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 قدمه م
خدمات بانکی را در بستر تلفن ارائه خدمات در صنعت بانکداری است که شیوه ای از  پاسارگاد( موبایل بانک)همراه بانک 

 خدمات از روز شبانه مدت تمام در توانند می همراه تلفن گوشی یک داشتن دست در با گرامی مشتریان .کند همراه عرضه می

  .شوند مند بهره پاسارگاد بانک همراه

 

 بانک پاسارگاد همراهخدمات  
 :همراه بانک پاسارگاد شامل خدمات سپرده، خدمات کارت و خدمات تسهیالت به شرح ذیل می باشد

 خدمات سپرده 
  (و  شماره شباموجودی، ) هاجزئیات سپردهفهرست و مشاهده... 

  هاه حساب سپرد گردشمشاهده 

 های خودانتقال وجه بین سپرده 

 (بانک پاسارگادسایر مشتریان در ) های دیگرانتقال وجه به سپرده 

 (از طریق شماره شبا) انتقال وجه بین بانکی 

  پرداخت قبض 

 خدمات کارت 
 پاسارگاد یکارت ها یاعالم موجود 

  (  عضو شبکه شتاب یکارت ها)انتقال وجه کارت به کارت 

  (اسکن بارکد قبض با امکان)پرداخت قبض 

 ایو تال تلیهمراه اول، را رانسل،یشارژ ا دیخر 

 (بانک پاسارگاد یکارت ها)سه گردش آخر کارت  افتیدر 

 (بانک پاسارگاد یکارت ها)مسدود نمودن کارت 

 (بانک پاسارگاد یکارت ها)کارت ( رمز دوم) ینترنتیرمز ا رییتغ 

 خدمات تسهیالت 
  ها و جزئیات آنتسهیالت  فهرستمشاهده 

 مشاهده ریز اقساط 

 پرداخت قسط 
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 پیگیری
 انتقاال   :شامل  تلفن همراه گوشیاز طریق  شده انجام هایتراکنش تمام وضعیت گزارش مشاهده و جستجو

 (کارت)انتقال وجه وخرید شارژ  ،پرداخت قبضپرداخت قسط، موجودی،  ،(سپرده)وجه

 سایر
 گزارش ها 

 انسدادکارت 

 تغییر نام کاربری 

 تغییر رمز عبور 

 ساعت اپل 

 اثر انگشت 

 درباره ما 

 دفترچه کارت و سپرده 

 شعبه های بانک 

 

 آن سازی مراحل فعالو  بانک پاسارگادهمراه از شرایط استفاده 
تنها برای استفاده از این خدمات . دهد به کاربران ارائه می  گوشی تلفن همراهاز خدمات بانکی را در  ای این سامانه مجموعه

را  همراه بانک پاسارگاددرخواست فعال سازی خدمت  فرم نموده و مراجعه یکی از شعبه های بانک پاسارگادکافیست به 

 . ی برای استفاده از این سامانه را دریافت نماییدعبوررمز و  نام کاربریتکمیل کرده تا 

 بانک پاسارگادهمراه  نصب نرم افزار
به آدرس  ابتدا نرم افزار مربوطه را از سایت بانک پاسارگاد ، الزم استهمراه بانک سامانه استفاده از جهت

ht t p://bpi .i r /mobi l ebanki ng پس از نصب نرم افزار بر روی . دانلود نموده و پس از انتقال به گوشی نصب نمایید

  .آیکون مربوطه کلیک کرده تا نرم افزار اجرا شود

 

 پاسارگادهمراه بانک ورود به سامانه 
های مربوطه وارد کادردر خود را  ماره مشتری و رمز عبورپس از اجرای برنامه، ش ، الزم استهمراه بانک ورود به سامانه جهت

 (1تصویر شماره ) .یدینما کلیک «ورود»ی  گزینهبر روی  کرده سپس
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 2شکل 

  (9تصویر شماره ) .شویدبه صفحه لیست سپرده ها وارد میاطالعات ثبت شده،  صورت صحت در

 "تنظیمات"بخش  موبایل شما فعال است، در GPRSدرصورتی که  در گوشی هایی با سیستم عامل اندروید:توجه)

در این صورت سرعت ارتباط نرم افزار با سرور بانک . تعیین کنید "اینترنت"را  "نحوه ارتباط با سرور"می توانید 
 (.بیشتر می شود

 

  
 3شکل 
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 خدمات همراه بانک
هایی جهت  که شامل آیکون شود منویی نمایش داده میدر پایین لیست سپرده ها، ، بانک پاسارگادهمراه   ورود به سامانهبا 

 (4تصویر شماره . )باشدمی این سامانهاز امکانات استفاده 

 
 4شکل 

 

 سپرده لیست 
 (5تصویر شماره ). در این بخش امکان مشاهده لیست سپرده ها، به همراه موجودی آنها وجود دارد

 

 

 5شکل 

صورت )جهت انجام عملیات مربوط به سپرده شامل بروزرسانی مبلغ سپرده، مشاهده گردش سپرده  در ذیل هر سپرده منویی

 (1تصویر شماره . )، قبض و همچنین انتقال وجه وجود دارد(حساب



 بانک پاسارگاد همراهراهنمای سامانه  

 

 
 بانک پاسارگاد: سازمان تولیدکننده راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد :عنوان سند 

 صفحه 91از   8صفحه   63/16/6931:  روز رسانی به 61/61/6936:  تاریخ تنظیم

 

 
 6شکل 

  سپرده جزئیات

موجودی سپرده، جزئیات سپرده شامل  .شود نشان داده می شود که در آن جزئیات سپرده کادری باز میانتخاب هر سپرده با 

  (7تصویر شماره )  .است ....و  سپرده نوع و ارز ، شماره شبا،لغ قابل برداشتبم

 
 7شکل 

 سپردهگردش 

های خود را بر اساس تاریخ و یا براساس تعداد تراکنش آخر مشاهده  سپرده  حساب  صورتد یتوان با استفاده از این بخش می

  (8تصویر شماره ) .نمایید را انتخاب «تعداد»و یا  «تاریخ» ی یکی از دو گزینه کافیستبدین منظور  .نمایید
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 8شکل 

در این صورت گردش سپرده . کلیک کنید «ارسال»روی دکمه ال برای مشاهده صورت حساب خود بر تنظیمات با انجامپس از 

  (3تصویر شماره ) .مربوطه نمایان می گردد

 

 
 9شکل 
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  (01تصویر شماره ). با کلیک بر روی هر سطر از صورت حساب دریافتی، جزئیات تراکنش نمایش داده می شود

  
 01شکل 

 انتقال وجه

انتقال و یا ( پاسارگاد بانک در سایر مشتریان) دیگران سپرده، های خود سپرده به انتقال وجهتوانید عملیات  می بخشدر این 

  (66تصویر شماره ) .را انجام دهید (ها سپرده سایر بانک)بین بانکی 

 
 00شکل 
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 خود به سپردهانتقال وجه 

 .کنیداستفاده  بخشاز این  یدتوان های خود می برای انتقال وجه بین حساباگر بیش از یک حساب در بانک پاسارگاد دارید، 

و مبلغ انتقال را وارد  را انتخاب مقصد سپرده شماره در ادامه .نمایید را انتخاب «سپرده خود» ی گزینه کافیستبدین منظور 

  (66تصویر شماره ) .کلیک کنید «ارسال»روی دکمه سپس بر . نمایید

وجه  اطالعات مربوط به انتقال  شامل صفحه ایزینه قبل از انجام عملیات انتقال، با فعال سازی این گ: «دو مرحله ای»گزینه 

داده به شما نمایش  نام صاحب سپرده مقصد، شرح و مبلغ انتقال سپرده مقصد،شماره  موجودی، شماره سپرده مبدا،شامل 

-صورت می وجه انجام خواهد شد، در غیر این انتقال ،«ارسال»در صورت تایید اطالعات، با کلیک کردن بر روی دکمه  .دشو می

 .را لغو نماییدانتقال وجه « انصراف»دکمه طریق توانید از 

 .انجام انتقال وجه به صورت مستمر استفاده می گرددجهت ": مستمر"گزینه 

  (61تصویر شماره ) .شودمیارائه پس از انجام موفقیت آمیز تراکنش درخواستی، شماره سند تراکنش مربوطه به شما 

 
 02شکل 
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، سپرده مبدا و از جمله شماره تراکنش امکان مشاهده جزئیات سند "جزئیات"الزم به ذکر است با استفاده از منوی 

 .میسر می باشد مقصد، مبلغ، تاریخ و ساعت، توضیحات، شماره سند و نتیجه عملیات 
 

 دیگران سپردهانتقال وجه به 

 کافیستبدین منظور  .کنیداستفاده  بخشاز این  یدتوان میپاسارگاد بانک  در سپرده سایر مشتریان بهبرای انتقال وجه 

با این تفاوت که  است «خودبه سپرده انتقال وجه » قسمتمانند هنیز بخش  نای .نمایید ابرا انتخ «سپرده دیگران» ی گزینه

و مبلغ انتقال  مقصد سپرده شماره در ادامه .است پاسارگاد بانک در سایر مشتریان مقصد انتقال وجه، متعلق به شماره سپرده

  (69تصویر شماره ) کلیک کنید «ارسال»روی دکمه سپس بر . را وارد نمایید

 
 03شکل 

 

نماوده و در صاورت تمایال باه ثبات ساپرده در        را انتخاب    ی گزینهسپرده مقصد فیلد شماره در 

 .کلیاک نماییاد  « تاییاد »و در انتهاا بار روی دکماه     را فعال نماوده « ذخیره سپرده» ی گزینهدفترچه حساب، 

 (04تصویر شماره )
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 04شکل 

 انتقال وجه بین بانکی
را  «بین بانکی» ی گزینه کافیستبدین منظور  .کنیداستفاده  بخشاز این  یدتوان می ها سپرده سایر بانک بهبرای انتقال وجه 

مقصد انتقال  با این تفاوت که شماره سپرده است «به سپرده دیگرانانتقال وجه » قسمتمانند هنیز بخش  نای .نمایید انتخاب

روی دکمه سپس بر . و مبلغ انتقال را وارد نمایید مقصد شبای شماره در ادامه .است بانک هاسایر  وجه، شماره شبای متعلق به

  (65تصویر شماره ) کلیک کنید «ارسال»
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 05شکل 

 

نموده و در صورت تمایل به ثبت شبا در دفترچه  را انتخاب     ی گزینهسپرده مقصد فیلد شماره در 

تصاویر شاماره   ) .کلیک نمایید« تایید»و در انتها بر روی دکمه  نمودهرا فعال « ذخیره شبا» ی گزینهحساب، 

06) 

 
 06شکل 

 . استرقمی است که نمایانگر یک حساب منحصر به فرد در نظام بانکی کشور  14یک شماره  :شماره شبا -
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 باه شارز زیار     در زماان نگاارش ایان مساتند     های حواله بین بانکیچرخه کاری انتقال درخواست

تعطیل باشاد، انتقاال در اولاین روز     درصورتی که تاریخ موثر انتقال مصادف با یکی از ایام .باشد می

 (07تصویر شماره ) .گرفت انجام خواهد بعد کاری

 
 07شکل 

 (68تصویر شماره ) .کلیک کنید «ارسال»ی  بر روی دکمهانتقال  عملیات تکمبلدر نهایت برای  

 
 08شکل 

 کارت
 .تفصیل در مورد جزئیات بخش خدمات کارت خواهیم پرداختدر ادامه به شرح و 
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 09شکل 

 

 کارت تعریف

تصویر شماره ) .تعریف نماییدقبل از استفاده از خدمات منوی کارت می بایست کارت های مورد نظر را از طریق گزینه 

11) 

 :جهت تعریف کارت می بایست اطالعات زیر را در کادر های مربوطه وارد نمایید

 .دییکارت خود وارد نما یبرا "پاسارگاد"مانند  ینام دلخواه :م کارتنا

 . کارت درج شده است یباشد که بر رو یم یرقم 61 یشماره  کیکارت  شماره :شماره کارت

CVV2 (دوم یکد اعتبار سنج:) کد CVV2 چهار رقم بوده و مانند  ایسه  یباشد که دارا یم کارت دوم ییشماره شناسا

 .کارت، بر پشت اکثر کارت ها حک شده است یحک شده رو یرقم 61 ۀشمار

به شعبه  خیتار نیدر صورت عدم وجود ا. حک شده است یبانک یاغلب کارت ها یانقضاء بر رو خیتار: کارت یانقضا خیتار

 .دییصادر کننده کارت مراجعه نما

 .کلیک نمایید «تایید»پس از ورود اطالعات فوق بر روی دکمه 
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 موجودی

 برای انجام این عملیات الزم است .باشد میفراهم در این قسمت  های مشتری در بانک پاسارگادمشاهده موجودی کارتامکان 

اطالعات  مطابق شکل زیر در این صورت .قبال کارت خود را در بخش تعریف کارت سامانه همراه بانک تعریف نموده باشد کاربر

 (16تصویر شماره ) :دنمای را تکمیل
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 انتقال وجه کارت به کارت

در این  شتابی و انتقال به سپرده های بانک پاسارگاد پاسارگاد و به کارت های های بانک پاسارگاداز کارت وجه امکان انتقال

 (11تصویر شماره ) .دینمای اطالعات را تکمیل مطابق شکل زیر در این صورت .باشد میفراهم قسمت 

 

 22کل ش



 بانک پاسارگاد همراهراهنمای سامانه  

 

 
 بانک پاسارگاد: سازمان تولیدکننده راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد :عنوان سند 

 صفحه 91از   63صفحه   63/16/6931:  روز رسانی به 61/61/6936:  تاریخ تنظیم

 کارت انسداد

...( به علت مفقود شدن، سرقت شدن و )کردن کارت مسدود  های احتمالی این سرویس امکان استفاده  برای جلوگیری از سوء

 (17تصویر شماره ). کند را برای کاربر فراهم می

 

 
 27شکل 

 پرداخت قبض

 دوم کارت،رمز  می بایست بهره گیری از این امکانجهت . برای کاربر فراهم کرده استپرداخت قبوض را این قسمت امکان 

کلیک نمایید همچنین  «ارسال»بر روی گزینه  را در کادر های مربوطه وارد نموده و در ادامه شناسه قبض، شناسه پرداخت

 (18تصویر شماره ). امکان پرداخت قبض همراه اول با وارد کردن شماره موبایل میسر می باشد
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 شارژ کارتخرید 

 (13تصویر شماره ) .در این بخش امکان خرید کارت شارژ تلفن همراه فراهم شده است

 
 29شکل 
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 خدمات تسهیالت
و پرداخت قسط و مشاهده خدماتی که در این قسمت، تحت عنوان خدمات تسهیالت ارائه شده است شامل لیست تسهیالت 

 .ریز اقساط و اطالعات تسهیالت می باشد 

 

 یالتلیست تسه

 .استتسهیالت  و مبلغ این جدول شامل شماره. شود نمایش داده می کاربر لیستی شامل تسهیالت دریافتیدر این بخش، 

 (91تصویر شماره )

 

 
 31شکل 

این اطالعات شامل شماره تسهیالت، نوع ؛ شود تسهیالت نمایش داده می با کلیک بر روی هر کدام از تسهیالت، جزئیات

 (96تصویر شماره ) .است مبلغ باقیمانده و ، مبلغ اصل تسهیالتپایانتاریخ شروع، تاریخ  ،تسهیالت
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 قسط پرداخت

 .استتسهیالت  و مبلغ این جدول شامل شماره. شود نمایش داده می کاربر لیستی شامل تسهیالت دریافتیدر این بخش، 

 (91تصویر شماره )

 
 32شکل 
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 ریز اقساط
 (99تصویر شماره ) .امکان مشاهده ریز اقساط تسهیالت میسر می باشددر این بخش 
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 پیگیری
پرداخت قسط،  ،(سپرده)انتقال وجه) تلفن همراه یگوش یانجام شده بر رو های تراکنش مشاهدهامکان  در این قسمتشما  

بر اساس هریک از فیلدهای  دریافت گزارش برای .خواهید داشترا  ((کارت)شارژ و انتقال وجه دیپرداخت قبض، خر موجودی، 

 (94تصویر شماره ) .توانید آنها را تکمیل نماییدزیر می
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 34شکل 
 

 سایر
گزارش گیری، انسداد کارت، دفترجه کارت و سپرده، تغییر رمز، تغییر نام کاربری، ساعت هوشمند، اثر  ، امکانسایردر بخش 

 (95تصویر شماره ) .است شدهبرای کاربر فراهم  انگشت، شعبه های بانک
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 53شکل 

 

 نحوه ارتباط با سرور

امکان  اینترنت و SMS طریق دو از بانک سرور با همراه بانک برنامه ارتباط برقراریدر گوشی هایی با سیستم عامل اندروید 

 نحوه العمل دستور مطابق لذا. باشد می SMS از بیشتر بسیار اینترنت ارتباط و کیفیت سرعت اینکه به توجه با. باشد میپذیر

 خود موبایل در سرویس این سازی فعال به نسبتکه در سایت اپراتور قابل دسترس می باشد  GPRS سرویس سازی فعال

 (91تصویر شماره ). نمایید انتخاب اینترنت را سرور با ارتباط نحوه تنظیمات منوی در سپس و نموده اقدام

 ارتبااط  از نباشاد  ارتبااط  برقاراری  امکاان  اینترنت طریق از که صورتی در اینترنت گزینه انتخاب با 

SMS شود می استفاده ارتباط برقراری جهت. 
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 53شکل 

 

 گزارش ها 

امکان گزارش گیری از انتقال وجه، ساتنا و پایای مستمر بر اساس مبلغ، تاریخ شروع و تاریخ ارسال بعدی و لیست ساتنا و 

 (97تصویر شماره ) .انجام شده بر اساس وضعیت، مبلغ، تاریخ و شماره پیگیری  از طریق این منو امکان پذیر می باشد پایاهای
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 97شکل 

 دفترچه کارت و حساب

 (98تصویر شماره ) .از طریق این منو امکان اضافه، حذف و ویرایش برای کارت و سپرده و شبای مقصد امکان پذیر میباشد

 

 98شکل
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 تغییر رمز عبور

برای انجام این کار، کلمه رمز قبلی، . بگیریدبهره  گزینهتوانید از این  که بخواهید رمز عبور خود را تغییر دهید، می در صورتی

کلیک « ارسال» ی دکمهو بر روی  را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید خود کلمه رمز جدید و تکرار مجدد کلمه رمز جدید

 (93شماره تصویر ) .نمایید

شود که به طور منظم هر چند ماه یکبار رمز عبور خود را تغییر دهید و در حفظ محرمانگی توصیه می حفظ امنیت بیشتر برای

-تواند به سپردهزیرا همانطور که مشاهده کردید، هر فردی با داشتن نام کاربری و رمز عبور شما، می. آن نهایت تالش را بکنید

 .ی پیدا کرده و عملیات مالی بر روی آنها انجام دهدهای بانکی شما دسترس

 

 93شکل 
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 تغییر نام کاربری

 (41تصویر شماره ) .از طریق این منو میسر می باشد( به جهت افزایش امنیت)امکان تغییر نام کاربری 
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 اثر انگشت

موبایل بانک با اثر انگشت امکان پذیر می باشد همچنین می توان در صورت پشتیبانی گوشی از این قابلیت، ورود به سامانه  

 (46تصویر شماره ) .سرویس های فعال در زمان ورود با اثر انگشت را در این منو انتخاب نمود

 

 46شکل 

 
 خروج

تصویر ) .خارج شوید از این سامانه« خروج»در پایان عملیات خود در سامانه همراه بانک پاسارگاد، با استفاده از دکمه همیشه 

 (41شماره 

  
 24شکل 


