راهنمای پرداخت الکترونیکی
موسسه آموزش عالی ثامن بشای تسْیل دس اهش پشداخت ضْشیْْای داًطجَیاى الذام بِ ساُ اًذاصی ساهاًِ پشداخت
الکتشًٍیکی ًوَدُ است .جْت استفادُ اص ایي ساهاًِ هشاحل ریل سا دًبال کٌیذ.
 - 1پس اص ٍسٍد بِ پَستال داًطجَیی بِ لسوت هالی ٍاسد ضَیذ.
 - 2پس اص ٍسٍد بِ لسوت هالی بِ لسوت پشداخت الکتشًٍیکی هشاجعِ ًواییذ:
 - 3دس لسوت هالی ًَع پشداخت سا هطخص ًواییذ:

- 4
 - 5دس هشحلِ بعذ هبلغی سا کِ هیخَاّیذ پشداخت کٌیذ بِ سیال ٍاسد ًواییذ (دس ایي لسوت عالٍُ بش هطخص
ًوَدى هبلغ لیست پشداختْای لبلی ًیض هطاّذُ هیضَد).

با فطشدى دکوِ پشداخت سیستن جْت اطویٌاى اص ضوا تاییذ هیگیشد کِ دس صَست هَافك بَدى آى سا تاییذ هیکٌیذ:

دس صَست تاییذ ایي هشحلِ ،اص ایي لسوت بِ بعذ ٍاسد سایت باًک هیضَیذ ٍ اداهِ سًٍذ اص طشیك سایت باًک
اًجام هیگشدد .دس صَست عذم تاییذ ایي هشحلِ ،بِ هشحلِ لبل جْت اصالح بش هیگشدیذ.
 - 6پس اص ٍسٍد بِ سایت باًک هلت با صفحِ صیش سٍ بِ سٍ هیطَیذ:
دس ایي صفحِ ضوا هبلغی کِ هیخَاّیذ پشداخت کٌیذ بِ سیال دس لسوت «هبلغ پشداخت» هیبیٌیذ .دس لسوت بعذی
اطالعات کاست اص ضوا خَاستِ هیطَد کِ ضاهل ضواسُ کاست ،سهضایٌتشًتی کاست ،سهض دٍم (  )CVV2هیباضذ.

ضواسُ کاست ّواى ضواسّای است کِ بِ صَست بشجستِ یا با فًَت هطکی بش سٍی «هلت کاستِ» ضوا دسج ضذُ است.
دس هَسد سهض ایٌتشًتی کاست ٍ سهض دٍم ٍ طشیمِ بِ دست آٍسدى آى بِ ساٌّوای صیش هشاجعِ ًواییذ( :بِ هٌظَس سعایت
هسائل اهٌیتی تَصیِ اکیذ هیطَد بشای ٍسٍد سهض ایٌتشًتی کاست ٍ سهض دٍم اص صفحِ کلیذ هجاصی کِ بِ ّویي هٌظَس
طشاحی گشدیذُ ٍ دس گَضِ سوت چپ تصَیش هطاّذُ هیضَد استفادُ ًواییذ ،هخصَصا ٍلتی اص کافی ًتْا الذام بِ
پشداخت هیًواییذ).

چگونه به رمس اينترنتی و  CVV2خود دسترسی پیدا کنید؟

جْت استفادُ اص خذهات پشداخت ایٌتشًتی بَسیلِ کاستْای صادسُ باًک هلت ( ملت کارت )ً ،یاصهٌذ دستشسی بِ سهض
ایٌتشًتی ٍ پاساهتش  CVV2کاست خَد هی باضیذ .دس ایي ساستا توْیذات الصم جْت اخز هَاسد یادضذُ اص طشیك پایاًِ
ّای خَدپشداص باًک هلت دس سشاسش کطَس اًذیطیذُ ضذُ است .ضوا هیتَاًیذ با هشاجعِ بِ ّش یک اص پایاًِ ّای هزکَس
بِ سٍش ریل الذام ًوَدُ ٍ سهض ایٌتشًتی ٍ پاساهتش  CVV2کاست خَد سا دسیافت ًواییذ:
 .1هلت کاست خَد سا دس پایاًِ خَد پشداص باًک هلت (  )ATMلشاس دادُ ٍ گضیٌِ حساب کاستْای فعال سا
کٌی.
اًتخاب د
 .2سهض کاست خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ کلیذ ثبت سا فطاس دّیذ.
 .3سپس دکوِ همابل گضیٌِ تغییش سهض سا فطاس دّیذ.
 .4گضیٌِ تغییش سهض ایٌتشًتی سا اًتخاب کٌیذ.
 .5سهض ایٌتشًتی هَسد ًظش خَد سا دس چْاس سلن ٍاسد ًواییذ ٍ هجذداٌ طبك فشهاى سیستن سهض سا تکشاس ًواییذ.
 .6پس اص اًجام هَفمیت آهیض عولیات  ،سهض ایٌتشًتی ضوا فعال ضذُ ٍ پاساهتش  CVV2بِ ّوشاُ تاسیخ اًمضاء آى
بش سٍی سسیذ دستگاُ چاپ ضذُ ٍ تحَیل هیگشدد.
ی.
توجه  :دس حفظ ٍ ًگْذاسی سهض ایٌتشًتی خَد ًْایت دلت سا هبزٍل فشهاید

 CVV2چیست ؟
 CCV2عباست است اص ضواسُ ضٌاسایی دٍم هطتشی هیباضذ کِ داسای سِ سلن بَدُ ٍ دس پطت کاست چاپ هیطَد .

رمس اينترنتی چیست؟
رمس دوم کارت میباشد که صرفاً برای عملیات خريد/پرداخت اينترنتی کاربرد دارد.
-7پس اص تاییذ سیستن هجذدا بِ صَست ریل اص ضوا تاییذ هیگیشد:

 - 7پس اص ٍاسد کشدى اطالعات خَاستِ ضذُ دس هشحلِ لبل ٍ تاییذ آى دس صَست دسست بَدى تواهی پاساهتشّا
یعٌی هَجَدی کاست ،ضواسُ کاست ٍ سهضّا پیغام ریل سا دسیافت خَاّیذ ًوَد:

کِ دس آى پیغام ّطذاس هبٌی بشعذم کلیک ًوَدى بش سٍی دکوِ «بشگطت بِ سایت» بِ هٌضلِ اًصشاف اص پشداخت بَدُ ٍ
هبلغ پس اص هذت صهاى  10دلیمِ بِ حساب ضوا بشگطت دادُ هیضَد .پس الصم است جْت اًجام کاس بش سٍی دکوِ
بشگطت بِ سایت کلیک ًواییذ.
اطالعات دیگش ضاهل پیغام «تشاکٌص با هَفمیت صَست گشفت»  ،ضواسُ پیگیشی کِ بشای پی گیشیْای احتوالی بعذی
هَسد ًیاص خَاّذ بَد ٍ هَجَدی کاست پس اص کسش هبلغ پشداختی هیباضذ.
پس اص کلیک بش سٍی دکوِ «بشگطت بِ سایت» پیغام صیش سا دسیافت هیًواییذ،کِ ایي پیغام ًطاى دٌّذُ هَفمیت آهیض
بَدى پشداخت هیباضذ ٍ ضوا هیتَاًیذ ًتیجِ آى سا دس پشًٍذُ هالی خَد هطاّذُ ًواییذ.

سسیذ فَق ضاهل هبلغ پشداختی ،ضواسُ پی گیشی ٍ ،کذ سسیذ هیباضذ کِ ایي اطالعات دس کاسًاهِ هالی ٍ لیست
پشداختْای الکتشًٍیکی لابل هطاّذُ هیباضذ.

