای هْسد ًظش . دس ایي قغوت هی تْاًیذ عپشدٍ ُای خْد سا تَ هٌظْس ًوایؼ دس ففذَ خاًَ اًتخاب ًواییذ

 .سا تفؾاسیذ" اداهَ"خْد دکوَ 
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، عپشدٍ ُای اًتخاب ؽذٍ ًوایؼ دادٍ هی ؽْد کَ تَ هٌظْس " اداهَ"ُواًيْس کَ دس ؽکل صیش هی تیٌیذ پظ اص فؾشدى دکوَ 

 .سا تفؾاسیذ" تغییش"تاییذ کافی اعت دکوَ 

 

 : تنظیمات نمایص 

تشای دیذى فْستذغاب خْد تَ ىْس هثال  .دس ایي تخؼ هی تْاًیذ تؼذاد تشاکٌؼ ُای ًوایؼ دادٍ ؽذٍ دس ُش ففذَ سا تغییش دُیذ

تشاکٌؼ دس ُش ففذَ ًوایؼ دادٍ هی ؽْد ّ تشای دیذى  15تشاکٌؼ هْجْد تاؽذ تٌِا  55ؽذٍ چٌاًچَ دس تاصٍ صهاًی اًتخاب 

پظ اص اًتخاب تؼذاد تشاکٌؼ ُای دلخْاٍ تَ هٌظْس اػوال دس عیغتن دکوَ . عایش تشاکٌؼ ُا الصم اعت تَ ففذَ تؼذ تشّیذ

 .سا تفؾاسیذ" تغییش"
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 : تنظیمات صٌرتحساب 

یکی اص عَ اهکاى آخشیي سّصُا، آخشیي گشدػ ُا ّ گشدػ ُای تؼذ اص " ًذٍْ ًوایؼ"اعتفادٍ اص آیتن  دس ایي قغوت هی تْاًیذ تا

تاصٍ صهاًی پیؼ فشك تشای ًوایؼ " تؼذاد سّصُا"تا اعتفادٍ اص آیتن . آخشیي هؾاُذٍ سا تشای ًوایؼ فْستذغاب خْد اًتخاب کٌیذ

سّص  15ؽوا اص تاسیخ سّص جاسی تَ هذت کلیَ تشاکٌؼ ُای دغاب  15ػذد فْستذغاب خْد سا تؼییي کٌیذ تَ ىْس هثال تا اًتخاب 

سا ( فؼْدی یا ًضّلی تش اعاط تاسیخ)ًذٍْ ًوایؼ تشاکٌؼ ُای فْستذغاب" تشتیة ًوایؼ"آیتن  .ًوایؼ دادٍ هی ؽْدقثل 

د تا اًتخاب ُشیک اص هْاسد یا تؼالٍّ دس ایي تخؼ اهکاى اًتخاب اىالػات هْسد ًظش ؽوا دس فْستذغاب ّجْد داس. تؼییي هی کٌذ

 . کلیَ ایي اىالػات، فیلذُای اًتخاب ؽذٍ دس فْستذغاب ًوایؼ دادٍ هی ؽْد

 .تغییشات هْسد ًظش ؽوا اػوال هی ؽْد" تغییش"فؾشدى دکوَ تا 

 

 :خزًج اس سیستم 

پیؼ اص تغتي ففذَ  تَ هٌظْس اىویٌاى اص ػذم عْء اعتفادٍ اص دغاب ؽوا، پیؾٌِاد هی گشدد دتوًا اص دکوَ خشّج

  .اعتفادٍ ًواییذ

 


