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 بانکداري اینترنتیي سامانه استفاده در
 

 پرداخت خودکار قبضعملیات اجرایی -1
 

 

بانک درخواست «خدمات، پردازش سایر از قسمت   ترنتی، می تواندنود به سامانه بانکداري ایور پس ازکاربر 
 جستجو انجام دهد.در منوي » بانک پرداخت«ي انتخاب نماید یا همین کار را با جستجوي واژهرا   »پرداخت

مهشود و در همین صفحه دگهاي از پیش ثبت شده اي داشته باشید نمایش داده میدر صفحه بعد چنانچه درخواست
هاي پیشین را توان درخواستبراي انجام یک درخواست جدید وجود دارد. همچنین در همین صفحه می» ایجاد«ي 

 یا حذف نمود.  ویرایش

 21 از 1 صفحه

 



 
 

 درخواست بانک پرداخت/ ثبت نام)( فعالسازي  -1-1
شماره تلفن همراه و  و گرددوارد صفحه ثبت درخواست بانک پرداخت می »ایجاد«ي دگمهکاربر با انتخاب 

هاي موجود، شماره حساب و نوع درخواست (پرداخت قبوض) را ایمیل خود را تأیید نموده و از داخل فهرست
 نماید.میانتخاب 

عبه ي خود در ششماره موبایل، همانی است که مشتري در ابتدا براي فعالسازي خدمات ویژهسازد، خاطرنشان می
این شماره به خطی که قبض آن هاي سامانه به این شماره خط ارسال خواهد شد. ارائه نموده است و پیامک

 کند.میاقالم اطالعاتی مورد نیاز را وارد در ادامه مشتري  ندارد. ، ارتباطیپرداخت خواهد شد
 اقالم اطالعاتی درخواستی شامل:

ت رقبض (همان شناسه اي که از طرف شرکت خدماتی قبض ارائه شده و هنگام پرداخت قبض به صو يشناسه ◄
بوطه چناچه شرکت خدماتی قبض مر متر شناسایی قبض اجباري است).این پاردستی نیز ورود آن به عنوان اول

سرویس بانک پرداخت انجام داده باشد، نوع قبض و نام شرکت  همکاري فیمابین را با بانک درخصوص
 نمایش داده می شود. -داخت نداردرشرکت تابعه مجوز پ–شود و در غیر اینصورت خطاي نمایش داده می

 (خدمت پرداخت خودکار قبض تا زمان مورد نظر مشتري فعال خواهد بود). تاریخ انقضاي خدمت ◄
عالم امشتري می تواند مدیریت کند که قبض وي به محض  ،استفاده از این فیلدتخاب زمان پرداخت: با نا ◄

روز مانده به پایان  5 یا روز مانده به پایان مهلت پرداخت صورتحساب 10 یا توسط شرکت خدماتی بدهکاري
 مهلت پرداخت صورتحساب یا آخرین روز مهلت پرداخت صورتحساب به صورت خودکار پرداخت شود.

لغ قبض . این فیلد کنترلی بوده و چنانچه مب)پرداخت خودکار قبض مربوطهلغ برداشت ماهیانه (بابت سقف مب ◄
به صورت  ، آن قبضبیشتر شودمشتري  توسط عیین شدهتمربوطه یا جمع مبالغ قبض مربوطه در ماه از رقم 

عبیه ت خودکار پرداخت نخواهد شد (این فیلد براي مدیریت حساب و خدمت بانک پرداخت توسط مشتري
 شده است).

 
سیستم یک بار صحت اطالعات را از کاربر استعالم و  ،»تأیید«پس از تکمیل اطالعات الزم و فشردن دگمه 

ا استفاده شود. این رسید بدرصورت تأیید کاربر درخواست ثبت شده و رسید آن نیز به مشتري نمایش داده می
 را دارد. pdfمندرج در گوشه سمت چپ باال قابلیت چاپ یا تبدیل به فایل   ⁞از گزینه 

 
 
 
 

 21 از 2 صفحه

 



 
 

 
 ویرایش -1-2

ه آن از دسترسی بدر نظر گرفته شده است و ثبت شده  هايدرخواستاین پردازش براي انجام تغییرات بر روي 
درخواست هاي ثبت شده نمایش طریق فرم درخواست بانک پرداخت میسر است. در این فرم و در قسمتی که 

ارد وتوان میمقابل هر درخواست وجود دارد که با فشردن آن  در  شود، آیکون ویرایش به شکل          داده می
 الحاصرا » خدمت ايضتاریخ انق«یا » سقف مبلغ برداشت ماهیانه«، »زمان پرداخت«و اقالم  شدپردازش ویرایش 

 . ردک

 21 از 3 صفحه

 



 
 

 

 حذف -1-3
درمقابل هر درخواست ثبت شده در فرم درخواست    ،دن یک درخواست، گزینه     وبراي حذف (غیرفعال) نم

ي پیشین را حذف هاي ثبت شدهتوان هر یک از درخواستبانک پرداخت وجود دارد که با استفاده از آن می
 (غیرفعال) نمود.

  

 21 از 4 صفحه

 



 
 

 اعتباريشارژ خودکار سیم کارت عملیات اجرایی  -2
درخواست بانک «خدمات، پردازش سایر از قسمت   ترنتی، می تواندنود به سامانه بانکداري ایور پس ازکاربر 

 در منوي جستجو انجام دهد.» بانک پرداخت«ي را  انتخاب نماید یا همین کار را با جستجوي واژه» پرداخت

شود و در همین صفحه داشته باشید نمایش داده میهاي از پیش ثبت شده اي در صفحه بعد چنانچه درخواست
هاي توان درخواستبراي انجام یک درخواست جدید وجود دارد. همچنین در همین صفحه می» ایجاد«ي دگمه

 پیشین را ویرایش یا حذف نمود. 

 

 

 21 از 5 صفحه

 



 
 

 ( درخواست بانک پرداخت/ ثبت نام)فعالسازي  -2-1
شماره تلفن همراه و  گرددوارد صفحه ثبت درخواست بانک پرداخت می» ایجاد«ي کاربر با انتخاب دگمه

(شارژ خودکار  موجود، شماره حساب و نوع درخواستهاي و ایمیل خود را تأیید نموده و از داخل فهرست
 نماید.میسیم کارت اعتباري) را انتخاب 

ود در ي خسازد، شماره موبایل، همانی است که مشتري در ابتدا براي فعالسازي خدمات ویژهخاطرنشان می
این شماره به خطی که  .هاي سامانه به این شماره خط ارسال خواهد شدده است و پیامکشعبه ارائه نمو

 ارتباطی ندارد. ،افزایش یابد به صورت خودکار اعتبارش قرار است
 

 نماید:ح ذیل را وارد میرکاربر اقالم اطالعاتی مورد نیاز به شید، پس از تأی

 .)یا همراه اول ایرانسل اپراتورنام شرکت ( ◄

درمورد خطوط ایرانسل یکی از دو نوع سیم کارت قابل انتخاب  .نوع سیم کارت (اعتباري/ دائمی) ◄
 بوده لیکن خطوط همراه اول فقط نوع سیم کارت اعتباري قابل انجام است.

ل هاي همراه اوکارتنوع شارژ نیز ویژه خطوط ایرانسل است و سیم )/ شگفت انگیزنوع شارژ (عادي ◄
 شوند.ادي شارژ میعفقط به صورت 

 .شماره همراه مورد نظر براي عملیات شارژ خودکار ◄

براي خطوط ایرانسل درج مبلغ به صورت اختیاري توسط کاربر و براي  .مبلغ شارژ (در هر نوبت شارژ) ◄
 خطوط همراه اول به صورت انتخاب از لیست مبالغ شارژ موجود توسط کاربر قابل انجام است.

 شود).(خدمت پس از این تاریخ غیرفعال می خدمتتاریخ انقضاي  ◄

. این فیلد کنترلی بوده و چنانچه جمع مبالغ سقف مبلغ برداشت ماهیانه (بابت شارژ خودکار) ◄
ر مشتري برسد، در آن ماه دیگ عیین شده توسطتهاي بابت شارژ خودکار این خط در ماه به رقم برداشت

 نماید.و ارسال دستور شارژ نمیبابت شارژ خودکار، سیستم مبادرت به برداشت 

سیستم یک بار صحت اطالعات را از کاربر استعالم و » تأیید«پس از تکمیل اطالعات الزم و فشردن دگمه 
ید با شود. این رسدرصورت تأیید کاربر، درخواست ثبت شده و رسید آن نیز به مشتري نمایش داده می

 را دارد. pdfال قابلیت چاپ یا تبدیل به فایل مندرج در گوشه سمت چپ با  ⁞استفاده از گزینه 

 21 از 6 صفحه

 



 
 

  
 

 ویرایش  -2-2
ه در نظر گرفته شده است و دسترسی بثبت شده  هايدرخواستاین پردازش براي انجام تغییرات بر روي 

آن از طریق فرم درخواست بانک پرداخت میسر است. در این فرم و در قسمتی که درخواست هاي ثبت 
شود، آیکون ویرایش به شکل            در مقابل هر درخواست وجود دارد که با فشردن میشده نمایش داده 

خ انقضاي تاری«یا » سقف مبلغ برداشت ماهیانه«، »مبلغ اعتبار«شد و اقالم وارد پردازش ویرایش توان میآن 
 .کرد اصالحرا » خدمت

 21 از 7 صفحه

 



 
 

 
 حذف -2-3
درمقابل هر درخواست ثبت شده در فرم  ،   براي حذف (غیرفعال) نمودن یک درخواست، گزینه     

 يهاي ثبت شدهتوان هر یک از درخواستدرخواست بانک پرداخت وجود دارد که با استفاده از آن می
  پیشین را حذف (غیرفعال) نمود.

 
  

 21 از 8 صفحه

 



 
 

 هاي بانک پرداختگزارش-3
 

 بانک پرداختهاي درخواستگزارش  -3-1
منوي » گزارشات«قسمت تواند از هاي بانک پرداخت، میجهت استفاده از گزارش درخواستکاربر 

فیلد  در» ک پرداختبان«یا با جستجوي عبارت  را انتخاب نماید »هاي بانک پرداختگزارش درخواست«
 .مربوطه این پردازش را یافته و استفاده نماید

ساب شماره ح / پرداخت قبوض)،شارژ خودکار سیم کارت اعتباري(با نوع درخواست  در این فرم کاربر 
 .نمایدمبدأ و بازه زمانی معین را انتخاب نموده و گزارش مورد نظر را بازیابی می

 

 21 از 9 صفحه

 



 
 

 گزارش استعالم بانک پرداخت -3-2

شود. این استفاده میهاي بانک پرداخت از گزارش استعالم بانک پرداخت ي تراکنشي نتیجهبراي مشاهده

قابل  هاي بانک پرداخت) توضیح داده شد،(گزارش درخواست 1-3طبق توضیحاتی که در بند گزارش 

 دستیابی است.

ی ، شماره حساب، بازه زمان(شارژخودکار/ پرداخت قبوض) انتخاب نوع درخواستبا کاربر  گزارشدر این 

یم» ه، پرداخت نشده و یا هردو وضعیتپرداخت شد«انتخاب وضعیت نام شرکت و همچنین  ،مورد نظر

هاي ثبت شده را به تفکیک درخواستخودکار مربوط به شارژ پرداخت خودکار قبض/  هايتراکنشتواند 

واند تد باشد، براي تفکیک میددرصورتی که تعداد درخواست هاي بر روي یک حساب متع .مشاهده نماید

 ر قبض) یا شماره همراه (در عملیات شارژ خودکار) را درج نماید.شناسه قبض (در عملیات پرداخت خودکا

 

 

 

 

 21 از 10 صفحه

 



 
 

 

  

 21 از 11 صفحه

 



 
 

 همراه بانکي سامانه استفاده در
  

 پرداخت خودکار قبضعملیات اجرایی -1
ود به سامانه همراه بانک می تواند از دو مسیر به امکانات ور پس ازکاربر 

 پرداخت خودکار قبض دسترسی داشته باشد.
 ي سمت راستفراخوانی منوي اصلی سامانه ازطریق آیکون گوشهمسیر اول، 

پایین اپلیکیشن است. در اینجا از میان خدمات موجود، پردازش بانک پرداخت 
 نماید.ي قبض خودکار را  انتخاب میو گزینه

هاي در ها از کنار یکی از حسابي سرویسمسیر دوم، انتخاب گزینه
 >هاي موجودخت از میان سرویسانتخاب سرویس بانک پردا >دسترس

 .خودکار است قبضي انتخاب گزینه
 
 
 

با استفاده از هر یک از دو مسیر اشاره شده، کاربر بایستی نوع عملیات قبض خودکار را انتخاب نماید. با 

ورود به پردازش بانک پرداخت صفحه جدیدي نمایش داده می شود که شامل فیلدهاي فعالسازي، 

 21 از 12 صفحه

 



 
 

دازش مسیر اول وارد پرکاربر از اگر (البته است گزارش اصالح و  غیرفعالسازي،

 منو و قبل از انجام مراحل فعالسازي، بایستیبعد از این بانک پرداخت شده باشد، 

 حساب مورد نظر خود را انتخاب کند).

 ( درخواست بانک پرداخت/ ثبت نام)فعالسازي  -1-1

ستی شود که کاربر بایظاهر می ي فعالسازي، منوي مربوطهپس از انتخاب گزینه

قالم ا اقالم اطالعاتی الزم را درج/ انتخاب نموده و رسید ثبت درخواست و شماره پیگیري را دریافت نماید.

 درخواستی شامل: اطالعاتی

ي قبض (همان شناسه شناسه ◄
اي که از طرف شرکت خدماتی 
قبض ارائه شده و هنگام 
پرداخت قبض به صورت دستی 
نیز ورود آن به عنوان اولین 
پارامتر شناسایی قبض اجباري 

چناچه شرکت خدماتی است). 
 همکاري فیمابینقبض مربوطه 

را با بانک درخصوص سرویس 
بانک پرداخت انجام داده باشد، 

در  نوع قبض و نام شرکت
نمایش داده می مرحله تأیید

 نمایش داده می شود. »شرکت تابعه مجوز پرداخت ندارد«شود و در غیر اینصورت خطاي 
عالم اوي به محض زمان پرداخت: با استفاده از این فیلد، مشتري می تواند مدیریت کند که قبض  ◄

روز مانده به  5روز مانده به پایان مهلت پرداخت صورتحساب یا  10توسط شرکت خدماتی یا  بدهکاري
پایان مهلت پرداخت صورتحساب یا آخرین روز مهلت پرداخت صورتحساب به صورت خودکار پرداخت 

 .شود
 شتري فعال خواهد بود).تاریخ انقضاي خدمت (خدمت پرداخت خودکار قبض تا زمان مورد نظر م ◄

 21 از 13 صفحه

 



 
 

(بابت پرداخت خودکار قبض مربوطه). این فیلد کنترلی بوده و چنانچه مبلغ قبض  رداختپسقف مبلغ  ◄
مربوطه یا جمع مبالغ قبض مربوطه در ماه از رقم درخواستی مشتري بیشتر شود، آن قبض به صورت خودکار 

 .و خدمت بانک پرداخت توسط مشتري تعبیه شده است) (این فیلد براي مدیریت حسابپرداخت نخواهد شد 
پس از ورود اطالعات الزم و تأیید آن وارد صفحه استعالم اطالعات شده و چنانچه اطالعات نمایش کاربر 

قبض خودکار به وي نمایش داده  سازيالعفشده و رسید داده شده را تایید نماید، درخواست وي ثبت 
 خواهد شد.

 خودکار بضق  غیرفعالسازي -1-2
هایی وشق ریطر، بایستی ازخودکار بضقبه منظور غیرفعالسازي عملیات 

، منوي انتخاب عملیات که در توضیحات فعالسازي ارائه شد، با مراجعه به
ه مبدأ ، شماره حسابی کر حین عملیاتدي غیرفعالسازي انتخاب شود (گزینه

 ).شودیمانتخاب مورد نظر است، خودکار  بضقهاي تراکنش
طریق توان به دودرخواست مربوطه را میي غیرفعالسازي، با انتخاب گزینه

س از مربوطه فراخوانی کرد. پ ناسه قبضشپیگیري یا انتخاب  دکانتخاب 
انتخاب درخواست مزبور، اطالعات آن درخواست به نمایش درآمده  و پس از تأیید کاربر، درخواست 

 شود.غیرفعال (حذف) می ،مورد نظرخودکار  بضق

 

 21 از 14 صفحه

 



 
 

 
 خودکار بضق اصالح -1-3

بق ط ، بایستیورد نظرمخودکار  بضقبه منظور اصالح اقالم عملیات 
نوي م طریقاز توضیحات ارائه شده درباره فعالسازي/ غیرفعالسازي،

 ،ر حین عملیاتدي اصالح انتخاب شود (انتخاب عملیات، گزینه
 مورد نظر است،خودکار  بضقهاي شماره حسابی که مبدأ تراکنش

 ).شودیمانتخاب 
ق توان به دوطریي اصالح، درخواست مربوطه را میبا انتخاب گزینه

 مربوطه فراخوانی کرد. پس از انتخاب درخواست مزبور، اطالعات ناسه قبضشپیگیري یا انتخاب  دکانتخاب 
 بلغم، تاریخ انقضاي خدمت یا سقف مان پرداختزتواند آن درخواست به نمایش درآمده  و کاربر می

 .شرایط جدید، درخواست را اصالح نمایدتأیید پس از را تغییر داده و  پرداخت
 

   
 

 21 از 15 صفحه

 



 
 

 
 خودکار بضقگزارش  -1-4

 ،ثبت نموده است پیش از اینکه را  تواند وضعیت درخواست هاي بانک پرداخت خودفرم کاربر میدر این 
 . ستا. این وضعیت ها شامل: فعال، غیرفعال، در حال بررسی و خطا در انجام عملیات کندمشاهده 

کی از فیلدها یقلم مربوطه کاربر با درج  .است ناسه قبضششماره پیگیري و اقالم اطالعاتی این پردازش شامل 
 و شناسه قبض ازطریق منوهاي کد پیگیريطالعات ا .را مشاهده نماید ورد نظرمتواند گزارش درخواست می

 یا غیرفعالسازي قابل دسترسی است. حاصال

  
 

 

  
 21 از 16 صفحه

 



 
 

 شارژ خودکار سیم کارت اعتباريعملیات اجرایی  -2
 

 مسیر به امکاناتاز دو ود به سامانه همراه بانک می تواند ور پس ازکاربر 
 شارژ خودکار دسترسی داشته باشد.

 ي سمتمسیر اول، فراخوانی منوي اصلی سامانه ازطریق آیکون گوشه
 پردازشاست. در اینجا از میان خدمات موجود، راست پایین اپلیکیشن 

 نماید.میرا  انتخاب ي شارژ خودکار و گزینهبانک پرداخت 
هاي در ها از کنار یکی از حسابي سرویسانتخاب گزینه مسیر دوم،

 >هاي موجودانتخاب سرویس بانک پرداخت از میان سرویس >دسترس
.ي شارژ خودکار استانتخاب گزینه

 

 

 
با استفاده از هر یک از دو مسیر اشاره شده، کاربر بایستی نوع عملیات شارژ خودکار را انتخاب نماید. با 

 ،ورود به پردازش بانک پرداخت صفحه جدیدي نمایش داده می شود که شامل فیلدهاي فعالسازي
اصالح و گزارش است (البته اگر کاربر از مسیر اول وارد پردازش بانک پرداخت شده باشد،  غیرفعالسازي،

 ، بایستی حساب مورد نظر خود را انتخاب کند).و قبل از انجام مراحل فعالسازي از این منو بعد

 21 از 17 صفحه

 



 
 

 ( درخواست بانک پرداخت/ ثبت نام)فعالسازي  -2-1
شود که کاربر بایستی اقالم اطالعاتی الزم را ظاهر می فعالسازي، منوي مربوطه يپس از انتخاب گزینه

 اقالم اطالعاتی  نماید.پیگیري را دریافت شماره  رسید ثبت درخواست و درج/ انتخاب نموده و
 درخواستی شامل:

 .)/ همراه اولایرانسلنام شرکت ( ◄
/ اعتباري( کارت سیم نوع ◄

 ایرانسل خطوط درمورد). دائمی
 لقاب کارت سیم نوع دو از یکی

 طخطوبراي  لیکن بوده انتخاب
 کارت سیم نوع فقط اول همراه

 .است انجام قابل اعتباري
 شگفت/ عادي( شارژ نوع ◄

 وطخط ویژه نیز شارژ نوع) انگیز
هاي کارتو سیم است ایرانسل

همراه اول فقط به صورت عادي 
 شوند.شارژ می

 نوبت هر در( شارژ مبلغ ◄
صورت اختیاري توسط کاربر و براي خطوط همراه اول به صورت  به مبلغ درج ایرانسل خطوط براي). شارژ

 انتخاب از لیست مبالغ شارژ موجود توسط کاربر قابل انجام است.
 .شماره همراه مورد نظر براي عملیات شارژ خودکار ◄
 شود).(خدمت پس از این تاریخ غیرفعال می تاریخ انقضاي خدمت ◄
هاي . این فیلد کنترلی بوده و چنانچه جمع مبالغ برداشتسقف برداشت ماهیانه (بابت شارژ خودکار) ◄

در ماه به رقم درخواستی مشتري برسد، در آن ماه دیگر بابت شارژ خودکار،  کار این خطخود بابت شارژ
 نماید.سیستم مبادرت به برداشت و ارسال دستور شارژ نمی

  

 21 از 18 صفحه

 



 
 

 شارژ خودکار  غیرفعالسازي -2-2
سیم کارت خاص،  یکبه منظور غیرفعالسازي عملیات شارژ خودکار 

هایی که در توضیحات فعالسازي ارائه شد، با مراجعه ق روشیطربایستی از
ین ر حدي غیرفعالسازي انتخاب شود (منوي انتخاب عملیات، گزینه به

ست، مورد نظر اخودکار  بضقهاي ، شماره حسابی که مبدأ تراکنشعملیات
 ).شودیمانتخاب 

طریق توان به دودرخواست مربوطه را میي غیرفعالسازي، با انتخاب گزینه
انتخاب شماره پیگیري یا انتخاب شماره همراه مربوطه فراخوانی کرد. پس از انتخاب درخواست مزبور، 
اطالعات آن درخواست به نمایش درآمده  و پس از تأیید کاربر، درخواست شارژ خودکار شماره همراه 

 شود.غیرفعال (حذف) می ،مورد نظر
 

 

 
 
 

 21 از 19 صفحه

 



 
 

 
 شارژ خودکار اصالح -2-3

 بایستیبه منظور اصالح اقالم عملیات شارژ خودکار یک سیم کارت خاص، 
منوي  طریقاز طبق توضیحات ارائه شده درباره فعالسازي/ غیرفعالسازي،

، شماره ر حین عملیاتدي اصالح انتخاب شود (انتخاب عملیات، گزینه
).شودیمانتخاب مورد نظر است، خودکار  بضقهاي حسابی که مبدأ تراکنش  

 توان به دوطریق انتخابي اصالح، درخواست مربوطه را میبا انتخاب گزینه
شماره پیگیري یا انتخاب شماره همراه مربوطه فراخوانی کرد. پس از انتخاب 

شارژ، تاریخ انقضاي خدمت یا  تواند مبلغدرخواست مزبور، اطالعات آن درخواست به نمایش درآمده  و کاربر می
 .شرایط جدید، درخواست را اصالح نمایدتأیید پس از سقف برداشت ماهیانه را تغییر داده و 

 
   

 
  

 21 از 20 صفحه

 



 
 

 گزارش شارژ خودکار -2-4
مشاهده  ،ثبت نموده است پیش از اینکه را  تواند وضعیت درخواست هاي بانک پرداخت خودفرم کاربر میدر این 

 . تسا. این وضعیت ها شامل: فعال، غیرفعال، در حال بررسی و خطا در انجام عملیات کند
د گزارش توانکاربر با درج یکی از فیلدها می .شماره پیگیري و شماره همراه استاقالم اطالعاتی این پردازش شامل 

ازي قابل یا غیرفعالس حو شناسه قبض ازطریق منوهاي اصال کد پیگیريطالعات ا .درخواست مربوطه را مشاهده نماید
 دسترسی است.

  

 
 

 

 21 از 21 صفحه
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