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 مقدمه

های زندگی باعث گردیده بیش از نیمی از امور روزمره، به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی   امروزه رشد سریع تکنولوژی و نفوذ آن به تمامی عرصه   

که برای پرداخت شود انجام شود، و روزهای انجام امور به صورت حضوری و فیزیکی به سرعت در حال سپری شدن است. این روزها کمتر کسی پیدا می

 های طویل بانکی منتظر بماند.ها در صفهای آب و برق ساعتفیش

ساده      ست برای انجام امور  شتری مجبور بوده ا ساعت    قطع به یقین مرور روزهایی که م شاهده مانده حساب خود،  شعب   ای همچون م شت باجه  ها در پ

 بود.ها منتظر بماند، برای نسل بعدی غیر قابل باور خواهد بانک

شیاء )    با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و همه  شبکه جهانی اینترنت و نفوذ آن به ا شدن  شاهد بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی  IOT)1گیر  ، هر روز 

شی ادی، فرهنگی، آموزهای اقتصهای مترتب بر آنها در تمامی حوزهبه منظور تسهیل و تسریع در انجام امور هستیم. ابزارهای الکترونیکی فارغ از ریسک

کارگیری تکنولوژی انجام امور هحضااوری نموده اند، بی شااک یکی از تاثیرگذارترین حوزه هایی که با بو . . .کمک شااایانی به انجام امور به صااورت غیر

اقتصاد به دالیل مختلفی از جمله مشتری   ها به عنوان یکی از ارکان اصلی  روزمره را به صورت غیرحضوری جامه عمل پوشاند، حوزه اقتصاد بود، و بانک    

س   عنوان سرلوحه و شعار  که در دهه اخیر ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به نحویهدر این راه پیشرو بودند، ب ریع و تسهیل انجام امور و . . .  مداری، ت

رح شاااد و  ها مطترین ابزارهای رقابتی میان بانکان یکی از اصااالیها قرار گرفت. تا جائیکه میزان کم و کیف ارائه خدمات الکترونیکی به عنواکثر بانک

 ها به کیفیت و نحوه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی گره خورده است.خواسته یا نا خواسته میزان موفقیت بانک

ب سازی خدمات یاد شده در محیط کسپیاده ئه ونقش آفرینی نماید، نحوه ارا هاتواند در موفقیت بانکبه همان اندازه که کیفیت خدمات الکترونیکی می

شتریان می  ضایت و کار م شود، که این امر در دراز مدت می تواند موجب ر شایانی به موفقیت بانک مندی و جلب اعتماد آنان   ها نماید. لذا درتواند کمک 

های مختلف و به تصااویر کشاایدن عملیات قابل اجرا بر روی آنها،  هسااعی داریم حتی المقدور با بیانی ساااده و با ارائه راهنمای کاربری سااامان محتوااین 

 ها به مشتریان فرآهم آوریم.امکانی برای عرضه بهتر سامانه

 رشد پرسرعت تکنولوژی و تغییر در سرویسدارد محتوای موصوف با توجه به خدمات فعلی بانک بازنگری شده است و مسلماً با در خاتمه خاطر نشان می

 های آموزشیالکترونیکی، مطالب جدید و هرگونه تغییرات دراین خصوص توسط مدرسان محترم بانک در کالس خدماترائه خدمات مربوط به و نحوه ا

 ای مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.توسط این اداره به صورت دوره به اطالع فراگیران خواهد رسید. و محتوای آموزشی نیز

ن تدوی در شرقیآذربایجانهمکار محترم مدیریت شعب  شریفلو علی محمدهای جناب آقای پیش از ورود به مباحث اصلی، ضمن قدردانی از تالش

آن مدیریت از جمله ادارات خدمات الکترونیک و  مدیریت محترم نرم افزار و ادارات تحت نظارتمحتوای موصوف از همکاری و مساعدت روز رسانی و به

 نماید.آموزشی مذکور تشکر وقدردانی می محتوایمحتوای وتایید،  گذاریدر صحه جازیمهای بانکداری تولید سامانه

گردد با ارائة پیشنهادهای ارزندة خویش این اداره را در ارتقاء هرچه بیشتر سطح کیفی محتوای از کلیة همکاران در سایر واحدها نیز درخواست می

 رسانند.آموزشی حاضر یاری 
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 سامانه معین( -هافصل اول: )مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب سازمان

 مقدمه-0-0
 هاآن توسط  عامل بانک یک در بانکی هایحساب  تمرکز سیاست   اتخاذ ها،شرکت  و هاسازمان  بانکی تعامالت گسترش  به رو حجم

در   حضور  به نیاز بدون مشتریان  نیازهای کلیه پاسخگوی  که ایگونه به متنوع بانکی خدمات و ابزارها ارائه به هابانک تمایل دیگر از سوی  و

 .نمایدمی ناپذیر اجتناب عامل یهابانک سوی از را اعتماد قابل و پذیرانعطاف رویکردی اتخاذ لزوم باشد، بانک شعب

ستا،  همین در شتریان  متنوع نیازهای از صحیح  درکی با کارگران رفاه بانک را ساب  مدیریت حوزه در خود م  آنها که بانکی تعامالت و هاح

 و تفکیک بندی،طبقه لزوم کارکنان، اختیارات سطوح  تنوع ای،هزینه و درآمدی منابع تنوع مجاز، امضاءداران  تنوع ها،حساب  تعدد از ناشی 

 عملیات مدیریت(معین افزاری نرم سااامانه نخساات ویرایش .باشاادمی صااادره هایچک مدیریت و بانکی هایتراکنش انبوه حجم ردیابی

 .نمود سازی پیاده و طراحی را )نظارت یکپارچه

  معین سامانه با کار شروع-0-2

سازمان بتوانند با نام کاربری و رمز           سازمان داریم، تا کاربران  سامانه معین نیاز به تعریف کاربر برای  سازمان ها از  ستفاده  جهت ا

شوند. قبل از تعریف کاربر    سامانه  ساختار  ) به جز کاربر ادمین( عبور خود وارد  ساب ها را تعریف      باید نقش ها و  سی به ح ستر سازمانی و د

ساس نقشی خواهد بود که به کاربر اختصاص داده ایم اگر برای کاربر نقشی انتخاب نشود، دسترسی به          نماییم، ن مایش منوها برای کاربر برا

 منوهای سامانه محدود خواهد بود.

 معین سامانه در منوها -0-3
 منوهای موجود در سامانه معین به شرح ذیل می باشد و خالصه ای از هر کدام آورده می شود.

 

شخص         عمومی تنظیمات .1 سامانه م سایر امکانات راهبری  سی ها و  ستر : در این بخش فعالیت های مربوط به تعریف کاربران، د

 می گردد که عبارتند از:

ساختار    هاینقش تعریف سی    کاربران، تنظیمات سازمانی، مدیریت  سازمان،  ستر ساب، تنظیمات کاربران و    به د ح

 هاحساب لیست

 

 تولید( شناسه تولید هایفرم در واریزکننده عنوان با هامشتری این که سازمان، حقوقی و حقیقی مشتریان تعریف مشتری : .2

سط سیستم تو مشتری دک.دارند کاربرد)مرکب موردی شناسه تولید مستمر واریز مستمر شناسه تولید–موردی واریز شناسه

 تولید می شود.

 

: شناسه ابزاری می باشد که توسط آن می توان هویت افراد واریز کننده یا برداشت کننده را برای سازمان مشخص  شناسه تولید .3

نمود. در این منو می توان عملیات مربوط به تولید شناسه را انجام و پیگیری نمود. البته برای انجام عملیات واریز شناسه دار 

 ر این زیر منو عبارتند از:تی ایجاد گردد. عملیات های قابل انجام دبایستی حساب مربوطه در سمت بانک تغییرا

 مستمر، واریز شناسه موردی، تولید واریز شناسه حساب(، تولید چند یا یک برای واریز عنوان تعریف ( واریز عناوین

 مرکب و تبدیل شناسه موردی به مرکب  موردی شناسه مستمر، تولید
 

 .باشدچک می پرداخت دستور صدور جهت هابرای حساب برداشت عنوان :منظور از برداشت، تعریف برداشت .4

 

منوی میز مجازی : توسط این منو و زیر منوهای مربوطه مشتری می تواند درخواست های خود را به کاربر مدیر ارتباط با  .5

 مشتری ارسال نموده و پاسخ آن را دریافت نماید.

 

 : در این منو عملیات مربوط به چک قابل انجام می باشد. عملیات چک به شرح ذیل می باشد: چک .6
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 چک و چک صیادی  ذینفعان چک، تعریف مخاطبین چک، تعریف پرداخت دستور صدور
 باشند. با عنایت به اهمیت گزارش: در این منو و زیر بخش های آن تمام گزارش های تهیه شده در دسترس می .7

 گیری در امور بانکی افراد و سازمان ها، گزارشات متنوعی برای سامانه معین در نظر گرفته شده است که عبارتند از:شگزار

 گزارش شناسه واریز -1 

                       گزارش تجمیعی واریز -2واریزها 

 نمودار تحلیلی وجوه واریزی -3      

 چک 

  گزارش صورت وضعیت چک 

  مانده حساب های بانکیگزارش وضعیت 

 گزارش تجمیعی مانده حساب های بانکی 

 صورت حساب بانک 

 برداشت ها 

 گزارش برداشت 

 گزارش تجمیعی برداشت 

 فعالیت های کاربر 

 گزارش تمامی عملیات انجام گرفته توسط کاربران برروی فرم های موجود در سامانه 

  تنخواه کارت 
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 )تبلت بانک(انجام امور بانکی بوسیله تبلت  فصل دوم:

 مقدمه -2-0
سایز بزرگ          ضا و  ستفاده بهینه از ف ست. عالوه بر ا شده ا نرم افزار تبلت بانک رفاه با هدف ایجاد یک نرم افزار مختص تبلت تولید 

است. شما می توانید مجموعه ای از خدمات    صفحه تبلت؛ سایر کارکرد های مرتبط با مدیریت مالی شخصی نیز در این نرم افزار قرار گرفته     

 بانکی را با استفاده از این نرم افزار انجام داده و در عین حال درآمد و هزینه خود را مدیریت نمایید.

 تفاوت تبلت بانک با موبایل بانک -2-2
ری  بهینه سازی و طراحی واسط کارب  با توجه به متفاوت بودن سایز و ابعاد تبلت و گوشی موبایل و در اختیار داشتن فضای بیشتر،      

بمنظور استفاده بهینه از فضای صفحه به همراه رابط تعاملی مناسب صورت گرفته است. همچنین کارکرد هایی نظیر مدیریت مالی شخصی          

سته به موقعیت، نمایش اطالعات بیشتر         ست. عالوه بر این ب ضافه شده ا ی از  در برخ به منظور آگاهی و بهبود مدیریت دخل و خرج شخص ا

صفحات صورت گرفته است. به عنوان مثال در صفحات انتقال وجه، موجودی حساب به همراه روند مانده حساب نمایش داده می شود و یا          

 در صورتحساب اطالعات تکمیلی تراکنش نظیر زمان اجرا و دسته بندی تراکنش نمایش داده می شود.

 مرکز تماس و پشتیبانی -2-3
شاارح زیر تماس  فراد پاسااخگویی با مرکز  راهنما و وجود مشااکل در اسااتفاده از خدمات بانکی بر روی تبلت بانک خود، در صااورت مطالعه

 می گردد حاصل

 121-(8525)  مرکز پاسخگویی فراد:  

 farad@bankrefah.ir  پست الکترونیک:

 ثبت نام در شعبه -2-0
بور شعبه مراجعه نموده و  پس از تکمیل فرم، پاکت حاوی نام کاربری و رمز ع برای استفاده از سرویس تبلت/موبایل بانک می بایستی به

وانید با کرده اید دیگر نیازی به مراجعه به شعبه ندارید و می ت رویس موبایل بانک رفاه استفادهرا از شعبه دریافت کنید. در صورتیکه قبال از س

 نیز استفاده نمایید. "تبلت بانک"همان شماره موبایل ثبت شده قبلی برای نام کاربری و کلمه عبور از 

 نحوه اخذ نام کاربری و رمز عبور توسط مشتری: -2-5
موبایل بانک را تکمیل کنید و   فرم مربوط قرارداد استفاده از خدمات تبلت/شما می بایستی به یکی از شعب بانک رفاه مراجعه نموده و 

 دو شماره همراه مجاز را جهت استفاده از موبایل/ تبلت بانک به شعبه معرفی کنید. سپس پاکت حاوی کد کاربری و رمز عبور اول و دوم تبلت

 )رمز یکبار مصرف( را از شعبه تحویل بگیرید. OTPبانک و یا 

 )رمز یکبار مصرف( بانکداری اینترنتی را در تبلت بانک نیز استفاده کنم OTPآیا می توانم دستگاه  -2-6
توانید از همان مجدد نبوده و می OTPدریافت نموده اید، نیازی به دریافت دستگاه  OTPدر صورتیکه قبال برای سامانه بانکداری اینترنتی 

 ار تبلت بانک استفاده نمایید.دستگاه برای تولید رمز دوم برای نرم افز

 نحوه دریافت و نصب نرم افزار: -2-7
واقع در بخش خدمات الکترونیک دانلود و نصب  تبلت بانکقسمت  bank.ir-www.refahجدیدترین نسخه نرم افزار تبلت بانک از آدرس 

د و نصب کنید. دانلو رفاه بانک رسمی سایتو جلوگیری استفاده از نرم افزارهای تقلبی، نرم افزار را تنها از  امنیتاست. به منظور رعایت 

 چنانچه پس از دانلود نرم افزار تبلت بانک موفق به نصب آن بر روی تبلت خود نشدید، ضروریست با استفاده از نرم افزار های مدیریت فایل

 افزار نرم ( واقع در تلفن همراه خود فایل دانلود شده را از مسیر دانلود ها اجرا نمایید. اگرMy Files, File Manager, File explorerاندروید )

 .فرمایید دریافت معتبر سایتهای از را آن توانید می نیافتید، خود همراه تلفن در را فایلها مدیریت

 

 

http://www.refah-bank.ir/
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 نحوه فعال سازی و ورود به سیستم: -2-8
در ابتدا نام کاربری و شماره موبایل از شما درخواست می شود و پس از بررسی صحت نام کاربری و شماره موبایل ارسال شده از سوی 

مرکز، کد فعال سازی به همان شماره پیامک ارسال خواهد شد. سپس از شما درخواست می شود که کد دریافت شده را در قسمت مربوطه وارد 

 3دقیقه طول بکشد. در صورتیکه تا  3ه مشکالت مربوط به زیر ساخت مخابراتی ارسال پیامک، ممکن است ارسال این کد تا نمایید. با توجه ب

 دقیقه کد برایتان پیامک نشد عملیات فعال سازی را مجدد انجام دهید. 

اه بوده قبال مشتری موبایل بانک رفصورتی که در بعد از انجام فعال سازی جهت ورود به سیستم نام کاربری و کلمه عبور درخواست می شود. 

کلمه عبور که  و نام کاربریاید در این بخش نام کاربری و کلمه عبور را با نام کاربری و کلمه عبور موبایل بانک پر کنید. در غیر این صورت 

 داخل پاکت دریافتی از شعب نوشته شده است را در این قسمت وارد کنید.

 تماستفاده از سیس -2-9

 :سیستم تبلت بانک دارای یک منوی عمودی جهت دسترسی سریع به مهمترین کار کردهای سیستم  منوی اصلی سیستم 

عبه ای، شارژ مستقیم سیم کارت و شقسمت اصلی شامل پروفایل کاربر، داشبورد اصلی انتقال وجه، انتقال وجه دوره 6باشد. این منو دارای می

 ه منوی کامل بر روی قسمت باال کلید کنید تا منوی کامل سیستم را با توضیحات مشاهده کنید.یابی زیر می باشد. جهت مشاهد

ها جهت ویرایش این منو )بطور مثال افزودن منو پرداخت اقساط تسهیالت( کافی است روی هر یک از آیتم نکته:

  چند لحظه فشار دهید تا به منو اصلی اضافه یا از آن حذف گردد.

 این صفحه شامل تمامی امکانات برای مدیریت درآمد و هزینه می باشد. تراکنش هایی که از صورتحساب مرتبط با هر : داشبورد مالی

حساب به صورت خودکار دریافت می شوند دسته بندی می شوند و در نمودار دایره ای مشخص می شود که هر دسته، چند درصد از تراکنش 

را در  یآن دسته بند یتراکنش ها جزئیات یدتوان یم یا یرهنمودار دا یاز بخش ها یکتخاب هر با ان .ها را به خود اختصاص داده است

با کشیدن نمودار دایره ای به سمت چپ، نمودارهای بعدی نمایش داده می شوند.  نمودار بعدی نمودار  .ییدصفحه مشاهده نما یینقسمت پا

ک نگاه پر درآمد ترین و پر هزینه ترین ماه را مشخص می نماید. در این نمودار نیز مقایسه درآمد و هزینه در ماه های مختلف است که با ی

ی دمی توانید با انتخاب درآمد یا هزینه هر ماه، لیستی از جزئیات تراکنش های همان ماه را در قسمت پایین صفحه مشاهده نمایید. نمودار بع

د. در قسمت زیرین نمودار پیشرفت درآمد و هزینه نمایش داده می شود. به وسیله نیز روند تغییر مانده حساب در طول زمان را مشخص می کن

این نمودار نسبت درآمد به هزینه قابل مقایسه است. چند تراکنش اخیر حساب نیز با ذکر جزئیات تاریخ و ساعت در بخش انتهایی نمایش 

نید  ده و تعداد بیشتری از تراکنش ها نشان داده می شوند. شما می تواصورتحساب کامل نمایش داده ش "بیشتر"داده می شود. با انتخاب کلید 

شماره حساب و ماه شمسی که قصد بررسی عملیات مالی آن را دارید انتخاب کنید. متناسب با موارد انتخاب شده نمودار های صفحه نمایش 

 داده خواهند شد. 

  :هرستف تنا و پایا قابل اجرا می باشد. روال عملیات انتقال وجه، شبیه به مکالمه عملیات انتقال وجه داخلی، کارت به کارت، ساانتقال وجه 

 ی می باشد. گوش تماس

o برای شروع انتقال وجه به ترتیب زیر عمل کنید:: بار نیاول انتقال وجه به یک شخص برای 

کارت و یا شبا فرد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد کنید.  شماره تلفن همراه)هنگام انتقال وجه داخلی( شماره حساب، -1

 ندارد. یتیشماره شبا اهم یبرا IRوارد کردن  یا یا ساتنا،انجام انتقال وجه پا یبرا

پس از اتمام ورود اطالعات شماره مقصد، از منوی باز شده نوع عملیات اعم از انتقال وجه داخلی، کارت به کارت، پایا  -2

 / ساتنا را انتخاب کنید. 
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با توجه به نوع انتقال وجه، در صفحه بعدی اطالعات فیلد های مورد نیاز نمایش داده خواهد شد. در خصوص انتقال وجه  -3

 خود را می توانید از رمز دوم کارتاعتبار و تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است و  کارت به کارت، کد

 طریق خود پرداز دریافت کنید.  

در پایان ، تائیدیه انتقال وجه به همراه نام صاحب حساب/کارت/شبای مقصد نمایش داده می شود و رمز دوم مویایل/تبلت  -4

  بانک را می بایستی وارد کنید. 

o در صورتی که قبال به افراد خاصی انتقال وجه داده باشید، می توانید با ی: بعد دفعاتتقال وجه به یک شخص در ان

وارد کردن بخشی از نام و نام خانوادگی ، شماره حساب، کارت، شبا وی را جستجو کنید و یا در فهرست برگزیده ها و یا همه 

 شخص مورد نظر عملیات همانند قبل ادامه می یابد.  مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید. پس از انتخاب

o  :شما می توانید با کلیک بر کلید تنظیمات کنار اسم مخاطب، عکس مخاطب را تغییر دهید و یا مدیریت مخاطب ها

مخاطب مربوطه را حذف کنید. به هنگام تغییر عکس مخاطب، فهرست مخاطبین ثبت شده در تبلت شما نمایش داده می شود. 

ای در انتخاب مخاطب مربوطه عکس وی در صفحه انتقال وجه نیز نمایش داده خواهد شد. همچنین قابلیت انتقال وجه دورهبا 

قال های مختلف انتتوان با انتخاب حساب مبدأ و مقصد ، تاریخ شروع، تعداد دفعات و... در دورهتبلت بانک وجود دارد و می

 وجه انجام داد.

 با رمز  رمز دوم تبلت/ موبایل بانکم کارت چه تفاوتی دارند و کجا باید مورد استفاده قرار گیرند؟ رمز دوم حساب و رمز دو

 یل،اپروف یریتحساب کارت و مد یرایشپرداخت قبوض، و ی،، انتقال وجه دوره ا داخلیجهت انتقال وجه دوم کارت متفاوت می باشد. 

م رمز دو یستبایم انتقال وجه کارت به کارت،و تنها جهت باشد مورد نیاز می OTP مصرف یکباررمز  یا یل بانکموباتبلت/ رمز دوم 

 توانید رمز دوم کارت را با مراجعه به دستگاه خود پرداز تنظیم کنید.شما می .می گیرد مورد استفاده قرار کارت

  یسسرو یرتغم یفیتک یلدل بهدر صورت عدم دریافت پاسخ از مرکز در تراکنش های مالی ، چه اقدام باید صورت گیرد؟ 

الش مجدد از ت یشپ یت تراکنش،بر موفق یپاسخ از مرکز مبن یافتو عدم در یمال ی، در صورت انجام تراکنش هاو اینترنت مخابرات یها

 .ییدنسبت به کنترل صورتحساب خود اقدام نما

  و با رمز  یالر  500،000،000ال وجه با رمز ثابت سقف روزانه انتقحداکثر تا چه مبلغی در روز می توانم انتقال وجه انجام دهم؟

 است. یالر 1000000000000مصرف  یکبار

  ریال  150،000،000برای انجام انتقال وجه ساتنا و مبالغ باالی چگونه می توانم انتقال وجه بین بانکی با مبالغ باال را انجام دهم؟

 مورد نیاز می باشد و برای تهیه آن می بایستی به شعبه مراجعه شود. OTP، رمز یکبار مصرف 

  :پس از انجام عملیات انتقال وجه، صفحه ای نمایش داده می شود که جزئیات و نتیجه عملیات را صفحه جزئیات و نتیجه انتقال وجه

ه می شود. در صورت بروز هر خطایی در عملیات، پس نمایش می دهد. اگر انتقال وجه با موفقیت انجام شود رنگ پس زمینه سبز نمایش داد

اک رزمینه قرمز رنگ نمایش داده می شود. در قسمت پایین این صفحه نیز بخشی قرار دارد که می توانید انجام این عملیات را با دیگران به اشت

 م شده است.الع دهید که انتقال انجاگذارید. به طور مثال اگر به حساب فردی مبلغی را واریز کرده اید و قصد دارید به وی اط

  .از این قسمت می توانید با انتخاب گزینه اشتراک گذاری، اطالعات واریزی را برای مخاطب مقصد ارسال نمایید 

  .امکان ارسال اطالعات واریز از طریق پیامک نیز در نظر گرفته شده است 

 ی صد را به اطالعات مخاطبین وی اضافه نمایید تا در دفعات بعدبا استفاده از گزینه لینک عکس می توانید تصویر کاربر مق

 انتقال وجه نیز عکس وی نمایش داده شود. 

  را مجددا انجام دهید. همان تراکنش با همان مبلغبا انتخاب گزینه تکرار تراکنش می توانید 
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  به هنگام به اشتراک گذاری رسید انتقال وجه و یا پیامک آن، می توانید شرح انتقال وجه را برای مخاطب مقصد در مقابل متن

 یادداشت نمایید.  "بابت:  "

  :ه رامکان خرید شارژ ایرانسل، همراه اول و رایتل وجود دارد. خرید شارژ به صورت مستقیم بوده و با دریافت شماخرید شارژ همراه

 شود. برای انجام عملیات خرید شارژ به ترتیب زیر عمل کنید: همراه، بدون نیاز به وارد کردن کد، خط مورد نظر مستقیما شارژ می

 پس از ورود به سیستم، گزینه خرید شارژ را انتخاب نمایید 

 .ابتدا اپراتور مورد نظر اعم از همراه اول یا ایرانسل را انتخاب کنید 

 ژ را انتخاب کنیدابتدا نوع شار. 

  رقم باشد. همچنین شماره  11شروع شده و  00سپس شماره موبایل به منظور شارژ را وارد کنید. شماره موبایل می بایستی با

مربوطه می بایستی برای اپراتور انتخاب شده معتبر باشد. در صورت موفق بودن عملیات ، شماره موبایلی که درخواست شارژ 

 صورت  مستقیم شارژ می شود.نموده است، به 

  د شارژ در صورتیکه در عملیات خریاگر مبلغ شارژ از حسابم کسر شد ولی خط موبایلم شارژ نشد؛ چه اقدامی انجام دهم؟

خطای پیش بینی نشده رخ دهد و یا پاسخی از مرکز دریافت نشود و هزینه ای از حساب شما کسر شود، هزینه مربوطه به صورت خودکار 

 مدتی به حساب شما برگشت داده می شود.پس از 
 

  :امکان پرداخت انواع قبوض با استفاده از شناسه قبض و پرداخت وجود دارد. همچنین پرداخت قبوض با استفاده از بارکدخوان

استخراج  رامکان اسکن کردن بارکد قبض به وسیله دوربین دستگاه نیز وجود دارد. شناسه قبض و پرداخت پس از اسکن به صورت خودکا

شده و در داخل فیلد های مربوطه قرار می گیرند. برای استفاده از بارکد خوان پس از باز شدن صفحه پرداخت قبض باید برروی دکمه مربوطه 

د. یکلیک کنید. در صورت انتخاب گزینه استفاده از بارکد خوان صفحه دوربین باز می شود. دوربین دستگاه را در مقابل بارکد قبض قرار ده

و منتظر بمانید تا دوربین اطالعات قبض را بخواند. در صورت خوانده شدن بارکد، فیلد های شناسه قبض و شناسه پرداخت به صورت خودکار 

 پر خواهد شد.

  سانتی متر است.  30فاصله مناسب برای لنز دوربین دستگاه تا بارکد قبض در حدود در خواندن قبض با بارکد خوان مشکل دارم؟

کنید تا خط قرمز، وسط صفحه بارکد خوان و به صورت افقی در مرکز بارکد قرار گیرد. در هنگام خواندن بارکد قبض نیز سعی کنید  سعی

دستگاه بدون لرزش و حرکت باشد تا میزان دقت اسکنر افزایش یابد. همچنین به منظور تمرکز بهتر فاصله تبلت تا قبض را با کمی جابجا 

بارکد می بایستی به صورت واضح در کادر قابل رویت باشد. در صورت عدم خوانده شدن بارکد توسط بارکد خوان از  کردن، تنظیم کنید.

تمیز بودن لنز دوربین دستگاه اطمینان حاصل کنید. همچنین ممکن است دوربین تبلت شما ضعیف بوده و امکان خواندن بارکد وجود نداشته 

 وش دستی برای ورود اطالعات استفاده کنید.باشد، در صورت رفع نشدن مشکل از ر

  :برای این منظور شماره پرداخت و مبلغ پرداختی را وارد نموده و سپس دکمه تایید را انتخاب کنید.پرداخت حق بیمه کارفرمایان 

  :نید.انتخاب کبرای منظور شماره تسهیالت و مبلغ مربوطه را وارد نموده و سپس دکمه تایید را پرداخت اقساط تسهیالت 

  :امکان تعیین حساب پیش فرض نیز وجود دارد. در اینصورت پس از ورود به سیستم، صفحه داشبورد به صورت تعیین حساب پیش فرض

خودکار برای حساب پیش فرض شما ساخته می شود و اطالعات نمودار ها بر این اساس نمایش داده می شوند. همچنین در انجام عملیات 

ز حساب مورد نظر، به عنوان حساب پیش فرض مبدا به صورت انتخاب شده نمایش داده می شود. البته در هر دو حالت یاد مالی مختلف نی

 شده، امکان تغییر حساب به سایر حسابها نیز وجود دارد. برای تغییر حساب پیش فرض به صفحه حسابها / کارتها مراجعه نموده و با کلیک بر

ها قابل رنگ از سایر حساب زرد ستارهبه عنوان حساب پیش فرض انتخاب کنید. حساب پیش فرض با رنگ  روی یکی از حسابها  آن را

در همین منو  الزم به توضیح استتشخیص می باشد. روش دیگر برای تغییر حساب پیش فرض انتخاب آن در زیر عکس پروفایل می باشد. 
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توانید صورتحساب هریک از حسابهای نمایش داده شده را به نا در همین صفحه میضممیتوانید برای حسابهاتیان نام مستعار درج نمایید. 

 توانید شماره شبا حسابتان را مشاهده نموده و  آن را کپی یا به اشتراک بگذارید.آدرس ایمیل یا شماره فاکس ارسال نمایید و همچنین می

  :ن رمز دوم موبایل/ تبلت بانک وجود دارد. رمز اول برای ورود به سیستم و امکان تغییر رمز اول )رمز ورود به سیستم( و همچنیتغییر رمز

رمز دوم برای انجام کلیه تراکنش های مالی و مهم  بجز تراکنش انتقال وجه کارت به کارت  استفاده می شود. برای انتقال وجه کارت به 

 ابل تغییر می باشد برای تغییر رمز اول )رمز ورود به  سیستم( و دومکارت رمز دوم کارت مورد نیاز می باشد که از طریق دستگاه خود پرداز ق

 به ترتیب زیر عمل کنید:

 .ابتدا وارد سیستم شوید و گزینه تغییر رمز را از منوی کناری انتخاب نمایید 

  یکبار مصرفرمز نوع رمز )اول یا دوم( را انتخاب نموده و رمز فعلی و جدید را وارد نمایید. در صورتیکه از دستگاه (OTP)  

مز یکبار راستفاده می کنید می توانید رمز دوم خود را تغییر دهید. اما کماکان باید در هنگام انجام تراکنش از رمزی که دستگاه 

 ایجاد می کند استفاده کنید.مصرف 

  :را انجام دهید: امکان تغییر نام کاربری نیز وجود دارد. برای تغییر نام کاربری مراحل زیرتغییر نام کاربری 

 .گزینه تغییر نام کاربری را از منوی اصلی انتخاب کنید 

 .نام کاربری فعلی و نام کاربری جدید را وارد نمایید. این نام کاربری در صفحه ورود به سیستم از شما درخواست می شود 

 .رمز دوم خود را وارد نموده و کلید تایید را بزنید 

  :ور شماره سریال چک را وارد نموده و سپس وضعیت را میتوانید مشاهده کنید.برای این منظمشاهده وضعیت چک 

  :در این بخش با توجه به موقعیت فعلی، شعب اطراف بر روی نقشه نمایش داده می شوند. می توانید با ورود به این بخش از دو شعبه یابی

ب لیست شعب نزدیک به آن نقطه فیلتر شده و در بخش لیست شعنوع نمایش در نقشه و لیست یکی را انتخاب نمایید. با جابجایی نقشه، 

ت انمایش داده می شوند. همچنین امکان فیلتر کردن شعب بر اساس نوع خدمات نیز وجود دارد. با انتخاب گزینه فیلتر می توانید شعب با امکان

 تجو نیز می توانید نام و یا کد شعبه خاصی را جستجوخود پرداز، صدور آنی کارت و دایره ارزی را جستجو کنید. با استفاده از کلید جس

 می توانید موقعیت جاری خود را بر روی نقشه مشاهدهاقع در گوشه باال سمت راست نقشه و دکمه موقعیت یابینمایید. با استفاده از 

ایید (. هر مکان نمای رنگی بر روی تبلت خود روشن نم Settingرا از قسمت  GPS (Location)بایست نمایید. ) به این منظور حتماً می

بانک رفاه هر کدام بر روی نقشه با شمایل و رنگ متمایز نمایش داده می  Tellerنقشه، نشان دهنده یک شعبه است. شعب، خود پرداز ها و 

ر روی کادر ایید. با کلیک بشوند. می توانید با انتخاب یک مکان نما از نقشه، اطالعات و فاصله تقریبی آن را از موقعیت فعلی مشاهده نم

سفید حاوی اطالعات، تصویر شعبه به همراه اطالعات بیشتر در مورد خدمات نمایش داده می شود در صورت نیاز می توانید با انتخاب شماره 

 بدون خروج از برنامه اقدام به تماس نمایید.  مستقیماتماس شعبه در صفحه اطالعات تکمیلی 
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 (7037*سامانه همبانک)  USSDاز کدهای   امور بانکی با استفادهانجام سوم:  فصل

 مقدمه-3-0
گونه ای که     هاندازی شااده اساات. بجوئی در زمان و هزینه راهو صاارفه یسااامانه همبانک رفاه با هدف افزایش خدمات الکترونیک

خاص شرکت مخابرات بنا شده است، برای مشتریان کامال      1هایلسازی آن بر روی یکی از پروتک دلیل آنکه پیادههبرداری از این سامانه ب بهره

مزایای  دیگر از ها، وضااعیت مناسااب تری دارد. رایگان و بدون هزینه اساات، عالوه بر آن ساارعت عملکرد آن نیز نساابت به دیگر ساارویس 

شی      می "همبانک " شش انواع گو ستفاده و پو سادگی در ا صب هر گونه نرم افزار در    های تلفن همراهتوان به امنیت، ، دقت و  بدون نیاز به ن

   .هر جا و مکان اشاره کرد

3-2- USSD  

USSD     2ام جی اس  یا ارسال پیام از طریق کد دستوری یک روش ارسال پیام در شبکهGSM  البته این قابلیت  باشد میوبایل م .

شبکه محسوب ن  جزء قابلیت سرویس جزء   گرددمیهای ذاتی این    شود میمحسوب   مزبورشبکه   خدمات ارزش افزودهو به همین دلیل این 

شبکه   صی قابل افزودن به تمام  ست. از طرف دیگر تقریباً تمام گوشی   هاکه بدون هزینه خا سال و دریافت این گونه پیام ا ها  های موجود از ار

 .نمایندی میپشتیبان

ها یک اختالف بزرگ دارد اما با وجود کلیه این شااباهت شااباهت بساایار زیادی به انتقال پیام از طریق پیامک USSD ارتباط پیام از طریق

ین  این بد، نمایدمیساتفاده  ا 3د. پیامک از مکانیزم ذخیره و فرساتادن مجد باشاد میبین این دو موجود اسات و آن در نحوه انتقال اطالعات  

پیغام در   USSD اما در شود میو در زمانی دیگر برای مقصد فرستاده    گرددمیپس از دریافت شدن در شبکه ذخیره    SMS معنی است که 

ست که  ،همان زمان ارسال  شبکه و برعکس     USSD دریافت خواهد گردید. تفاوت عمده دیگر این ا یک روش برقراری ارتباط بین گوشی با 

 .رودارتباط گوشی با گوشی به کار میاست اما پیامک برای 

سازی   ، و همانگونه باشد می 7137*که در بانک رفاه این کد دستوری به شکل    شود میبوسیله کدهای دستوری خاصی انجام      USSDفعال

سرویس دهنده       شی و اپراتور  شد هر کاربر فارغ از نوع گو شاره  ص      تواندمیکه ا ستقیما به  شده م شماره گیری کد یاد  سرویس دهی با    فحه 

ضیح            شهای بعدی خدمات قابل ارائه تو ستفاده نماید. در بخش بخ شده ا سامانه تعبیه  شده و از خدمات متنوعی که در این  بانک رفاه وارد 

 داده خواهد شد.

 (USSD) سامانه همبانک-3-3

 * 703#کاربری سامانه همبانک رفاه  -3-3-0

شامل مجموعه           ست و  شده ا صرفه جوئی در زمان و هزینه راه اندازی  سامانه همبانک رفاه با هدف افزایش خدمات بانکداری الکترونیکی و 

 متنوعی از خدمات بانکی به شرح ذیل می باشد:  

 :می توانند از خدمات   کلیه مشااتریان بانک رفاه پس از اخذ رمز همبانک از یکی از شااعب این بانک در سااراساار کشااور خدمات بانکی

شاهده      شامل انتقال وجه، موجودی، م ساب که  سیاری از خدمات         3کارت و ح شبا و ب سهیالت، دریافت  ساط ت گردش آخر، پرداخت اق

 بانکی دیگر بهره مند شوند. 

  :پرداخت قبوض   توانند با اسااتفاده از رمز دوم کارت خود نساابت بههای عضااو شااتاب میکلیه مشااتریان دارنده کارتپرداخت قبوض

 قبوض جریمه اقدام نمایند.   و عمومی، قبوض سازمان تامین اجتماعی

  :شارژ شتاب می     کلیه دارندگان کارت خرید  شبکه  ضو  ست     های ع شارژ م سبت به خرید    یم اپراتورهایقتوانند از طریق همبانک رفاه ن

 همراه اول، ایرانسل و رایتل اقدام نمایند.  

سرویس    ضر این  سیم کارت   ها بدر حال حا شتریان دارنده  سل و رایتل راه اندازی گردیده   رای م های کلیه اپراتورها منجمله: همراه اول، ایران

 است.  

                                                           
2 Global System for Mobile Communications 
3 Store And Forward 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/GSM
https://fa.wikipedia.org/wiki/GSM
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 تعریف اصطالحات موجود -3-3-2

 :ندارد. مشتریان در  وجود آن برای...  و 12345678 مانند ساده رمزهای انتخاب امکان رقمی و 8 رمزی است حداقل رمز همبانک

نمایند. این رمز برای ورود به منوی خدمات ، رمز یاد شده را دریافت میمراجعه به شعبه، همزمان با  فعال کردن سیستم همبانکهنگام 

 گیرد. بانکی مورد استفاده قرار می

  :ساب ست حداقل  رمز ح ستم همبانک خو      8رمزی ا سی شعبه جهت فعال کردن  شتری در هنگام مراجعه به  د،  رقمی که همانند باال، م

نماید. این رمز برای انجام خدمات مبتنی بر حسااااب مانند انتقال وجه فوری،            همزمان با رمز همبانک، رمز حسااااب را نیز دریافت می      

 گیرد.  ساتنا، پایا، تغییر حساب متصل به کارت و ... مورد استفاده قرار می

های  تری بر روی حسابصرفا مختص مشتریان بانک رفاه بوده که متقاضی خدمات گسترده رمز،ی مشتری به شعبه و دریافت  مراجعه نکته:

شند.  خود از طریق منوی خدمات بانک می شتن رم    با سایر مشتریان بدون دا شده می لذا  ها و خدمات متنوع تعبیه  تواند از مابقی گزینهز یاد 

 برداری نمایند.شده بر روی سامانه بهره

در مدیریت کانال بر روی دستگاه    آنبوده و نحوه احراز هویت  4(OTPبار مصرف ) ه مشتری دارای دستگاه تولید رمز یک  کدر صورتی  :نکته

ساب، می      رمز یک شد برای انجام خدمات مبتنی بر ح شده با صرف تعریف  ستگاه )      تواند از رمز یکباربار م شده توط د صرف تولید  (  OTPم

 استفاده نماید.  

  :باشد که بر روی کارت بانکی حک شده است. رقمی می 16شماره شماره کارت 

 :گردش آخر  3همان رمز دوم کارت اسااات که برای انجام خدمات کارتی مانند موجودی، انتقال کارت به کارت و مشااااهده                 رمز دوم

 باشد.گیرد.این رمز در دو نوع ایستا و پویا میکارت و .... مورد استفاده قرار می

گردد و رمز دوم پویا از طریق میبه خودپردازهای بانک صاااادر کننده کارت و انتخاب گزینه تخصااایص رمز دوم اخذ ایساااتا با مراجعه رمز دوم  نکته:

 پیامک برای مشتری ارسال می گردد.

ریال است، الزم به  111/111/511سقف  ریال و رمز دوم پویا برای انجام تراکنش تا 111/111/1رمز دوم ایستا برای انجام تراکنش های تا سقف  نکته:

 ذکر است صرفاً جهت استفاده از رمز دوم پویا،  مشتری می بایست از طریق خودپرداز شماره موبایل خود را تائید نماید.

  خدمات و سرویس های سامانه هم بانک-3-0
 :باشدقابل مشاهده میشامل موارد ذیل،  های بانکیسپس سرویس 

 خدمات بانکی .1

 خدمات کارت : شامل سرویس های موجودی کارت، انتقال وجه، مشاهده سه گردش آخر و پرداخت اقساط تسهیالت .2

 اجتماعی، پرداخت قبض جریمهفروش شارژ : شامل سرویس های قبض های عمومی، قبض تامین قبض/ پرداخت  .3

 رمز پویا کارت .4

 سایر خدمات : دریافت شبا،  .5

 زبان، تماس با ما و راهنمامدیریت اطالعات، تغییر  :تنظیمات .6

 رفاه کارت همراه موبایلی اپلیکیشنفصل چهارم: 

 مقدمه -0-0
بانک رفاه در راستای تسهیل و تسریع انواع خدمات نوین بانکی، اپلیکیشن موبایلی همراه کارت رفاه را ارائه داده است.این برنامه  

 نظورم بانکداری موبایل و ارائه خدمات الکترونیکی نوین به مشتریان می باشد. بهگام جدیدی در جهت دستیابی به اهداف بانک در زمینه 

 دراختیار اب توانند می مشتریان و باشد نمی شعبه به حضوری مراجعه به نیاز سامانه، این خدمات از استفاده در مشتریان بیشتر آسایش و رفاه

پس از نصب نسخه مناسب سیستم عامل گوشی (انقضاء تاریخ و CVV2دوم، کارت،رمز رقمی 16 شماره شامل)خود کارت اطالعات داشتن

 خود نسبت به دریافت کد فعالسازی و استفاده از خدمات این سامانه اقدام نمایند.

 

                                                           
4 One Time Password 
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  نحوه نصب -0-2
 :دیدانلود نمائ ریز یاز روش ها یکیخود به  یعامل گوش ستمیمناسب با س ینصب لیفا ستیبا یابتدا م

  ینترنتیا یپورتال بانک رفاه با آدرمراجعه به www.refah-bank.ir 

 (دیبازار )نسخه اندرو شنیکیاپل قیاز طر 

پس از دانلود فایل و اجرای آن در گوشی برنامه شروع به نصب شدن خواهد نمود و سپس بعد از اجرای برنامه در صفحه اولیه می  

ل خود را وارد نمائید.دقت نمائید پیامک حاوی کد فعال سازی به شماره موبایل بایست برای دریافت کد فعال سازی اپلیکیشن شماره موبای

ل قوارد شده ارسال می شود.پس از ورود کد فعالسازی برنامه فعال می شود و در ابتدای کار می بایستی برای استفاده از برنامه رمز عبور)حدا

دمات سامانه می بایستی کارت های مورد نظر خود را در برنامه ذخیره و یک کاراکتر (تعیین نمائید و در مرحله بعد برای استفاده از خ 8

 کارت را به عنوان کارت پیش فرض انتخاب کنید.پس از تعریف کارت منوی اصلی اپلیکیشن نمایش داده می شود .

 

 منوی اصلی برنامه -0-3

ستم گوشی های موبایل با سیاپلیکیشن همراه کارت رفاه در حال حاضر قابل نصب بر روی کلیه : نکته

 عامل اندروید بوده و خدمات آن مختص کارت های بانک رفاه می باشد.

: به دالیل امنیتی این اپلیکیشن بر روی سیستم عامل های روت شده اندروید و  توجه

 قابل نصب نیست. IOS(شده Jailbreakجیلبریک)

 پیش نیازها -0-0
 به باال(یا سیستم  4.3عامل اندروید)نسخه  در اختیار داشتن گوشی موبایل با سیستم

  IOSعامل 

  از طریق( دسترسی گوشی به اینترنتMobile data  یاwifi) 

 ، در دست داشتن اطالعات دقیق کارت بانک رفاه )شماره کارتCVV2  تاریخ انقضا و،

 رمز دوم پویا(

به دستگاه های خودپرداز بانک رفاه مراجعه نموده و ت دریافت رمز دوم پویا می بایست جه نکته:

 شماره موبایل خود را تائید نمائید 

 خدمات -0-5
 باشد:خدمات این سامانه به صورت زیر می

 دراین بخش از اپلیکیشن امکان دریافت موجودی کارت های بانک رفاه با استفاده از رمز دوم پویا امکانپذیر است.الزم : دریافت موجودی

ذکر است در این بخش به دو شکل می توان رمز دوم پویا کارت را در کادر مربوطه وارد نمود در روش اول با انتخاب گزینه )ورود به 

رمز به صورت خودکار در کادر مربوطه قرار خواهد گرفت و نیازی به ورود دستی رمز  ()خودکار رمز دوم (و لمس نمودن آیکن 

(رمز دوم از طریق پیامک برای مشتری ارسال نیست .در روش دوم و در صورت انتخاب گزینه )ورود رمز دوم (و لمس نمودن آیکن)

همچنین در صورتی که چند ثانیه تعلل نماید رمز پیامک شده و مشتری می تواند رمز را در کادر مربوطه به صورت دستی وارد نماید 

  شده به صورت خودکار نیز در کادر مربوطه قرار خواهد گرفت.

 انتقال وجه 

 سه گردش آخر 

 پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 

 پرداخت قبوض 

 پرداخت قبوض جریمه 
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  ایمصرف پو کباریرمز دوم 

  713#قیاز طر ایپو کبارمصرفیرمز دوم* 

  تلفن همراه:شارژ 

 :حساب متصل به کارت 

 کد شبا 

 هایپر بانک رفاه 

 :تغییر رمز اینترنتی 

 غیر فعال سازی رمز اینترنتی 

 یبانک رفاه بوده و با استفاده از آن امکان مسدود نمودن کارت برا یمختص کارت ها بخش از اپلیکیشن نمسدود سازی کارت: ای 

 .ندیمنو کارت خود را مسدود نما نیخود از ا یاز سوء استفاده از کارت ها یریتوانند جهت جلوگ یم انیفراهم است و مشتر انیمشتر

 نیکوکاری 

  پرداخت اقساط تسهیالت: در این بخش ازاپلیکیشن امکان پرداخت تسهیالت برای مشتریان فراهم شده است .پرداخت اقساط با استفاده

بوده و پس از یکبار انتقال وجه موفق به شماره کارت های تسهیالت این شماره کارت رقمی امکان پذیر  16از یک شماره کارت مجازی 

ها در لیست مربوط به شماره کارت مجازی اقساط تسهیالت ذخیره خواهد شد همچنین با تپ کردن بر روی آیکون کارت در قسمت 

ویرایش نمائید.پس از انجام موفق تراکنش پرداخت شماره کارت مجازی اقساط تسهیالت می توانید کارت های ذخیره شده را حذف یا 

 اقساط تسهیالت،شماره کارت تسهیالت به صورت خودکار در برنامه ذخیره می گردد.

  ثبت نام صندوق سرمایه گذاریETF  

 نسخه PWA به یمنو امکان دسترس نیبانک :با استفاده از ا لیموبا web Application گردد یبانک فراهم م لیموبا. 

 گردد یبانک رفاه فراهم م انیبه باشگاه مشتر یمنو امکان دسترس نیبا استفاده از ا : انیمشتر باشگاه. 

 گردد یوزارت کار فراهم م کیسطح  تیبه احراز هو یمنو امکان دسترس نیوزارت کار :با استفاده از ا کیسطح  تیهو احراز. 

 گردد یبانک رفاه فراهم م ینظرسنج یبه منو یمنو امکان دسترس نی:با استفاده از ا ینظرسنج. 

 گردد یمشاهده و فروش سهام عدالت فراهم م یبه منو یمنو امکان دسترس نیو فروش سهام عدالت:با استفاده از ا مشاهده. 

 گردد یمازاد فراهم م یحساب ها عیدرخواست تجم یبه منو یمنو امکان دسترس نیمازاد :با استفاده از ا یحساب ها عیتجم درخواست. 

 گردد یبه سامانه ثبت نام سجام فراهم م یمنو امکان دسترس نینام سجام :با استفاده از ا ثبت. 

 گردد یفراهم م یسهام دولت یسینو رهیبه سامانه پذ یمنو امکان دسترس نی:با استفاده از ا یسهام دولت یسینو رهیپذ. 

 فاه فراهم بانک ر یسجام کارگزار یبه سامانه نوبت ده یمنو امکان دسترس نیبانک رفاه :با استفاده از ا یسامانه سجام کارگزار یده نوبت

 .گردد یم

 زکات فطره عام، زکات فطره سادات، کفاره( وجود داردهیمنو امکان پرداخت زکات فطر نی:با استفاده از ا هیفطر پرداخت(. 

 رفاه فرزان هدف وجود دارد مهیب تیبه سا یامکان دسترس منو نیرفاه فرزان هدف:با استفاده از ا مهیب. 

 گردد یفراهم م یرحضوریبه سامانه افتتاح حساب غ یمنو امکان دسترس نیبا استفاده از ا : یحضور ریحساب غ افتتاح. 

 آشنایی با امکانات برنامه  -0-6

در باالی سمت راست صفحه اصلی یا با کشیدن انگشت خود از گوشه سمت چپ به سمت راست منوی  آیکون با تپ کردن بر روی 

 خدمات برنامه ظاهر می شود که شامل موارد زیر است:
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ان امکو رمز ورود به برنامه  نمودن میمنو امکان تنظ نیبا استفاده از ا : ماتیتنظ یمنو

 به سمت چپ و راست یاز چرخش گوشورود به منوها با استفاده مشخص نمودن نحوه 

 .وجود دارد

  مدیریت کارت : در این بخش می توانید کارت جدید به برنامه اضافه نمائید یا کارت

 های ذخیره شده را مدیریت و ویرایش نمائید.

  سوابق تراکنش ها: در این بخش می توانید سوابق تراکنش های مالی انجام شده در

و آنها را با استفاده از پیامک ؛ایمیل،تلگرام و. . . به  اپلیکیشن را مشاهده نمائید

اشتراک بگذارید.برای مشاهده تراکنش های مختلف می توانید از فیلتر مربوطه در 

  باالی منو ،نوع تراکنش مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  بررسی بروز رسانی: برای اطالع از اینکه آیا از آخرین نسخه اپلیکیشن استفاده می

نمائید از این گزینه استفاده کنید.در صورتیکه نسخه اپلیکیشن شما آخرین نسخه 

نباشد می بایستی برای جلوگیری از غیر فعال شدن برنامه نسبت به بروزرسانی آن 

 اقدام نمائید.

 .معرفی به دوستان: برای معرفی اپلیکیشن به دوستان خود می توانید از این گزینه استفاده نمائید 

  کاراکتر باشد. 8رمز برنامه: برای تغییر رمز فعلی برنامه از این گزینه استفاده نمائید.رمز عبور جدید می بایستی حداقل تغییر 

  تماس با پشتیبانی: در صورت بروز هرگونه مغایرت مالی ،خطا،سوال،انتقاد یا پیشنهادی می توانید با مرکز پاسخگویی بانک رفاه)فردا(با

 بگیرید.همکاران ما در مرکز فردا آماده پاسخگویی به سواالت شما هستند.تماس  1218525شماره 

 (CISسامانه خدمات اینترنتی کارت بانک رفاه) -فصل پنجم

 مقدمه -5-0
هت ج این سامانه نیز یکی از انواع درگاه هایی است که مشتری می تواند یکسری از خدمات را از طریق آن و در بستر اینترنت دریافت نماید.

مراجعه نموده و پس از ورود به منوی خدمات  bank.ir-www.refah دسترسی به این سامانه می بایست به پرتال بانک رفاه به نشانی 

 ( را انتخاب نمود.CISالکترونیک در صفحه اصلی گزینه خدمات اینترنتی رفاه کارت)

 ی قابل ارائه از طریق این درگاهانواع سرویس ها -5-2
 سه گردش آخر 

 پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی 

 پرداخت اقساط تسهیالت از طریق کارت اقساط 

 )انتقال وجه داخلی )از کارت های بانک رفاه به کارت های بانک رفاه 

 خرید شارژ 

 پرداخت قبوض 

 پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی 

  تراکنش هاسوابق 

 موبایل بانک -ششمفصل 

 مقدمه -6-0

  ینا وسیله به ترراحت زندگی برای زیادی هایراه موبایل، و اینترنت خصوصه ب تکنولوژی و علم پیشرفت به توجه با امروزه 

وضعیت چک، انتقال وجه  که انجام اموری همچون پرداخت قبوض، مشاهده مانده حساب، استعالمنحویه است. ب آمده وجود بهها تکنولوژی

 و زمان ممکن ترین ابزارهای امروزی یعنی موبایل درحداقلوسیله یکی از در دسترسه .که مستلزم صرف زمان و هزینه بود به راحتی و ب.. و

http://www.refah-bank.ir/
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مختلف  هایرائه سرویسبا ا هابانکهای محبوب و پرکاربرد امروزی موبایل بانک است. که اغلب یکی از سامانهباشد. می پذیرامکان سهولت به

در این بین بانک رفاه نیز با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتری سامانه موبایل  اند.بر روی موبایل نسبت به ارائه این سامانه مبادرت نموده

 امن و با خدماتی متنوع ارائه نموده است. که در این فصل به تفصیل به آن میپردازیم. یبانک را در بستر

، (iOSو  Android)مبتنی بر سیستم عامل های  ابزار ارائه شده است که عبارتند از موبایل بانک 3خدمات بانکی در بستر موبایل برای ارائه 

 به اختصار توضیح داده خواهد شد. 13که در فصل  ( pwa)  بانکهمراه وب اپلیکیشن رفاه پالس و 

 رفاه بانک همراه افزارنرم هایویژگی و تعریف -6-2

آن ( 2.1.5)نسخه  iOSو نسخه  (2.6.4 اندروید)نسخه عامل سیستم برروی نصب قابلیت با رفاه بانک همراه اندروید نسخه حاضر حال در

 :باشد می ذیل موارد شامل افزارنرم هایویژگی از برخی کهباشد. می برداری بهرهقابل آیفون های بر روی گوشی نصب قابل

 کوتاهپیام و از طریق  در بستر اینترنت استفاده قابلیت 
 های مالیقابلیت تعریف، ویرایش و حذف دو شماره تلفن همراه مجاز درمنوی مدیریت پروفایل نرم افزار موبایل بانک جهت انجام تراکنش 

 یکبارمصرف دوم رمز از استفاده قابلیت 

 هاتراکنش رمزنگاری و امن بستر بر هاتراکنش انجام 

 دلخواه کاربری نام خابامکان انت 

 کانال مدیریت سامانه در بانک همراه تعریف مراحل -6-3

 بانک موبایل خدمات از استفاده قرارداد فرم تکمیل و شعبه به مراجعه 

 کانال مدیریت سامانه مشتریان فهرست منوی از حقیقی مشتری انتخاب 

 خدمات تعریف سپس و کاربری نام انتخاب 

 بانک همراه کانال کردن اضافه 

 مشتری برای مجاز همراه تلفن شماره دو حداکثر و یک حداقل کردن ضافها 

 یا ثابت دوم رمز مالیهای تراکنش هویت احراز شیوه تعیین ( OTP ) 

 مشتری انتخابیهای حساب روی بر خدمات تعریف 

 بانکهمراه  کاربری نام و رمز چاپ 

ستفاده  برای کهصورتی  در: نکته جدید نیوده    OTPاید نیازی به دریافت نموده دریافت  OTPقبال  رفاه بانک اینترنتی بانکداری درسامانه  ا

 .نمایید استفادهدر سامانه همراه بانک  خود دوم رمز عنوان به قبلی OTP ازتوان و می

 بانک همراه سامانه فعالسازی و دریافت نحوه -6-0

 افزاردریافت نرم 

 آدرس به رفاه بانک اینترنتی سایت بهمستقیم  مراجعهwww.refah-bank.ir 

 مراجعه به یکی از شعب و دریافت از طریق بلوتوث 

 رونیکیالکت خدمات درمنوی واقع بانک همراه قسمت از خود همراه تلفن عامل سیستم با متناسب بانک موبایل جدید افزار نرم دریافت 

 فعال سازی برنامه 

 برنامه شوید. وارد 

  اگر از شعب بانک رفاه کارگران موبایل بانک را برای خودتان فعال کرده اید و بانک یک بسته حاوی نام کاربری و رمز عبور اول و

 کلیک نمایید. «بلی»دوم را تحویل شما داده است، بر روی کلید 

 .نام کاربری خود را که از بانک دریافت کرده اید، وارد کنید 

 کلیک نمایید. «فعال سازی»ید بر روی کل 

 .شماره تلفنی که هنگام فعال سازی به کارمند شعبه بانک اعالم کرده اید را وارد کنید 

  کلیک نمایید. «ادامه»بر روی کلید 

http://www.refah-bank.ir/
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 .پیامکی حاوی کد فعال سازی برای شما ارسال خواهد شد 

  کلیک نمایید. «ادامه»کد را وارد کنید و بر روی کلید 

  حالت  2پیاده سازی شده است که کاربر بسته به کارکرد خود میتواند یکی از این  "استاندارد"و  "ساده"حالت  2کاربر برای راحتی

 را در هر زمان که بخواهد وارد سیستم شود انتخاب نماید.

 ورود به سیستم -6-5
  :جهت ورود به سیستم مراحل زیر را انجام دهید

  قسمت باالی صفحه انتخاب نمایید)حالت ساده و یا استاندارد(.ابتدا حالت مورد نظر خود را از 

 .برای وارد شدن نام کاربری و رمز عبور خود را در بخش های مربوطه وارد کنید 

  ذخیره نام»برای ذخیره نام کاربری خود توسط برنامه و وارد شدن به برنامه تنها با وارد کردن رمز عبور )در دفعات بعدی( گزینه 

 را فعال کنید. «کاربری

   کلیک نمایید. «ورود به سیستم»بر روی کلید 

 .در اولین ورود خود ابتدا باید رمز عبور اول خود را برای امنیت بیشتر تغییر دهید 

  کلیک نمایید. «تایید»پس از وارد کردن رمز عبور جدید بر روی کلید 

 منو ها و خدمات موبایل بانک -6-6
 منوی اصلی وجود دارد. در این بخش تعدادی از منو های پر کاربرد توضیح داده خواهد شد. 13در نرم افزار موبایل بانک 

 لیست حسابها .1

انتقال وجه : شامل زیر منو های انتقال وجه داخلی، انتقال وجه موبایلی، انتقال وجه دوره ای، انتقال وجه کارت به کارت،  .2

 انتقال وجه پایا و انتقال وجه ساتنا

 منو های پرداخت قبض و پرداخت حق بیمه قبض : شامل زیر .3

 ، همراه اول و رایتل می باشد. )شارژ عادی و شارژ شگفت انگیز(خرید شارژ : شامل زیر منو های ایرانسل .4

 سابقه .5

 چک : شامل زیر منوهای زیر می باشد. .6

 مشاهده وضعیت چک 

 گزارش چک های واگذار شده 

 دریافت و مندرجات چک صیادی، انتقال چک صیادی،  چک صیادی شامل زیر منوهای ثبت چک صیادی، تایید

 استعالم چک صیادی توسط دارنده و استعالم چک صیادی توسط صادر کننده

 تسهیالت : شامل زیر منوهای پرداخت قسط و فهرست تسهیالت می باشد. .7

 گزارش دوره ای .8

 ویرایش حساب .9

کاربری، تغییر شماره موبایل مجاز، مدیریت شناسه  مدیریت پروفایل : شامل زیر منوهای مدیریت مخاطب ها، تغییر نام .11

و  )پیامک مانده حساب(پرداخت، ارسال صورتحساب به ایمیل، ارسال صورت حساب به فکس، مدیریت ارسال پیامک 

 درخواست ارسال پیامک چک برگشتی

 تغییر رمز : شامل زیر منوهای تغییر رمز اول و تغییر رمز دوم ثابت .11

 ات شعب، دریافت کد شبا و حسابهای خودپردازسایر خدمات :  اطالع .12

 تماس با ما .13

 باشد.تنظیمات: شامل منوهای زیر می .14
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 )روش ارتباط با مرکز )انتخاب بستر ارتباطی موبایل بانک با مرکز از طریق اینترنت یا پیامک 

 )...نحوه ورود به سیستم )اثر انگشت، پین، الگو و 

 قفل برای آسان بانک 

 حساب پیش فرض واریز 

 تنظیمات فونت 

 فعالسازی آهنگ هشدار 

 مشاهده امکانات جدید برنامه 

 به روزرسانی نسخه 

 انتقال وجه موبایلی -انتقال وجه   -6-6-0

کاربر می تواند از طریق شماره موبایل شخص مورد نظر خود در صورتی که آن شخص در بانک رفاه کارگران حساب داشته باشد و شماره 

 اعالم کرده باشد انتقال وجه انجام دهد. موبایل خود را به بانک

 سابقه-6-6-2
سوابق کلیه تراکنش های انجام شده در محیط موبایل بانک قالب مشاهده و به اشتراک گذاری می 

 باشد.

 کلیک نمایید. «سابقه»از منوی اصلی برنامه بر روی  .1

 برای مشاهده جزئیات هر تراکنش بر روی آن کلیک کنید. .2

 کلیک نمایید. «ارسال به دیگران»برای به اشتراک گذاری رسید بر روی کلید  .3

 کلیک نمایید. «پیامک»برای ارسال رسید از طریق پیامک بر روی کلید  .4

 می توانید استفاده کنید "حذف"همچنین برای حذف رسید تراکنش از آیکون  .5

 خدمات چک-6-6-3
 کلیک نمایید «چک»از منوی اصلی برنامه بر روی 

 مشاهده وضعیت چک- 6-6-3-0

 برای استفاده از این سرویس کاربر باید حساب جاری داشته باشد.

 کلیک نمایید. «مشاهده وضعیت چک»بر روی  .1

 انتخاب نمایید. "شماره حساب"شماره حساب خود را از لیست  .2

 وارد نمایید. "شماره سریال"شماره سریال چک خود را در بخش  .3

 شماره سری دسته چک خود را در محل مربوطه نیز وارد کنید.می توانید  .4

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .5

 های واگذار شدهگزارش چک-6-6-3-2

 کاربر می تواند گزارشی از چک های واگذار شده خود را مشاهده نماید.
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 کلیک نمایید. «های واگذار شدهگزارش چک»بر روی  "چک"در صفحه  .1

 انتخاب نمایید. "شماره حساب"را از لیست  شماره حساب خود .2

 بازه زمانی مورد نظر را وارد نمایید."تا تاریخ"و  "از تاریخ"در قسمت های  .3

 وارد نمایید. "شماره سریال"می توانید شماره سریال چک خود را در بخش  .4

 می توانید شماره سری دسته چک خود را در محل مربوطه نیز وارد کنید. .5

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .6

 

 چک صیادی -6-6-3-3 

نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و  "اصالح قانون صدور چک"در قانون 

 افرادی که مبادالت خود را با چک انجام می دهند تکالیفی بر عهده دارند.

  صادر کننده چک های جدید باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و

اطالعات هویتی ذینفع )گیرنده چک( را عالوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در 

 سامانه نیز ثبت کند.

  ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه استعالم و با

 مندرجات برگ چک تطبیق دهد.

 رح های ط شخصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک

 جدید ندارند و باید اطالعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه ثبت کند.

 ثبت چک صیادی
رقمی مربوط به چک صیادی خود، می تواند به مشخصات نام و شناسه ملی صاحبان چک دسترسی نماید.  16کاربر با داشتن شناسه 

  را با بارکدخوان برنامه بخواند و سپس به صفحه ی مذکور وارد شود.همچنین می تواند در صورت در دسترس بودن فیزیک چک، بارکد آن 

 کلیک نمایید. "تایید"در صورت تایید نام و شناسه ملی صیادی چک بر روی 

 مبلغ ،تاریخ و شرح چک را در قسمت های مربوطه وارد نمایید. .1

 کلیک نمایید. "افزودن نام گیرنده چک  "سپس برای ثبت مشخصات گیرنده چک بر روی دکمه ی  .2

 در صفحه ی باز شده :

 نوع شناسه را از منظر حقوقی، حقیقی و اتباع خارجی مشخص نمایید. .1

 نام و نام خانوادگی گیرنده چک را وارد نمایید. .2

 متناسب با انتخاب نوع شناسه در قسمت اول، کد شناسه )کد ملی، شناسه ملی و کد اتباع خارجی ( را وارد نمایید. .3

 کلیک نمایید. "تایید"العات بر روی دکمه ی در صورت صحت اط

  در صفحه ی باز شده اطالعات تکمیل شده در مراحل قبلی، جهت بررسی و ثبت نمایش داده می شود.
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 "دتایی"در صورت اطمینان از صحت اطالعات رمز دوم یا رمز یکبار مصرف بانکداری اینترنتی را وارد نمایید و برای انجام عملیات بر روی 

 ک نمایید.کلی

 بعد از تایید اطالعات توسط کاربر،چک با موفقیت ثبت می شود و جهت وصول باید توسط گیرنده چک نیز تایید گردد.

 تایید دریافت و مندرجات چک صیادی
ن هم چنی اگر از فردی چک دریافت کردید الزم است آن را در سامانه استعالم کنید که تاریخ، مبلغ، نام و سایر مشخصات صحیح باشد و

 الزم است دریافت چک را به سامانه اعالم نمایید.

رقمی چک را وارد نمایید هم چنین می توانید از طریق اسکن کردن کد  16جهت استعالم و تایید مندرجات برگه چک ابتدا شناسه 

 تصویری این کار را انجام دهید.سپس دکمه ی تایید را بزنید.

 مشخصات چک و نام دریافت کنندگان چک نمایش داده می شود .در صفحه ی جدید باز شده وضعیت چک،

را بزنید سپس در صفحه ی جدید باز شده رمز دوم یا یکبار مصرف  "تایید"در صورت اطمینان از صحت اطالعات و دریافت چک دکمه ی 

 را در کادر مربوطه وارد نمایید.

خوانا بودن اطالعات چک ،تصمیم بر لغو معادله و یا دالیل دیگر دکمه  در صورت عدم تطابق اطالعات چک با مشخصات چک در سامانه، نا

را بزنید و در صفحه ی جدید باز شده علت عدم تایید دریافت را با زدن تیک مشخص نمایید سپس در کادر مربوطه رمز  "عدم تایید"ی 

 دوم را وارد نمایید.

  انتقال چک صیادی 
رقمی را در کادر مربوطه وارد نمایید و سپس  16ما ثبت شده است به فرد دیگر، ابتدا شناسه جهت منتقل کردن برگه چکی که به نام ش

 دکمه ی تایید را بزنید.

چنان چه این  کنون مشخصات چک به همراه نام و شناسه ملی دریافت کننده یا دریافت کنندگان چک به شما نشان داده می شود.

 باشد دکمه ی انتقال چک را بزنید.اطالعات درست بوده و مورد تایید شما می 

در صفحه ی جدید شرح چک را در کادر مربوطه وارد نمایید سپس برای درج نام دریافت کننده یا دریافت کنندگان جدید چک دکمه ی 

 را بزنید. "افزودن نام گیرنده"

 در این مرحله باید مشخصات دریافت کننده جدید چک را وارد نمایید.

 انتقال گیرنده را مشخص نمایید که شخص حقیقی ،حقوقی و یا اتباع خارجی می باشد.ابتدا نوع شناسه  .1

 در کادر دوم نام انتقال گیرنده را وارد نمایید. .2

سپس متناسب با انتخاب نوع شخص کد ملی، شناسه ملی و یا کد اتباع خارجی را در کادرهای مربوطه وارد نمایید و در انتها   .3

 دکمه ی تایید را بزنید.
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در صفحه ی جدید شرح چک و اطالعات دریافت کننده چک که در مرحله ی قبلی وارد کرده اید جهت بررسی و ثبت، نشان داده می شود 

ا ر "افزودن نام گیرنده چک"در صورت اطمینان از صحت اطالعات دکمه ی تایید را بزنید و یا برای افزودن نام گیرنده ی جدید دکمه ی 

 بزنید.

ر صفحه ی جدید باز شده مشخصات چک،مشخصات ذینفعان و دریافت کنندگان چک به شما نمایش داده می شود در پس از تایید د

 صورتی که اطالعات درست و مورد تایید شما می باشد رمز دوم را در کادر مربوطه وارد نمایید و سپس دکمه ی تایید را بزنید.

 توسط دارنده استعالم چک صیادی
رقمی مربوط به چک و یا از طریق اسکن کردن بارکد شناسه صیادی می تواند از  16وارد کردن شناسه  کاربر دارنده چک با

 وضعیت چک، استعالم بگیرد.

 توسط صادر کننده استعالم چک صیادی

ی رقمی مربوط به چک صیادی خود و یا از طریق اسکن کردن بارکد شناسه صیاد 16کاربر صادر کننده چک با وارد کردن شناسه 

 ، می تواند از وضعیت چک صادر شده استعالم بگیرد.

 مدیریت پروفایل -6-6-0
تواند در این منو سرویس های ارسال صورت حساب به ایمیل و فکس، مدیریت ارسال پیامک موجودی حساب و چک برگشتی)در کاربر می

 .صورت داشتن حساب جاری( و... را مدیریت نماید

 مدیریت مخاطب ها- 6-6-0-0

شود. همچنین از هر انتقال وجه اطالعات حساب،کارت و ... به همراه نام شخص برای راحتی کاربر در دفعات بعدی ذخیره می پس

 ها را حذف نماید.کاربر می تواند از این منو مخاطبین خود را مشاهده کند و در صورت تمایل اطالعات آن

 را کلیک نمایید. «مدیریت مخاطب ها»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 برای مشاهده جزئیات هر مخاطب بر روی آن کلیک نمایید. "مدیریت مخاطب ها"ی در صفحه .2

 استفاده نمایید. "حذف"برای حذف جزئیات هر مخاطب از آیکون  .3

 تغییر نام کاربری - 6-6-0-2

 را کلیک نمایید. «تغییر نام کاربری»  "مدیریت پروفایل"مایش داده شده در صفحه ی از لیست ن .1

 وارد کنید. "نام کاربری فعلی"نام کاربری فعلی خود را در بخش  .2

 وارد کنید. "نام کاربری جدید"نام کاربری جدید مورد نظر خود را در بخش  .3

 وارد کنید. "ی جدیدتایید نام کاربر"تایید نام کاربری جدید خود را در بخش  .4

 نمایید.کلیک « تأیید»بر روی کلید  .5

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .6

 نمایید.کلیک « ادامه»بر روی کلید  .7
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 تغییر شماره موبایل های مجاز-6-6-0-3

 می توانید برای همراه بانک خود دو شماره مجاز تعریف نمایید.

 را کلیک نمایید. «تغییر شماره موبایل های مجاز»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 نمایید.کلیک « اضافه کردن شماره موبایل»کلید برای اضافه کردن یک شماره جدید بر روی  .2

 برای ویرایش شماره کافیست بر روی آن شماره کلیک نمایید. .3

 استفاده کنید. "حذف"ون برای حذف یک شماره از آیک .4

 مدیریت شناسه پرداخت ها -6-6-0-0

 شوند.پس از پرداخت قبض و یا اقساط تسهیالت، شماره )یا شناسه( آنها در این بخش ذخیره می

 را کلیک نمایید. «مدیریت شناسه پرداخت»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 تمامی شناسه پرداخت های شما نمایش داده می شود.در صفحه باز شده فهرستی از  .2

 استفاده کنید. "حذف"برای حذف هر یک از آنها از آیکون  .3

 ارسال صورتحساب به ایمیل-6-6-0-5

 را کلیک نمایید. «ارسال صورت حساب به ایمیل»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 انتخاب کنید. "حساب"لیست شماره حساب مورد نظر خود را از  .2

 وارد کنید. "ایمیل"آدرس ایمیل خود را در بخش  .3

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .4

 ارسال صورتحساب به فکس -6-6-0-6

 را کلیک نمایید. «ارسال صورت حساب به فکس»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 انتخاب کنید. "حساب"لیست شماره حساب مورد نظر خود را از  .2

 وارد کنید.)کد استان به همراه شماره تلفن هشت رقمی( "شماره فکس"شماره فکس خود را در بخش  .3

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .4

 مدیریت ارسال پیامک موجودی حساب-6-6-0-7

عال،تمدید و غیر فعال نماید. همچنین ذکر این نکته های خود فتواند از این صفحه سرویس پیامک موجودی حساب را برای حسابکاربر می

ت بایسهای مالی کاربر میسازی ارسال پیامک شیوه احراز هویت تراکنشسازی/غیرفعالالزم است، به منظور استفاده از سرویس های فعال

 شود(.اب شما کسر میسازی و تمدید ارسال پیامک، کارمزد طبق تعرفه از حسهای فعالرمز یکبار مصرف باشد)در سرویس

 را کلیک نمایید. «مدیریت ارسال پیامک»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1
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 کلیک نمایید. «تایید»انتخاب کنید و سپس بر روی کلید  "حساب"شماره حساب مورد نظر خود را از لیست  .2

 یک نمایید.کل «فعالسازی»سازی سرویس بر روی کلید تر برای حسابتان انجام نشده باشد، برای فعالسازی پیشدر صورتی که فعال .3

د سازی سرویس بر روی کلیو برای غیرفعال «تمدید»سازی را انجام داده باشد برای تمدید سرویس بر روی کلید و اگر چنانچه فعال

 یید.کلیک نما «سازیغیرفعال»

 وارد کنید. "شماره تلفن همراه"شماره تلفن همراه خود را در بخش  .4

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .5

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .6

 نمایید.کلیک « ادامه»بر روی کلید  .7

 درخواست ارسال پیامک چک برگشتی -6-6-0-8

 جاری داشته باشد.برای استفاده از خدمات چک کاربر باید حساب 

 را کلیک نمایید. «درخواست ارسال پیامک چک برگشتی»  "مدیریت پروفایل"از لیست نمایش داده شده در صفحه ی  .1

 انتخاب کنید. "حساب"شماره حساب مورد نظر خود را از لیست  .2

 انتخاب کنید. "وضعیت"وضعیت ارسال پیامک را از  .3

 وارد کنید. "فن همراهشماره تل"شماره تلفن همراه خود را در بخش  .4

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .5

 سایر خدمات -6-6-6
 کلیک نمایید. «سایر خدمات»اصلی برنامه بر روی  از منوی

 اطالعات شعب

 را کلیک نمایید. «اطالعات شعب»  "سایر خدمات"لیست نمایش داده شده در صفحه ی از  .1

 کد شعبه مورد نظر خود را وارد نمایید. .2

 .کلیک کنید« تأیید»روی کلید بر  .3

 دریافت کد شبا

 را کلیک نمایید. «دریافت کد شبا»  "سایر خدمات"لیست نمایش داده شده در صفحه ی از  .1

 .نماییدکلیک « حساب های من»بر روی کلید برای دریافت شماره شبا حساب های خود  "دریافت کد شبا"ی در صفحه .2

 .ماییدنکلیک « سایر حساب های بانک رفاه کارگران»بر روی کلید برای دریافت شماره شبا حساب های دیگر  "دریافت کد شبا"ی در صفحه .3

 وارد کنید. "حساب"شماره حساب مورد نظر خود را در قسمت  .4

 .نماییدکلیک « تأیید»بر روی کلید  .5

 می توانید استفاده کنید. «کپی»و  «دیگران ارسال به»برای به اشتراک گذاری کد شبا از کلید ها   .6
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 های خودپردازحساب

همچنین  تواند هر یک از حساب هایی را که تمایل به مشاهده در خودپردازهای بانک رفاه کارگران دارد، در این صفحه اضافه یا حذف نماید.کاربر می

 باشد.ذکر است این سرویس تنها برای افراد دارای بیش از یک حساب قابل دسترس میالزم به

 را کلیک نمایید. «های خودپردازحساب»  "سایر خدمات"لیست نمایش داده شده در صفحه ی از  .1

 ام نمایید.های خود اقدبرای فعال یا غیرفعال کردن هر یک از حساب "های خودپردازحساب "ی در صفحه .2

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .3

 .نماییدکلیک « ادامه»بر روی کلید  .4

 انتقال وجه بین بانکی)پایا(

تواند با داشتن شماره شبا شخص مورد نظر انتقال وجه انجام دهد، ذکر این نکته ضروری است که این انتقال در ساعات مشخص شده در طول کاربر می

 شود.انجام میشبانه روز 

 .را انتخاب نمایید« انتقال وجه پایا» "انتقال وجه"ی نمایش داده شده در صفحه از منوی .1

 مشخص نمایید. "از حساب"شماره حساب مبدا را از لیست  .2

 وارد کنید. "شماره شبا"شماره شبا مقصد را در بخش  .3

 وارد کنید. "مبلغ"مبلغ قابل پرداخت را در بخش  .4

 .نزدیکترین عنوان به موضوع انتقال خود را انتخاب کنید )یکی از موارد لیست شده باید انتخاب شود( "بابت"از لیست بازشونده  .5

 کلیک نمایید. «بیشتر»برای وارد کردن موارد بیشتر بر روی گزینه  .6

 شناسه پرداخت وارد کنید."شناسه پرداخت را در بخش  (1

 وارد کنید. "کد ملی"کد ملی شخص گیرنده را در بخش  (2

 استفاده کنید. "توضیحات"برای توضیحات بیشتر می توانید از بخش  (3

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .7
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 اطالعات انتقال وجه را بررسی کنید. "جزئیات انتقال وجه"در صفحه  .8

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .9

 کلیک نمایید. «انجام انتقال»بر روی کلید  .11

 انتقال رسید تراکنش برای شما نمایش داده خواهد شد.پس از انجام  .11

زینه گ «تایید»ای مراحل انتقال وجه پایا که در باال شرح داده شد انجام داده، قبل از کلیک بر روی کلید به منظور ایجاد انتقال وجه پایا دورهنکته : 

 را انتخاب نمایید و مراحل زیر را در پیش بگیرید. "ایدوره"

 وارد کنید. "تعداد دفعات"دفعات برای تکرار این تراکنش را در بخش تعداد  .1

 دوره پرداخت را مشخص نمایید. .2

 مشخص کنید. "اولین پرداخت"تاریخ اولین پرداخت برای این تراکنش را در بخش  .3

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .4

 کنید. اطالعات را بررسی "انتقال وجه پایا دوره ای"در صفحه پیش نمایش  .5

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .6

 کلیک نمایید. «ادامه»بر روی کلید  .7

 پرداخت قسط

 را انتخاب کنید. «پرداخت قسط» "تسهیالت"در صفحه  .1

 .انتخاب کنید "حساب"شماره حساب مبدأ را از لیست  .2

 وارد کنید. "شماره تسهیالت"شماره تسهیالت را در بخش  .3

 وارد کنید. "مبلغ"برای پرداخت قسط را در بخش مبلغ مورد نظر  .4

 استفاده کنید. "توضیحات"برای توضیحات بیشتر می توانید از بخش  .5

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .6

 اطالعات پرداخت قسط را بررسی کنید. "پرداخت قسط"در صفحه  .7

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .8

 لیک نمایید.ک «ادامه»بر روی کلید  .9
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 پس از انجام پرداخت قسط رسید تراکنش برای شما نمایش داده خواهد شد. .11

 پرداخت قسط دوره ای

 "یادوره"گزینه  «تایید»ای مراحل پرداخت قسط که در باال شرح داده شد انجام داده، قبل از کلیک بر روی کلید به منظور ایجاد پرداخت قسط دوره

 یر را در پیش بگیرید.را انتخاب نمایید و مراحل ز

 وارد کنید. "تعداد دفعات"تعداد دفعات برای تکرار این تراکنش را در بخش  .1

 دوره پرداخت را مشخص نمایید. .2

 مشخص کنید. "اولین پرداخت"تاریخ اولین پرداخت برای این تراکنش را در بخش  .3

 کلیک نمایید. «تایید»بر روی کلید  .4

 اطالعات را بررسی کنید. "ای پرداخت قسط دوره"در صفحه پیش نمایش  .5

 وارد کنید. "رمز دوم"رمز دوم خود را در بخش  .6

 کلیک نمایید. «ادامه»بر روی کلید  .7

 فهرست تسهیالت

 ود(شرا انتخاب کنید.)لیست تسهیالت خود و تسهیالتی که ضامن بوده اید نمایش داده می «فهرست تسهیالت» "تسهیالت"در صفحه  .1

 بر روی تسهیالت مورد نظر خود کلیک کنید تا جزئیات آن را مشاهده نمایید.در فهرست نمایش داده شده  .2

 همچنین می توانید با انتخاب بیش از یک مورد، اقساط خود را به صورت گروهی پرداخت نمایید. 

 برای پرداخت قسط بر روی آن قسط کلیک کنید. .3

 بانکداری اینترنتی -فصل هفتم

 مقدمه -7-0

در 5( ITU)اتحادیه بین المللی مخابرات که نحویشود بهبا فراگیر شدن شبکه جهانی اینترنت هر روز به تعداد کاربران این سرویس جهانی افزوده می

رابر با نصف جمعیت که تقریبا ب رسدمیمیلیارد نفر  3.2به  تاریخ یاد شده  دهد که تعداد کاربران اینترنت تانشان می 2115آخرین برآورد خود در سال 

 .جهان است

افزاید. اما سوالی که مطرح است این است که آیا انجام عملیات بانکی با این درجه از ها بر بستر اینترنت میبرآورد انجام شده بر لزوم ارائه خدمات بانک

 اهمیت در بستر گسترده و ناامن اینترنت قابل انجام است؟

دار بایست از افشا و لو رفتن اطالعات مشتریان حراست نموده و از هرگونه اتفاقی که منجر به  خدشهتی که دارند میها براساس مسئولیاز آنجا که بانک

طمینان را ا شدن  اعتماد آنها شود جلوگیری نمایند، لذا ارائه خدمات بانکی بر این بستر مستلزم رعایت تدابیر شدید امنیتی است که به مشتریان، این

 ه خاطر به انجام امور بانکی به صورت اینترنتی بپردازد، لذا بانک رفاه در همین راستا اقدام به ارائه سرویسی به مشتریان حقیقی/حقوقیبدهد تا آسود

نوع های متو رعایت کلیه اصول ایمنی یک سرویس اینترنتی امن با سرویس SSL6گیری از پروتکلخود، تحت عنوان بانکداری اینترنتی نموده که با بهره

 در اختیار مشتریان خود قرار داده است. 

 

 

                                                           
5International Telecommunication Union 
6Secure Socket Layer 
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 sslو   httpsامنیت  -7-2

که تنها برای شرکتها و اشخاص حقیقی  SSL هایها هستند. گواهینامه، ابزاری برای تأیید هویت و حفظ امنیت وب سایتSSLهای دیجیتال گواهینامه

شوند حاوی اطالعاتی در مورد نام دامنه، شرکت، آدرس، تاریخ ابطال گواهینامه و همین طور اطالعاتی در مورد صادرکننده گواهینامه معتبر صادر می

 هستند. 

 است و در واقع عنوانی برای یک فناوری استاندارد و به ثبت رسیده برای ایجاد ارتباطات امن بین وب Secure Socket Layer، مخفف SSLی واژه

ها وب سایت در سراسر دنیا مورد استفاده سرورها و مرورگرهای اینترنت است. استاندارد مذکور، یک استاندارد فنی بوده و در حال حاضر توسط میلیون

 گیرد. قرار می

هیه شد و سپس توسط دیگر به منظور انتقال اطالعات به صورت امن بین دو نقطه در اینترنت ت Netscapeبرای اولین بار توسط شرکت  SSLپروتکل 

 عریف شده و به ثبت رسید.بهعنواناستانداردت7 (IETF) نیز مورد استفاده قرار گرفت. سپس پروتکل مذکور توسط شرکت IEمرورگرها از جمله 

شده  رمزنگاری8های خصوصیی کلیدشود، به وسیلهسایتی که در حال مرور شدن است، مبادله می، اطالعاتی که میان مرورگر و وبSSLبنا بر پروتکل 

مین جهت است که از پروتکل مذکور برای کاربردهای تجاری و در صورتی که در طول مسیر اطالعات استراق سمع شوند، قابل استفاده نخواهند بود. به ه

 استقبال خوبی به عمل آمده است. 

های سایتکنند و برای دسترسی امن به اطالعات وبنیز حمایت می SSLاز  HTTPها عالوه بر پروتکل معمول در حال حاضر بسیاری از وب سایت

کند. برای انتقال اطالعات استفاده می SSLاست و از پروتکل  Secure HTTPهمان  HTTP-Sاستفاده کرد. پروتکل  HTTPSتوان از مذکور می

به صورت پیش فرض از پورت  HTTPSکند در حالی که پروتکل استفاده می 81به صورت پیش فرض از پورت  HTTPقابل ذکر است که پروتکل 

 طی کامالً مجزا دارند.استفاده می کند. به عبارت دیگر این دو پروتکل دو مجرای ارتبا 443

معروف است. دارنده  SSLای را برای این منظور دریافت نمایند که به گواهینامه را دارند باید گواهینامه SSLهایی که قصد استفاده از پروتکل وب سایت

 کند تمام اطالعاتی که مابین وب سرور و مرورگر کاربرانش رد و بدل می شود محرمانه و دست نخورده باقی بماند. تضمین می SSLگواهینامه 

های کنند و این کار را اوالً از طریق رمزنگاری بستهتضمین می SSLهای دیجیتال یک ارتباط امن را بر مبنای پروتکل به عبارتی دیگر، گواهینامه

 دهند. ز طریق تأیید هویت وب سایت و یا سرویس نرم افزاری دارای گواهینامه انجام میاطالعاتی و ثانیاً ا

دهد که ارتباط خود را در بستری امن و به های اطالعاتی در هنگام تبادل آنها این امکان را به طرفین میهمان طور که در باال گفته شد، رمزنگاری بسته

شده و غیر قابل خواندن برای دیگران برقرار سازند و از صحت اطالعات رد و بدل شده اطمینان حاصل کنند. دور از مداخله شخص ثالث، به صورت رمز 

 سوء و تغییر رویت، قابل راه بین9هایشوند، به سادگی توسط افراد ثالث در گرهقابل ذکر است که اطالعاتی که بدون وجود این پروتکل رد و بدل می

 .هستند استفاده

سایت و یا سرویس نرم افزاری است که گواهینامه دیجیتال بر روی کنند، تأیید هویت وبهای دیجیتال تضمین میکه گواهینامهمورد دیگری 

 سایت مذکور و هویتتواند از جعلی نبودن وبسایتی که دارای گواهینامه دیجیتال معتبر است میآن نصب گردیده است. به عبارت دیگر، کاربر وب

نماید، نه یک ی معتبری که دارد، واقعآً همان است که ادعا میسایت با توجه به گواهینامهنان حاصل کند و مطمئن باشد که این وبحقیقی آن اطمی

های متعددی که برای انحراف مسیر و هک کردن وجود دارد کاربر را به سمت خود سایت اصلی ایجاد شده و با روشسایت جعلی که شبیه به وبوب

 (man-in-the-middleو  Phishing)پیشگیری از حمالت  .ه استهدایت کرد

 نحوه فعالسازی  و تخصیص سرویس اینترنت به مشتری -7-3

انه نسبت به معرفی مشتری در سام ،برای ارائه خدمت بانکداری اینترنتی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک،الزم است پس از افتتاح حساب

 اقدام نمائیم:ا طی مراحل ذیل مدیریت کانالب

ز شود، و پس اای که به همین منظور طراحی و تحت عنوان سامانه مدیریت کانال در دسترس قرار گرفته میابتدا متصدی مربوطه وارد سامانه

ت سپس الزم اس نماید.میورود کد و رمزی که بانک در اختیار همکار قرار داده از بخش افزودن مشتری، نسبت به تعریف و ثبت اطالعات مشتری اقدام 

های مورد ی مشتری، گزینهاز فهرست خدمات نشان داده شده، کانال بانکداری اینترنتی را به مشتری تخصیص داد در این بخش، بسته به موارد استفاده

بور مشتری به سامانه اینترنت بانک را از و در انتها نام کاربر و کلمه ع درخواست وی را همچون: صورتحساب، انتقال وجه، عملیات چک و ... فعال گردد.

 گردد. که به همین منظور در سامانه تعبیه گردیده است، استخراج و با رعایت اصول امنیتی به مشتری تحویل می "بازنشانی رمز عبور"بخش 

                                                           
7Internet Engineering Task Force 
8private key 
9Node 

http://certcc.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=2663&ctp_id=89&id=38&sisOp=view
http://certcc.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=2663&ctp_id=89&id=38&sisOp=view
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د یص رمز را با استفاده از دستگاههای تولیاهمیت باالی استخراج و تخصیص رمز عبور موجب شده تا بانک رفاه جهت صیانت از منافع مشتری شیوه تخص

 انجام برساند.( بهOTPرمز یکبار مصرف)

OTPسازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی ارائه باشد رمز یکبار مصرف برای ایمنیک جایگزین برای رمز دوم می11رمز یک بار مصرف

برای اینکه کاربران استفاده کننده از خدمات بانکداری  ؛شودصادفی یک بار مصرف استفاده میهای رمز نگاری برای تولید رمز تشده که در آن از قابلیت

 .جایی مبالغ باالتر و ایمن را داشته باشندهاینترنتی امکان جاب

. 

7-0- OTP چیست؟ 
OTP   مخفف One Time Password  و به معنای رمز یکبار مصرف است. منظور از یکبار مصرف این است که در هر بار تولید رمز،  فقط

که این  شودمییکبار و در همان لحظه رمز تولید شده برای سامانه قابل قبول است. بدیهی است در لحظه بعد رمز دیگری تولید 

بار مصرف این است، که سرقت اطالعات با و یا رمز یک  OTP یت استفاده ازگردد، مهمترین مزمی هایرمزنگاریانجامامربااستفادهازروش

 .گردددانستن رمز عبور غیر ممکن می

  OTP نحوه تولید رمز عبور -7-0-0

های ریاضی و به صورت تصادفی تولید می گردد، در رمز عبور با استفاده از الگوریتم

 ودشکه حدس رمز عبور برای انسان غیر ممکن  گرددمی  واقع همین روش تولید باعث 

استفاده  همانگونه که اشاره شد روش. .های متعددی برای تولید رمز وجود دارندروش

این روش با استفاده از  سازد.میفقط برای زمان کوتاهی معتبر را از زمان، رمز عبور 

براساس رخداد،  .دکنسازی زمان تولید کننده رمز و استفاده کننده آن عمل میمعادل

در این روش در زمانی که رخداد مشابه بین اعتبار سنج و استفاده کننده رخ دهد رمز 

به دستگاهی که عملیات تولید رمز را انجام میدهد  .یک بار مصرف تولید می گردد

 . دشواصطالحا توکن گفته می

 

رمز یکبار مصرف وجود دارد که به صورت نرم افزاری عملیات تولید رمز تولید  اپلیکیشنعالوه بر دستگاه فیزیکی نمایش داده شده نوعی از 

و با همان ساز و کار  گرددمیهای تلفن همراه نصب موبایلی بر روی گوشی otpدهد. این نرم افزار تحت عنوان یکبار مصرف را انجام می

 .دهدهای سخت افزاری عملیات تولید رمز یکبار مصرف را انجام میتوکن

 اختصاص دستگاه تولید رمز یکبار مصرفنحوه  -7-0-2

ی های مالمتصدی مربوطه با ورود به سامانه مدیریت کانال و جستجوی مشتری ابتدا شیوه احراز هویت تراکنش ،پس از درخواست مشتری

رف عملیات تخصیص رمز را برای از گزینه تخصیص رمز یکبار مص 6-5تغییر داده و سپس مطابق تصویر  "رمز یکبار مصرف  "مشتری را به 

 .گرددمی( یا موبایلی انتخاب و تائید   GO3. پس از آن براساس نیاز مشتری نوع دستگاه اعم از سخت افزاری )نمایدمیاین مشتری انتخاب 

و کاربر اداره امور شعب  گرددمینمایان  ،ای که بدین منظور تهیه و در اختیار ادارات امور شعب قرار داده شدهکه مراتب بالفاصله در سامانه

 .نمایدمیضمن تخصیص یک سریال، دستگاه و یا کد مربوطه را به شعبه جهت تحویل به مشتری ارسال 

درج گردیده  "رمز دوم "همانگونه که در فصل قبل اشاره شد در برگه رمز عالوه بر کد کاربری و رمز عبور اول، یک رمز دیگر تحت عنوان 

هایی که مشتری با رمز اول وارد سامانه شده و قصد عملیاتی همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض و موارد مشابهی را دارد انکه این رمز در زم

 گیرد.که منجر به صدور سند و انجام یک تراکنش بانکی در سامانه اینترنت بانک است، رمز دوم مورد استفاده قرار می

                                                           
10One Time Password 
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گیرد، و استفاده اشتباه از آن )به دلیل تشابه نام(جهت رمز دوم کارت رمز یاد شده صرفا به همین منظور مورد استفاده قرار می گرددمیتاکید 

،  لذا الزم است متصدی مربوطه در هنگام تحویل رمز اول و دوم سامانه اینترنت بانک به مشتری وجه گرددمیمنجر به غیرفعال شدن آن 

 انه را با رمز دوم کارت را به مشتری اعالم کند.تمایز رمز دوم سام

 
 مصرف  کباریرمز  دینحوه اختصاص دستگاه تول

 نحوه بهره برداری مشتری از سامانه اینترنت بانک -7-5

ه مشتری بتواند ک باشدمیبرداری از سامانه اینترنت بانک مستلزم دسترسی مشتری به شبکه اینترنت آید بهرههمانگونه که از نام سامانه بر می

مند شود. پس از آن، مشتری صرفا با درج آدرس اینترنت بانک در محل از مزایای سامانه بهره ،به راحتی و بدون هیچگونه خللی در ارتباط

 کند. مربوطه در یک مرورگر امکان دسترسی به سامانه را پیدا می

ی است، چرا که عدم دقت در درج صحیح آدرس، زمینه سوء استفاده نکته حائز اهمیت در این بخش، ثبت دقیق و صحیح آدرس سامانه

 سازد. هکرها، کالهبرداران و سارقان فضای مجازی را فراهم می

ت درستی درج گردد، بیش از پیش ضرورهو حروف آدرس ب که پروتکلنحویآدرس توسط مشتری، به لذا تاکید متصدی بانک بر ثبت صحیح

 کند.پیدا می

 ه اینترنت بانک:آدرس سامان

.ir42://www.rbshttp 

اگر بخواهیم آدرس اینترنت بانک رفاه کارگران را به سه بخش اصلی تقسیم نمائیم، اولین و مهمترین بخش آن پروتکل مورد استفاده است، 

 است.  https، شروع آدرس دهی با کلمه : گرددمیهمانگونه که در باال مشاهده 

https://www.rb24.ir/
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، الزامی باشدمیآن  Sکه حرف  httpذکر شد، استفاده از پروتکل یاد شده با تاکید بر وجه تمایز آن با پروتکل  3-5به دالیلی که در بخش 

 است. 

ن برای آورد که تبعات جبران ناپذیر آسازی سایت را فراهم میی هکرها جهت شبیهبدیهی است عدم رعایت موضوع، زمینه سوء استفاده

 مشتریان خواهد بود.

 است، که این کلمه نام اختصاصی جهت آدرس اینترنتی عملیات بانکی، بانک رفاه کارگران در اینترنت است.  rb24بخش بعدی آدرس، کلمه 

رعایت  مختص به خود با 4نسبت به طراحی یک سایت تواندمیدر فضای اینترنت، ساز و کاری وجود دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی 

 اشغال نشده باشد را به عنوان نام آدرس اینترنتی خود برگزیند. 4اصولی که از موضوع بحث خارج است،اقدام و یک نام که قبال در آن دامنه

و آدرس:   رسانیاطالععنوان آدرس هرا ب http://www.refah-bank.irبر همین اساس بانک رفاه کارگران، آدرس: 

https://www.rb24.ir .را جهت ارائه خدمات بانکداری اینترنتی خود به ثبت رسانده است 

 . مربوط به کشور ایران است  irکه عالمت اختصاری  باشدمیختم شده است، نشاندهنده دامنه مورد استفاده  ir.و بخش آخر آدرس که به 

 رود به سامانه و -7-6

بایست نام کاربری و رمز و کاربر می گرددمیپس از وارد کردن آدرس اینترنتی شرح داده شده در بخش قبل، صفحه ورود به سامانه نمایان 

 های مشخص شده وارد نماید.عبوری را که از شعبه تحویل گرفته در بخش

سرقت رفتن اطالعات رمز از صفحه کلید مجازی که به همین منظور در بخش ورود کد حفظ امنیت و جلوگیری از به  منظوربهبهتر است 

کاربری و رمز قرار گرفته استفاده نمود، چرا که استفاده از این ابزار مانع از تشخیص کارکترهای درج شده توسط نرم افزارهای ضبط 

 . شودمی11اطالعات

ای مشابه تصویر زیر پس از درج اطالعات یاد شده ، صفحه  اول خود را بدرستی وارد نماید،چنانچه کاربر با رعایت اصول یاد شده کد و رمز 

 آید:که در آن فهرستی از خدمات قابل ارائه  در سامانه به نمایش در می گرددمیظاهر 

 

                                                           
11Key logger 

http://www.refah-bank.ir/
https://www.rb24.ir/
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  ینترنتیا یسامانه بانکدار یصفحه اصل

 

 خدمات -7-7

 منوی اصلی می باشد. 16که شامل  بانک شرح داده خواهد شد.در این بخش توضیح مختصری از منوها اینترنت 

 منوی اصلی-7-7-0

 در این زیر بخش عملیات زیر قابل اعمال می باشد.

 کاربر می تواند لیست خدمات درخواست شده مربوط به آن حساب را که هنوز انجام نشده است در این :  )حقوقی(کارتابل

 کاربر مهر تعرف گردد. یبرای انجام عملیات، بایست .بخش مشاهده نماید

 کاربر می تواند لیست حسابهای خود و مانده هر یک از آنها را مشاهده نماید:  نمایش لیست حساب ها. 

 مانده در لحظه هر یک از حساب های خود را مشاهده نمایدکاربر می تواند :  نمایش مانده در لحظه حسابها.  

 همچنین براساس صورت محدوده . تواند صورتحساب هر یک از حسابهای خود را مشاهده نمایدمیکاربر :  صورتحساب

 رکورد فراهم شده است. 311زمانی مورد نظر مشتری و به تفکیک مبالغ واریز، برداشت و یا هر دو حداکثر تا 
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 برخی از شرکت اید. شاهده نمتواند صورتحساب هر یک از حسابهای خود را مکاربر می:  )حقوقی(صورتحساب با شناسه

برخط پرداخت های مشتریان با شناسه  استعالمدارای حساب های شناسه دار هستند، در این قسمت  -خصوصا شرکت های بزرگ -ها 

 است.های شرکت یا سازمان با انتخاب شماره حساب و وارد کردن شماره شناسه و در صورت تمایل وارد کردن تاریخ امکان پذیر 

 کاربر می تواند رسید آخرین تراکنش مالی خود را مشاهده نماید:  ین رسید مالیچاپ آخر.  

 انتقال وجه داخلی- 7-7-2

از این منو جهت انتقال وجه فوری از حساب خود به سایر حسابهای بانک که  انتقال وجه فوری ازاست  زیر منوه ها این بخش عبارت

 استفاده نماید.

 انتقال وجه بین بانکی-7-7-3

 در این بخش عملیات بین بانکی قابل انجام بیان می شود

 مبلغ  از این منو استفاده نماید.جهت انتقال وجه ساتنا از حساب خود به حسابهای سایر بانک ها،  :  انتقال وجه ساتنا

ریال کمتر باشد )به  151.111.111وارد کنید، توجه داشته باشید این مبلغ نباید از « مبلغ پرداخت»پرداختی مورد نظر را در قسمت 

  .ریال( 171.111.111عنوان مثال 

 تواند فهرست درخواستهای انتقال وجه ساتنا ثبت شده خود و آخرین وضعیت هر درخواست کاربر می:  فهرست انتقال وجه ساتنا

 .را مشاهده نماید
 13:31 -صبح  11:31 -صبح  9:31 -صبح  6به : روزهای شنبه تا پنج شن: ساعات کنونی چرخه های پایا:  انتقال وجه پایا - 

جهت انتقال وجه پایا از حساب خود به حسابهای سایر بانک ها، 15:31 -13:31روزهای جمعه و تعطیل:  21:11 -18:11 -15:31

 استفاده نماید.

 آخرین وضعیت هر درخواست را تواند فهرست درخواستهای انتقال وجه پایا ثبت شده خود و کاربر می:  فهرست انتقال وجه پایا

 .مشاهده نماید

 عملیات کارت به کارت -7-7-0

 عبارتند از :زیر منو  نخدمات ارائه شده در ای

 با استفاده از کد  ضو شتابجهت انتقال وجه از کارت خود به سایر کارتهای بانک رفاه و یا کارتهای ع:  انتقال وجه کارت به کارت

 د.یاز این منو استفاده نما انقضا و رمز دوم پویا کارت مبدا، تاریخ CVV2اعتبار سنجی 

  برداشت بدون کارت : کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی می توانند از طریق منوی مربوطه و با انتخاب یکی از کارت های

بایل مشتری دریافت کننده حواله و و تاریخ انقضاء، شماره مو CVV2خود و ورود مبلغ، اطالعات کارت شامل رمز دوم پویا کارت، 

 رمز برداشت از دستگاه خودپرداز نسبت به ثبت درخواست حواله الکترونیکی برداشت بدون کارت اقدام نماید.

 برای لغو برداشت بدون کارت از این منو استفاده نماید.:  لغو برداشت بدون کارت 

 خرید شارژ تلفن همراهخرید شارژ، - 7-7-5

 از این منو استفاده نمود.می توان از جمله همراه اول، ایرانسل،و رایتل  کلیه اپراتورهارید شارژ برای خ
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 پرداخت-7-7-6

 :زیر منو عبارتند از  نخدمات ارائه شده در ای

  با وارد کردن شماره شناسه قبض و ضناسه پرداخت، قبض مورد نظر را پرداخت تواند قبض خود را کاربر می:  قبضپرداخت 

  .نماید

 نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید.تواند کاربر می:  پرداخت حق بیمه ی کارفرمایان 

 تسهیالت -7-7-7

 نسبت به باز پرداخت رقمی شماره تسهیالت و مبلغ مورد نظر نسبت  19با ثبت کد   تواندکاربر می : پرداخت اقساط تسهیالت

 اقساط تسهیالتی دریفاتی اقدان نماید.

 ببیند و آن ها را پرداخت کندبه تفکیک اصلی و ضامنین کاربر می تواند لیست تسهیالت خود را :  لیست تسهیالت.  

 خدمات چک – 7-7-8

 این خدمت به منظور نمایش  .مشخصات چک پرداختی خود را در سیستم مشاهده نماید تواندکاربر می:  مشاهده وضعیت چک

وضعیت برگ/برگ های چک بوده که مشتری می تواند با ثبت شماره سریال چک/سریال شروع و یا مشخص نمودن بازه زمانی، 

 .مورد نظر خود را مشاهده نماید (عمل شده، باطله، برگشتی، مسدودی)وضعیت چک 

 تواند فهرست درخواستهای پرداخت چک ثبت شده خود را مشاهده نمایدکاربر می:  )حقوقی(دستور پرداخت چک جستجوی .  

 ید.رداختی خود را در سیستم ثبت نماتواند مشخصات چک پکاربر می:  )حقوقی(ایجاد دستور پرداخت چک  

 صدور دسته چک نماید تواند برای حساب جاری خود، درخواستکاربر می:  درخواست صدور دسته چک. 

 کاربر می تواند فهرست چک های واگذار شده خود را مشاهده نماید:  چک های واگذار شده. 

 عملیات گروهی -7-7-9

 :خدمات ارائه شده در این زیر منو عبارتند از 

 پرداخت همزمان  از پرداخت گروهی، از این منو استفاده می گردد. منظوربرای پرداخت قبض گروهی :  پرداخت قبض گروهی

  چندین قبض می باشد.

 می شود هادفاز این منو استرت گروهی جهت ثبت حق بیمه به صو:  پرداخت حق بیمه ی گروهی 

 از این منو استفاده می شود.یا گروهی جهت ثبت انتقال وجه پا:  انتقال وجه پایا گروهی 

 استفاده می شود.از این منو حهت ثبت انتقال وجه گروهی :  انتقال وجه گروهی 

 از این منو استفاده می شود.پرداخت گروهی جهت ثبت دستور :  )حقوقی(دستور پرداخت گروهی 

 براساس فیلتر های داده ای نظیر شماره  از این منو استفاده می شود.ات گروهی جهت پیگیری عملی:  پیگیری عملیات گروهی

 و بازه زمانی به منظور پیگیری عملیات مورد نظر فراهم شده است. حساب مبدا ، شماره پیگیری ، نوع عملیات 

 عملیات دوره ای 7-7-01

 :زیر منو عبارتند از  نخدمات ارائه شده در ای

  جهت انتقال وجه در یک بازه زمانی از حساب خود برای عملیات دوره ای )انتقال وجه داخلی ، پایا:  دوره ایثبت عملیات  

 ی گردد.ماز این منو استفاده ( ، دوره ای و پرداخت تسهیالت دوره ای ، پایاگروهیایدوره
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 جهت انتقال وجه در زمان مشخص از حساب خود برای عملیات دوره ای )انتقال وجه داخلی ، پایا، :  یکبار در زمان مشخص

  از این منو استفاده می شود.پایاگروهی و پرداخت تسهیالت( 

 استفاده می شود. منواز این ی در جریان مشاهده لیست گزارش عملیات دوره اجهت :  گزارش عملیات در جریان 

 از این منو استفاده می شود.در جریان جهت ویرایش گزارش عملیات :  ویرایش گزارش عملیات در جریان 

 از این منو استفاده می شود.در جریان جهت ابطال عملیات :  ابطال عملیات جریان 

  جهت مشاهده فعالیت های انجام شده در پرداخت هر یک از گزینه های انتقال وجه در :  وجه در جریانمشاهده سوابق انتقال

 از گذینه استفاده می شود.جریان 

 سرویس های ارزی-7-7-00

 زیر منو عبارتند از  نخدمات ارائه شده در ای

 سیستم مشاهده نماید تواند فهرست اعتبارات اسنادی خود را درکاربر می:  فهرست اعتبارات اسنادی. 

 تواند فهرست اعتبارات ارزی خود را مشاهده نمایدکاربر می:  فهرست اعتبارات ارزی. 

 بانکداری مجازی-7-7-02

 خدمات ارائه شده در این زیر منو عبارتند از 

  از این منو استفاده می شودجهت افتتاح حساب آنالین :  افتتاح حساب

 استفاده می شود.تاح حساب خود را از این منو تواند وضعیت افت کاربر می:  وضعیت افتتاح حساب

 گزارشات -7-7-03

 خدمات ارائه شده در این زیر منو عبارتند از 

 کاربر می تواند گزارشی از رویه طی شده یک درخواست مالی که توسط سایرین به حساب های :  گزارش پیگیری درخواست مالی

 نمایند.و تاریخ درخواست را مشاهده  اطالعاتی از قبیل وضعیت درخواست، ساعتوی منتقل شده اند را شامل 

 کاربر می تواند گزارشی از قبوض و حق بیمه پرداختی خود را مشاهده نماید:  گزارش قبوض و حق بیمه پرداختی.  

 حقوقی شامل اطالعاتی از کاربر می تواند گزارشی از رویه طی شده یک درخواست :  )حقوقی(گزارش پیگیری درخواست حقوقی

  .قبیل تاریخ درخواست، نوع خدمت، مبلغ، درخواست کننده و وضعیت را مشاهده نماید

 تغییر رمز عبور-7-7-00

 خدمات ارائه شده در این زیر منو عبارتند از 

 اینترنت بانک را انجام دهد.عبور اول جهت تغییر رمز :  تغییر رمز عبور اول 

 اینترنت بانک را انجام دهد. عبور دومجهت تغییر رمز :  تغییر رمز عبور دوم 
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 پروفایل-7-7-05

 خدمات ارائه شده در این زیر منو عبارتند از 

 انجام دهدربری خود جهت تغییر نام کا : تغییر نام کاربری 

 دانجام دهجهت تعیین و یا تغییر نام مستعار برای حسابهای خود  : تعیین / تغییر نام مستعار حساب 

 انجام دهید راجهت حذف نام مستعار  : حذف نام مستعار. 

 دجهت تعیین و یا تغییر حساب پیش فرض کارت را انجام ده:  حساب متصل به کارت 

 مشتری به سهولت می تواند کارت رفاه خود را در هر زمان فعال یا غیر فعال کند. : فعال یا غیر فعال کردن کارت 

 دو روش قابل انجام می باشد بهد اضافه نمودن حسابهای پرکاربرجهت :  افزودن مخاطب پرکاربرد 

 .را انتخاب نمایید« حساب های پرکاربرد»زیر منوی « پروفایل»از منوی  .1

افزودن حساب مقصد به لیست حسابهای  "در هنگام انتقال وجه به حساب مورد نظر قبل از تایید نهایی، تیک مربوط به  .2

  .را بزنید "پرکاربرد

  جهت ویرایش نمودن حساب های پرکاربرد را انجام دهید:  مخاطب پرکاربردویرایش. 

 انجام دهیدرا جهت حذف نمودن حساب پرکاربرد :  حذف مخاطب پرکاربرد. 

 جهت مدیریت و فعال و غیر فعال نمودن ارسال پیامک به صورت زیر عمل کنید: مدیریت ارسال پیامک:  

 از این منو استفاده می شود.فعال و غیر فعال نمودن خدمات حساب های  جهت مدیریت و:  مدیریت خدمات حساب ها 

 از این منو جهت مدیریت و فعال و غیر فعال نمودن حساب های قابل نمایش در خودپرداز :  حساب های قابل نمایش در خودپرداز

 استفاده می شود.

 خدمات چک صیادی:-7-7-06

و با ورود شناسه صیادی  "ثبت چک صیادی ←چک صیادی"با استفاده از منوی توانند؛ ثبت چک: کاربران سامانه مذکور می .1

 چک و کد ملی ذینفع آن نسبت به ثبت چک اقدام نمایند. 
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و با ورود شناسه صیادی  "انتقال چک صیادی ←چک صیادی  "انتقال چک صیادی: امکان انتقال چک به غیر، از طریق منوی  .2

 یده است.چک و کد ملی ذینفع آن فراهم گرد

 
  

تایید دریافت و مندرجات چک صیادی  ←چک صیادی "طریق منوی  توانند ازتایید چک صیادی: کاربران سامانه یادشده می .3

 اقدام نمایند.  و با ورود شناسه صیادی چک مورد نظر نسبت به تایید چک مذکور  "

 

 

استعالم چک صیادی توسط  ←چک صیادی  "توانند از طریق منوی الذکر میاستعالم چک توسط دارنده: کاربران سامانه فوق .4

 و با ورود شناسه صیادی چک نسبت به استعالم چک ثبت شده به نام خود اقدام نمایند.  "دارنده
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 نظرسنجی: -7-7-07

گردد تا در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی تعبیه شده در پورتال از کاربر تقاضا میدر هنگام خروج از برنامه بانکداری اینترنتی 

 شود.های زمانی یک ماهه به کاربران نمایش داده میرسانی بانک اقدام نماید. الزم به ذکر است، پیغام مذکور در دورهاطالع

 دارپرداخت/ واریز شناسه -هشتمفصل 

 مقدمه-8-0

 مورد در ، لیکنباشاااد،می مطرح ذینفع اشاااخاص به تعهد ایفای و وجه پرداخت جهت بانکی رایج ابزارهای جمله از چک

 احتمالی تبعات همچنین و فعالیت حجم مشتریان، افزایش تعدد دلیل به بزرگ شرکتهای و سازمانها حقیقی، اشخاص به خرد هایپرداخت

شی  ستفاده  ی، انگیزه )کالهبرداری و جعل جمله از ( چک صدور  از نا  چک صدور  جای به بانکی را کاهش داده و پرداخت ابزار این از ا

شتریان،  به خرد خود تعهدات ایفای جهت ضی   ...و پیمانکاران م سط  نوین ابزار ارائه متقا شند  می خود عامل یهابانک تو  طرفی از .با

شتریان  از تعدادی ساب  فاقد شرکتها  /سازمانها  م شند می خود عامل بانک نزد ح سازمانها  با ساب  اطالعات به لزوماً نیز هاشرکت /و   هایح

شتریان  ستفاده  مواردی، در در نتیجه و ندارند دسترسی   آنان عامل یهابانک و م  هایشرکت  و هاسازمان  توسط  گروهی واریز خدمت از ا

 .باشدامکانپذیر نمی بزرگ

 بدون امن، مسیری  از را شرکتها  /مشتریان سازمانها   به گروهی پرداخت امکان الذکر فوق موارد لحاظ با بتواند که محصولی  طراحی بنابراین

شتریان   هایحساب  اطالعات به دسترسی   ضرورت  بدون و پیچیدگی پرداخت  "خدمتی تحت عنوان  لذا .گرددمی احساس  نماید، فراهم م

 مشااتریان به وجه گروهی پرداخت امکان قرار گرفته کهزیر توسااط بانک رفاه تهیه و در دسااترس مشااتریان  هایبا ویژگی "شااناسااه دار

 نماید.می یاد شده فراهم  هایمحدودیت بدون را هاسازمان

 پرداخت شناسه-8-2

 طریق آن از و گردیده طراحی و سااود سااهامداران  دارشااناسااه  پرداخت خدمت متقاضاای شاارکتهای و سااازمانها ویژه سااامانه این

 .گردد می درج همراه حساب سیستم در مستقیماً ذیربط شرکت/سازمان دستورپرداختهای
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سک  کاهش منظور به اولیه هایکنترل سرویس  این در ساس  عملیاتی ری سازمان    شده  انجام توافق برا سط  ضی،  شرکت /تو  اعمال متقا

 .داشت خواهند را مشتریان به وجه پرداخت دستور حذف و یا اصالح/ درج امکان شرکتها، /سازمانها سرویس این طریق از گردد.می

 .باشدنیز فراهم می مربوطه سرویس وب طریق از شده درج هایدستورپرداخت به مربوط گزارش تهیه امکان

 .باشدمیگذاری جهت پرداخت سود، بهترین جامعه هدف این سامانه های سرمایهخسارت و شرکت پرداخت جهت بیمه شرکتهای

سه دار که    پرداخت سامانه  صل  در شنا شد، می "پردازید حواله" عنوان با سنتی  بانکداری رایج خدمات از یکی از گرفته الهام ا امکان   با

شخاص  به خرد هایپرداخت انجام ساب  فاقد ا ستفاده از  با دهد.می قرار هاشرکت  و هاسازمان  اختیار در را ح  و هاسازمان  خدمت این ا

سبت  (بانک نزد شرکت /سازمان  موجود هایحساب  سایر  بر عالوه) عنوان این با ایویژه حساب  افتتاح ضمن  هاشرکت   اطالعات درج به ن

 بانک از طریق که ایویژه افزار نرم در (...و پرداخت مبلغ ذینفع، مشخصات   ، شامل ) توافق ضوابط مورد  و شرایط  با مطابق دستورپرداخت 

 بالفاصله  نیز انکدهند. بمی قرار خود مشتری  در اختیار دارشناسه   پرداخت فرم عنوان با را ایویژه فرم و اقدام گیرد،می قرار آنها اختیار در

 .نمایدمی ایجاد خود متمرکز سیستم در وجه را پرداخت امکان پرداخت، دستور دریافت از پس

 هر به توانندمی (باشند می بانک مطرح قرارداد طرف شرکت /سازمان  دستورپرداختهای  ذینفعان عنوان به که) شرکتها  /سازمانها  مشتریان 

شده،  فرم ارائه با و مراجعه بانک شعب  از یک شتریان،  هویت احراز از پس نیز بانک شعب نمایند.  را دریافت مربوطه وجه یاد سبت  م  به ن

شتریان  به وجه پرداخت ساب  به واریز وجه /م شده  ح شتری  معرفی  ساب  محل از م سه    پرداخت ح  منظور به .نمود خواهند اقدام دارشنا

ستفاده ا سوء  از جلوگیری و امنیت ایجاد سه   عنوان با فردی به منحصر  و عدد اختصاصی   بایست می شرکتها  /سازمانها  احتمالی، هایا  شنا

 پرداخت فرم روی بر عدد این و نمایند استفاده  بانک به پرداخت دستور  اعالم جهتگردد، می تولید نیز خاصی  الگوریتم طبق که پرداخت

سه    ستفاده  با صرفاً  بانک شعب  و گرددمی درج نیز گیردمی قرار ذینفع اختیار که در ایویژه دارشنا صی به    عدد این از ا صا  اطالعات اخت

 داشت خواهند دسترسی پرداخت

 فعالسازی فرایند خالصه-8-3

اقدام و  بانک پس از حصول توافق با سازمان/ شرکت مشمول خدمت، نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان/ شرکت متقاضی

 نماید.سازمان/شرکت را جهت افتتاح حساب به شعبه منتخب )شعبه عامل( معرفی می

شعبه عامل پس از افتتاح حساب در سرفصل ویژه تعریف شده )حساب جاری بدون دسته چک(، مراتب را به همراه فرمهای مربوط به مدیریت 

 نماید.اعالم میشعب و سپس مدیریت شعب مربوطه به اداره خدمات الکترونیک 

اداره مزبور ضمن تعریف مشخصات مشتری در سامانه حساب همراه و عنداللزوم تعریف الگوریتم مربوط به شناسه پرداخت نسبت به آماده 

 نماید:سازی خدمت مزبور به دو طریق ذیل اقدام می

وسط مشتری محقق گردیده باشدطبق تقاضای روش اول: درصورتی که مشتری خواستار وب سرویس باشد و شرایط استفاده از موضوع ت

( و نام کاربری کاربر وب سرویس به مدیریت شعب اقدام خواهد 7مشتری کارشناس خدمات الکترونیک نسبت به ارسال مستندات )پیوست

 نمود. 

، که سازمان با درج آدرس مزبور برروی ir24https://shd.rb.روش دوم: اعالم وب سایت مربوط به سامانه پرداخت شناسه دار به نشانی: 

 نماید.ایستگاه کاری متصل به شبکه اینترنت از سامانه بهره برداری می

سبت به آموزش             صی، ن صا ستندات مربوط به راه اندازی و راهبری عملیاتی را به همراه توکن اخت ضمن تحویل م ست  صورت الزم ا درهردو

 امانه توسط مدیریت شعب مربوطه اقدام گردد.حضوری کاربران س

https://shd.rb24.ir/
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 مراحل انجام دستور پرداخت -8-0

 ثبت درخواست اولیه-8-0-0

 مجاز کاربر( مشااتری به پرداخت دسااتور فرم ارائه و شاارکت/ سااازمان توسااط ساارویس وب طریق از دسااتورپرداخت درخواساات ثبت

ضی  شرکت /سازمان  ضی  شرکت  /سازمان  )متقا ستر  طریق از متقا سط  شده  تعریف ب ستور  اطالعات درج امکان بانک، تو  را در پرداخت د

شت  خواهد همراه سامانه  ستور  شروع  تاریخ از وجه پرداخت اطالعات، ثبت محض به و دا شد می امکانپذیر بانک شعب  پرداخت در د  ،با

 از پس و اقدام دارشناسه   پرداخت ویژه فرم تکمیل به نسبت  بایست میمربوطه  افزار نرم در اطالعات ثبت از پس شرکت / سازمان  بنابراین

 .نماید ارائه مشتری به را آن شرکت امضا و مهر نمودن به ممهور

 پرداخت وجه به مشتری -8-0-2

 با مشتری  هویت احراز از پس سامانه همراه  کاربر .نمود خواهند ارائه شعبه  به را دارشناسه   پرداخت فرم بانک، شعب  به مراجعه با مشتریان 

 در مندرج اطالعات "دار  شناسه   هایحساب  وجه پرداخت - دار شناسه   اسناد  " همراه  از طریق گزینه  حساب  سامانه  به مراجعه

 سامانه  در مربوطه فیلدهای در را  ) پرداخت شناسه  ( عددی شناسه   ذینفع ملی کد،  شرکت /سازمان  شامل : کد (دارشناسه   پرداخت فرم

سی بر دکمه و درج همراه ستم    ترتیب بدین. نمایندمی کلیک را اطالعات ر صات    سی شخ صحت    در دهد،می نمایش را ذینفع م  صورت 

 نقدی هایگزینه از یکی مورد (  حسب  ،...و داران امضاه  اصالت  مهر، نمونه ( متقاضی  سازمان  مشخصات   صحت  کنترل و ذینفع اطالعات

 صادر می گردد. مربوطه حسابداری انتخابی سند گزینه با متناسب و شده انتخاب کاربر توسط انتقالی/

 مربوطه گزارشگرفت.  قرارخواهد شده  پرداخت وضعیت  در آن رکورد به مربوط فیلد همراه، سامانه  در کاربر توسط  وجه پرداخت از :توجه

 .گیردقرارمی شرکت/ سازمان دسترس در شده تعریف کانال طریق از بالفاصله نیز

 ردیف به مربوط شرح  در و (خانوادگی نام و نام) مشتری  عنوان و عددی شناسه   شماره  حساب،  از وجه برداشت  به مربوط شرح  در :توجه

 گردد.می درج شرکت /سازمان عنوان و حواله شماره دوم

ستم   جاری تاریخ از بزرگتر آنها پرداخت شروع  تاریخ که رکوردهایی پرداخت امکان :توجه شد،  سی شت  نخواهد وجود با  پیام با کاربر و دا

 :گردد می مواجه زیر

 ."ندارد وجود پرداخت امکان باشد. می سیستم جاری تاریخ از بزرگتر پرداخت، شروع تاریخ"

ضای  تاریخ که رکوردهایی پرداخت امکان :توجه ستم    جاری تاریخ از آنها انق شد،  کوچکتر سی شت  نخواهد وجود با  زیر پیام با کاربر و دا

 :گردد می مواجه

 ."ندارد وجود پرداخت امکاناست.  شده منقضی پرداخت دستور تاریخ"

 اصالح اطالعات دستور پرداخت توسط سازمان/ شرکت-8-0-3

شتباه  از اعم هردلیلی به چنانچه ستور  اطالعات درج در کاربر ا ضی، نیاز  شرکت  /سازمان  ...و پرداخت د صالح  به متقا  پرداخت اطالعات ا

شته  شد،  دا  و جستجو  را مربوطه رکورد بانک، ویژه افزاری نرم سرویس  وب مراجعه به با مربوطه سازمان  کاربر بایست  می حالت این در با

 .نماید اقدام حواله و شناسه شماره از غیر به فیلدها کلیه اطالعات به اصالح نسبت سپس و نموده انتخاب

 از غیر وضعیتی  در لیکن ندارد؛ اطالعات وجود اصالح  امکان باشد،  قرارداشته  "شد  پرداخت " وضعیت  در مربوطه رکورد چنانچه :توجه

 .داشت خواهد وجود اطالعات اصالح امکان حالت این

 .داشت وجود خواهد (فوق شرایط رعایت به منوط)پرداخت شناسه استثناء به اطالعات تمامی اصالح امکان توجه:

ضی  سازمان /شرکت  دلیلی هر به چنانچه توجه: ساب  از وجه دریافت متقا شند  شده  یاد هایح ست می واحد متولی با  دریافت از پس بای

 .کند اقدام آن دیگر هایحساببه  آن واریز و انتقالی برداشت به نسبت مشتری کتبی درخواست

 .باشندمی حقیقی اشخاص صرفاً دار شناسه پرداخت خدمت ارائه ذینفع حاضر حال در توجه:

  شرکت/ سازمان توسط پرداخت دستور اطالعات حذف-8-0-0

 در باشد،  پرداخت اطالعات متقاضی حذف  شرکت،  /سازمان  ...و پرداخت دستور  اطالعات درج در کاربر اشتباه  از اعم هردلیلی به چنانچه

 .نماید حذف را مربوطه بانک، رکورد ویژه افزاری نرم سرویس به مراجعه با بایست می حالت این
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 وضعیتی  در لیکن داشت  وجود نخواهد اطالعات حذف امکان باشد،  قرارداشته  "شد  پرداخت " وضعیت  در مربوطه رکورد چنانچه :توجه

 داشت. خواهد وجود اطالعات حذف امکان حالت، این از غیر

 نحوه کاربری-8-5

 توکن طریق از http://11.15.6.51 : 18234 آدرس و کاربران کلیه برای https://shd.rb24.ir اینترنتی آدرس طریق از سامانه  این

 .کنید کلیک صفحه باالی در  "سامانه به ورود" لینک روی بر زیرمشابه تصویر  سامانه به ورود جهت باشد.می دستیابی قابل افزاری سخت

 

 

 

 

 

 
 صفحه اولیه ورود به سامانه پرداخت شناسه دار 

 به ورود از پس .شود  می داده نمایش عبور رمز و کاربری نام نمودن وارد جهت ایصفحه  "سامانه  به ورود" لینک، روی بر کلیک از پس

 .باشدقابل نمایش می بسته به سطح دسترسی هر کاربر صفحات و منوها شده، تعریف دسترسی سطح به توجه با سامانه

  دار شناسه فایل بارگذاری منوی-8-6

سه   فایل بارگذاری" منوی انتخاب از پس ستور  اطالعات نمودن وارد امکان  "دارشنا سل    فایل طریق از و گروهی صورت  به هاپرداخت د اک

 .باشد می فراهم  "اینجا" لینک طریق از سامانه پذیرش مورد فایل فرمت به دسترسیباشد. می فراهم

 طریق از سپس  و ذخیره سیستم   در فشرده  صورت  به را فایل بایست  میاکسل   فایل در هاپرداخت دستور  اطالعات صحیح  تکمیل از پس

سال  برای ها فایل انتخاب" لینک سه    پرداخت سامانه  در "ار  فایل که صورتی  در فایل بارگذاری و انتخاب از پس  نمود. بارگذاری دارشنا

 . شود می داده نمایش رنگ سبز رکورد صورت به فایل نام ، باشد، پذیرش مورد

ست  نگرفته قرار پذیرش مورد فایل یعنی شود  داده نمایش رنگ زرد رکورد صورت  به فایل نام که صورتی  در ست  می و ا  فایل مجدداً بای

 .دگرد بارگذاری و ایجاد

 ثبت هنگام به نمود. اقدام باید فایل رکوردهای ثبت به نساابت "اطالعات ثبت شااروع" منوی طریق از فایل، موفق بارگذاری از پس

 گردد.می افزوده فرم به ترتیب به رکوردها از یک هر فایل، رکوردهای

شت  از پس که صورتی  در توجه: شد،  افزوده باال فرم در شده  داده نمایش و ثبت رکوردهای تعداد به زیادی زمان مدت گذ  قطع علت ن

 باشد می اینترنتی ارتباط

 رکوردهای فایل مجدد ثبت و بارگذاری با لذا ندارد وجود ساعت  48 طی در تکراری رکورد ثبت امکان .شود  بارگذاری فایل مجدداً باید لذا

 از منظورشود. ) می برگردانده  رنگ قرمز سطر  صورت  به و خطا رکورد صورت  به و گرددنمی ثبت سامانه  در مجدداً تکراری شده  ثبت

 باشد(می یکسان مبلغ و یکسان کدملی تکراری رکورد

 

 : مهم نکات

 رکورد هر در خطا علت که شود می بازگردانده خروجی عنوان به خطا رکوردهای شامل  فایل پردازش نتیجه فایل، پردازش از پس .1

 .است گردیده درج توضیحی صورت به

 قابل پردازش در سامانه نیست(.   rar.باشد. )فرمت  zip.فرمت فایل ورودی میبایست به صورت  .2

 گردد و نباید در فایل پر شده باشد.( توسط سیستم تولید میshenasehpaymentفیلد شناسه پرداخت ) .3

 (باشد.spaceبایست به صورت ترکیبی از کاراکترهای حرفی و عددی و بدون فاصله )(میshenaseNoعددی ) فیلد شناسه .4
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 باشد.و...... می2و1( یک عدد صحیح مثل periodCodeفیلد دوره پرداخت  ) .5

 گردد.(بایست لحاظ باشد)صفرهای ابتدای کد ملی نیز میرقمی می 11( به صورت صحیح و NationCodeفیلد کد ملی ) .6

شماره موبایل )  .7 صورت کامل و  MobileNoفیلد  شد. با توجه به مفاد قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری و     11( به  رقمی با

 در صورت درج صحیح شماره موبایل امکان ارسال پیامک اطالع رسانی وجود دارد.

شروع دوره پرداخت )  .8 صورت  paydateend(و پایان دوره پرداخت )paydatestartفیلدهای  صحیح   رقمی و با تاریخ 8( به  های 

 تکمیل گردد.

 (و سایر فیلدها باید تکمیل گردد.idnoفیلد شماره شناسنامه ) .9

 موقت شناسه گزارش و افزودن منوی-8-7

ستور  افزودن امکان که شده  باززیر  شکل  مطابق ایصفحه  منو، این انتخاب با  چاپ تأیید، عدم تأیید، حذف، ویرایش، جدید، پرداخت د

 به پرداخت دستور  هر تأیید به نسبت  صفحه  این طریق از باید کننده ثبت کاربر باشد. می فراهم گیریگزارش همچنین و پرداخت دستور 

 .نماید اقدام گروهی یا و انفرادی صورت

 باشد.می راهم دستورپرداخت ثبت امکان "شناسه افزودن" آیکون انتخاب با

 نیز قسمت این در "دار شناسه  فایل بارگذاری" منوی قسمت  در پرداخت دستور  هر فیلدهای خصوص  در شده  ذکر مهم نکات کلیه :توجه

 . گردد رعایت باید

 تاشود.   نیز تأیید کننده ثبت کاربر توسط  رکوردها بایست می گروهی یا و انفرادی صورت  به پرداخت دستور  رکوردهای ثبت از پس :توجه

 .باشد نمی باالتر سطح کاربر برای نمایش قابل نگردد تأیید شده ثبت گروهی یا و انفرادی رکوردهای که زمانی

 داده پایگاه در اطالعات این هنوز زیرا باشد نمی فراهم بانک شعب  طریق از پرداختی هیچگونه امکان صفحه  این در اطالعات ورود با :توجه

 .است نگردیده ثبت بانک متمرکز

 را "شناسه   تأیید"آیکون سپس  و نموده انتخاب را رکوردها کل یا و نظر مورد رکوردهای زیر شکل  مطابق شده  ثبت رکوردهای تأیید جهت

 .شود طی موفقیت با رکوردها کل تأیید تا شویممی منتظر و نماییممی انتخاب

 تأیید به نسبت بایستمی  کاربران از یک هر (سطحی 3 یا و سطحی 2 مثال عنوان به)سازمان  جهت شده  تعریف سطوح  به توجه با :توجه

 دسااتور ننماید، تأیید را هاپرداخت دسااتور کاربری که زمانی تا باشاادمی ذکر به الزم. نمایند اقدام باال شااکل مانند هاپرداخت دسااتور

شد. نمی باالتر سطح  کاربر به نمایش قابل هاپرداخت  سطح  یک به تایید عدم با و باالتر سطح  یک به رکورد نظر، مورد رکورد تایید با با

 گردد.می خارج کاربر برای شده داده نمایش جدول از و شودمی منتقل ترپایین

 کند.نمی مشاهده را اطالعات تایید عدم دکمه اول سطح کاربر :توجه

 رکورد هر جلوی در "حذف"آیکون از باید پرداخت دستور  هر حذف جهت و باشد نمی فراهم هاپرداخت دستور  گروهی حذف امکان :توجه

 انتخاب گردد.

سال  و تأیید جهت (آخر سطح  کننده تأیید کاربر) نهایی کننده تأیید کاربر توجه: ستور  ار ست می بانک داده پایگاه به هاپرداخت د  بای

 :دهد انجام را زیر مراحل

 دستگاه به افزاری سخت توکن نصب .1

 و ورود نام کاربری و  رمز عبور مربوط به توکن keyhanclientاجرای برنامه نرم افزاری  .2

 :  http://11.15.6.51:18234 آدرس طریق از دارشناسه پرداخت سامانه به ورود .3

 . "موقت شناسه گزارش و افزودن " منوی طریق از صادره هایپرداخت دستور نهایی تأیید .4

 آنی شناسه گزارش و افزودن منوی-8-8

 افزاری سخت  توکن با و پایانی سطوح  کاربران جهت که تفاوت این با باشد می "موقت شناسه   گزارش و افزودن" صفحه  همانند صفحه  این

ستیابی  قابل (http://11.15.6.51 :18234)داخلی آدرس طریق از و شد می د ستقیم  اطالعات صفحه  این در زیرا ،با  داده پایگاه در م

  گردد.می ثبت پرداخت جهت بانک متمرکز
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صال  دلیلهب همچنین ستقیم  ات ست  از گزارش تهیه امکان بانک، داده پایگاه به صفحه  این م صول  هایحواله لی صول  و شده  و شده  و  به ن

 باشد.می فراهم وصول وتاریخ شعبه اطالعات انضمام
 

 فایل طریق از اطالعات رسانی بروز منوی-8-9

 http://11.15.6.51 :18234)) داخلی آدرس طریق و از افزاری سخت توکن نصب طریق از تنها صفحه این

 باشد.می فراهم بانک داده پایگاه در شده ثبت هایپرداخت دستور ویرایش و حذف امکان صفحه این طریق از باشد.می دستیابی قابل 

 عبور رمز تغییر منوی-8-01

 .نمود استفاده باید زیر منوی از "شخصی اطالعات تغییر" و "عبور رمز تغییر" مانند کاربری تنظیمات جهت

 آنی شناسه صدور -8-00

 سخت  توکن طریق از دارد پایانی قرار سطوح  در که کاربرانی که تفاوت این با باشد می "موقت شناسه   صدور " صفحه  همانند صفحه  این : 

ستیابی  قابل داخلی آدرس و افزاری شد می د ستقیم  اطالعات صفحه  این در زیرا با  می قرار پرداخت جهت بانک متمرکز پایگاه داده در م

 .گیرد

 شناسه آنی گزارش -8-02

 توکن طریق از دارد قرار پایانی در سطوح که کاربرانی که تفاوت این با باشدمی "موقت شناسه تایید یا گزارش" صفحه همانند صفحه این

 .شود می استفاده بانک سمت در پرداختی هایشناسهکل  از گیری -گزارش جهت و باشدمی دستیابی قابل داخلی آدرس و افزاریسخت

 دار واریز شناسه-8-03

ها معموال برای همواره با مشااتریانی روبرو هسااتند که حجم عملیات واریز به حساااب آنها بساایار باال بوده و کنترل این نوع حساااب  هابانک

دلیل ثبت اشتباه شماره حساب به حساب وارد می      همشتریان سخت و طاقت فرسا و در برخی موارد که مبلغی به صورت ناخواسته و صرفا ب      

 کند.شود، این سختی و پیچیدگی را دو چندان می

ساز و کارهای متفاوتی را  تدوین می     شتریان معموال برای برون رفت از این مشکل،  نمایند، که یکی از آنها  افتتاح چندین حساب متفاوت   م

سازد، این روش شاید در کوتاه مدت موثر  واقع گردد، اما قطع به یقین با گذشت     مربوط می که هر نوع واریز را به یک حساب نحویهاست، ب 

 دهد.های جدیدتری پیش روی مشتری قرار میها چالشزمان و تعدد حساب

شتریان راهکاری نوین تدوین نموده که ب     سته از م شکل این د شتریان   هبانک رفاه جهت حل م سطه آن م ود  های خیزیند به کل وارتوانمیوا

ی خاص  به صورت تفکیک شده بر اساس آنچه که مورد انتظار آنان است.، دسترسی داشته باشند. این نوع تفکیک به صورت تعریف شماره            

 گردد.به عنوان شناسه حساب انجام می

 شناسه-8-03-0

صر ب         شماره منح شماره مرجع یک  سه  یا  شنا ست که حاوی اطالعات مهم و مورد هشماره  ست مشتری    فرد ا شد میدرخوا که با الگوریتم   با

سه         گرددمیمورد توافق طرفین بانک و مشتری تهیه   شنا سه، منبعد واریز به حساب صرفا با  شنا ی معتبر  . با لحاظ الگوریتم تدوین شده در 

ست، لذا از زمان فعال   ست، قابل انجام ا ساب، امکان هیچ نوع وا     که مورد وثوق طرفین ا سه برای ح شنا سه      سازی  شنا ساب بدون  ریزی به ح

 وجود ندارد.

 الگوریتم شناسه-8-03-2

  . هر شناسه دارای دو بخش است   گرددمیفرد شدن  شناسه    هالگوریتم شناسه، یک رابطه ریاضی است بین اجزای شناسه که باعث منحصر ب       

شامل   ضی الگوریتم بوده و       15بخش اول  شامل دو کاراکتر که نتیجه اعمال رابطه ریا شخص نمودن نوع واریز و بخش دوم  کاراکتر جهت م

 تا هر واریزی غیر معتبری به حساب مشتری تودیع نشود. گرددمیباعث 
  

 مزایای خدمت-8-00

  جلوگیری از واریز مبالغ اشتباه توسط مشتریبررسی صحت مبالغ واریزی و 

 ها  دار شده جهت واریز وجه و جلوگیری از واریز اشتباه به سایر حساببررسی صحت شماره حساب شناسه 
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 بار)بر اساس شناسه مورد درخواست صاحب حساب(امکان واریز با یک شماره شناسه به دفعات متعدد و یا صرفا یک 

 شماره شناسه در سامانه همراه براساساب مشتریان امکان تهیه گزارش صورتحس 

 امکان ارسال روزانه صورتحساب از طریق پست الترونیک به آدرس مشتریان 

 حساب جهت مشتریان از طریق وب سرویسای صورتامکان ارسال لحظه 

 باشدمیدار از طریق بانکداری اینترنتی و انتقال وجه امکانپذیر برداشت از حساب شناسه 

 سامانه پرداخت قبوض و شارژ همراه )رفاه پرداخت( -فصل نهم

 مقدمه-9-0

 وامروزه با گسترش روزافزون خدمات بانکی و تنوع خدمات ارائه شده، نیاز به ارائه سرویسی که بتواند در عین تنوع، خدمات را بدون هزینه 

قدام ، بانک رفاه ایو به منظور افزایش خدمات کارمزدی الکترونیک ، در همین راستاشودمیبدون محدودیت ارائه نماید. بیش از پیش احساس 

نوعی باشند. خدمات متهای مخابراتی میای نموده که بتواند بدون استفاده از بستر اینترنت و پیامک که هر دو مشمول هزینهبه تهیه سامانه

 به مشتریان کل سیستم بانکی ارائه نماید.

ت ند با دریافتوانمیبا واسط گرافیکی جذاب، قابل نصب بر روی گوشی همراه مشتریان است. و مشتریان و  USSDسامانه موصوف بر بستر 

کلیه عملیات مربوط به راحتی هو نصب آن بر روی گوشی ب bank.ir-www.refah سامانه مزبور از سایت اطالع رسانی بانک به آدرس : 

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه و استعالم و پرداخت بدهی همراه  پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی،

 .دهنداول را به سهولت برروی تلفن همراه خود انجام 

ارت کلیه بانک های عضو شتاب قابل ارائه خدمات فوق االشاره بدون نیاز به مراجعه حضوری شعبه با استفاده از رمز دوم کالزم به ذکر است 

 می باشد.

 دریافت وفعالسازی-9-2

و  وسیله گوشی تلفن قابل دریافتههای معروف از جمله بازار و مستقیما بدریافت نرم افزار عالوه بر سایت اطالع رسانی بانک از طریق مارکت

 نصب است.

ورت تمایل یک رمز ورود برای نرم افزار تعریف نماید. پس از پذیرش موضوع و با ورود خواهد تا در صپس از نصب و اجرا، سامانه از کاربر می

 لیست خدمات سامانه رفاه پرداخت نشان زیر . تصویرگرددمیموفق به سامانه، لیستی از خدمات قابل ارائه به صورت صفحه گسترده نمایان 

 دهد:می

 
 صفحه اولیه رفاه پرداخت پس از ورود به سامانه

http://www.refah-bank.ir/
http://www.refah-bank.ir/
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 خدمات سامانه -9-3

  :باشد برای دریافت پذیر میهای بانک رفاه امکاناستفاده از این خدمت تنها برای دارندگان کارتدریافت موجودی و سه گردش آخر

رقمی روی کارت و لمس نمودن عبارت موجودی، و درج رمز دوم کارت . امکان  16موجودی و سه گردش آخر، پس از وارد کردن شماره 

توان با مراجعه به دستگاه خودپرداز گردد. الزم به توضیح است رمز دوم کارت را میموجودی و سه گردش آخر کارت فراهم میمشاهده 

 های واردتوانید لیست شماره کارتبانک صادرکننده کارت دریافت نمود. با لمس آیکون فهرست در کنار کادر ورود شماره کارت، می

توان کارت جدیدی با عنوان مشخص ها، مییرایش نمایید. با لمس آیکون + در منوی نمایش لیست کارتشده در برنامه را مشاهده و و

 به لیست مربوطه اضافه نمود.

  :های عضو شبکه شتاب با استفاده از رمز دوم کارت خود و وارد نمودن شناسه کلیه دارندگان کارتپرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

های بانک مرکزی، توانند قبوض حق بیمه خود را به سهولت پرداخت نمایند.  با توجه به محدودیتیی میو مبلغ قبض تامین اجتما

باشد. کارت های بانک رفاه های عضو شبکه شتاب امکانپذیر نمیریال برای کارت 2111111امکان پرداخت قبوض با مبلغ بیش از 

 محدودیتی در مبلغ قبوض پرداختی ندارند.

 تسهیالت پرداخت اقساط 

 پرداخت قبوض 

 خرید شارژ 

  :دوره دوره و پایانتوانند از طریق این منو نسبت به مشاهده بدهی میانکلیه مشتریان گرامی میاستعالم و پرداخت بدهی همراه اول

مز دوم اینترنتی بایست شماره کارت و رهای همراه اول اقدام نمایند. در صورت تمایل به پرداخت بدهی نمایش داده شده میسیم کارت

های همراه، با استفاده از کلیه کارت عضو شبکه شتاب و ورود رمز دوم اینترنتی و تا سقف خود را وارد نمایید.  پرداخت بدهی

 پذیر می باشد.ریال امکان2111111

 پرداخت قبوض جریمه 

 اطالعات کارت و حساب 

 محاسبه شبا 

 درگاه پرداخت اینترنتی -دهمفصل 

 مقدمه-01-0

ها و موسساتی که خدمت و یا کاالیی را از طریق سایت خود     سرویس درگاه پرداخت اینترنتی امکانی است که به واسطه آن شرکت    

سانند  به فروش می ستفاده از کارت   توانندمیر شبکه بانکی کشور )کارت بانک  وجوه کاال را در حساب خود با ا شتاب ( دریافت  های    ها عضو 

ستگاههای  ت میدرگاه پرداخ نمایند . شگاه    POSتواند همچون عملکرد د شگاههای فیزیکی، در فرو های مجازی ایفای نقش نماید و  در فرو

شوند.      شرکت از این امکان منتفع  سطه آن هم بانک و هم  ضر   به وا ساس در حال حا شنامه بانک مرکزی ارائه این خدمت از طریق   برا بخ

گردد  طرف قرارداد بانک )پرداخت الکترونیک سامان کیش ، تجارت الکترونیک پارسیان و ایران کیش( به مشتریان ارائه می    PSPشرکتهای  

صورت ریز تراکنش از طریق  هها نیز در سیکل اول روز بعد، از طریق شاپرک و در صورت درخواست متقاضی با شناسه و ب        و تسویه تراکنش 

 رد.پذیمیاداره حسابداری صورت 

فروش هها و موسساتی که خدمت و یا کاالیی را از طریق سایت خود ب   سرویس درگاه پرداخت اینترنتی امکانی است که به واسطه آن شرکت    

 توانند وجوه کاال را در حساب خود دریافت نمایند.رسانند میمی

های مجازی ایفای نقش نماید. و به واسطه  ر فروشگاه های فیزیکی ددر فروشگاه  POSدستگاههای  عملکرد تواند همچون درگاه پرداخت می

 شوند.آن هم بانک و هم شرکت از این امکان منتفع 
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 شرایط کلی -01-2

اصاالی ترین شاارط جهت ارائه خدمت درگاه پرداخت به متقاضاایان داشااتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )نماد( از وزارت صاانعت، معدن و  

ضی می    شد که متقا سایت    تجارت می با ست به  ست و دریافت مجوز مذکور      www.enamad.irبای سبت به ثبت درخوا مراجعه نموده و ن

  نوهمچنی مالیاتی کدرهگیری وارائه اخذهمچنین  بایست در سایت متقاضی مشاهده و دارای اعتبار باشد .     اقدام نماید. لوگوی این مجوز می

 .دمیباش اینترنتی پرداختدرگاه درخواست ثبت آورجهت مواردالزام جزو هم امورمالیاتی سازمان درسامانه شده ثبت دپستیباک آن تطابق

ست خود را از طریق      شتن مدارک مورد نیاز می توانند به یکی از شعب بانک رفاه مراجعه نموده و درخوا  لذا متقاضیان دارای مجوز نماد با دا

 شعب ثبت نمایند .

 دیگر شرایط جهت ارائه خدمت درگاه پرداخت : 

 جمهوری اسالمی ایران یرعایت قوانین عمومی تجارت الکترونیک 

 مجوزهای شغلی معتبر حقوقی مرتبط با فعالیت مورد نظر و نیز اقامتگاه قانونی 

 نداشتن منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور 

 دمات اینترنتیدارا بودن وب سایت آماده جهت فروش و یا ارائه خ 

  های مشخص شده در مجوزهای شغلیزمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت میانارتباط 

  شگاه اینترنتی، کامل بودن فرایند فروش اینترنتی می صول،          منظور از امکانات الزم برای فرو صات کامل مح شخ شامل م شد که  با

 و نهایتا انتخاب نحوه پرداخت می باشد . امکان اضافه کردن محصول به سبد خرید، انتخاب نحوه ارسال محصول

 مدارک الزم جهت دریافت خدمت  -01-3

  حقوقیمشتری 

شرکت    .1 سخه قرارداد  صیلی )در پرتال خدمات نوین         pspدو ن صات تف شخ صفحات به همراه فرم م ضای تمامی  با مهرو ام

 موجود می باشد(

 مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و امضا داران .2

 اساسنامه .3

 ر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات روزنامه رسمیتصوی .4

 مدارک شناسایی محل فعالیت .5

 کپی صفحه اول دفترچه حساب و یا کپی یک برگ دسته چک و یا یک برگ گزارش صورتحساب .6

  حقیقیمشتری 

 مدارک شناسایی متقاضی )فرد دارای مجوز نماد( .1

شرکت    .2 سخه قرارداد  صیلی )در پرتال خدمات نوین         pspدو ن صات تف شخ صفحات به همراه فرم م ضای تمامی  با مهرو ام

 موجود می باشد(

 مدارک شناسایی محل فعالیت )سند و یا اجاره نامه به نام درخواست کننده( .3

 کپی صفحه اول دفترچه حساب و یا کپی یک برگ دسته چک و یا یک برگ گزارش صورتحساب .4

 راه اندازی سامانه درگاه پرداخت اینترنتیفرایند گردش کار  -01-0

 :مراحل کاری به شرح ذیل می باشد

 مراجعه متقاضی .1

 شعبه توسط مدارک دریافت .2

 شعبه توسط درخواست ثبت .3

http://www.enamad.ir/
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 واحددرگاهپرداخت توسط فرم بررسی .4

 واحددرگاه توسط شرکت به اطالعات ارسال .5

 متقاضی ایمیل آدرس به شرکت ازسوی نتیجه ارسال .6

 متقاضی توسط سایت سازی آماده .7

 تراکنش انجام .8

 وظایف شعب -01-5

 اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضی 

 یررسی و کنترل قراردادها و فرمهای تکمیل شده و مدارک مربوطه 

 تایید و برابر اصل نمودن مدارک ارائه شده مطابق با دستورالعملهای جاری بانک 

 سکن شده مدارک در پرتال خدمات نوین و دریافت کد رهگیریاسکن مدارک و قرارداد مربوطه و ثبت مشخصات و فایل ا 

 پایش وضعیت مورد ثبت شده 

  پس از مشاااهده شااماره ترمینال در پرتال و تغییر وضااعیت مورد ثبت شااده به  الکترونیکارسااال اصاال مدارک به اداره خدمات(

 ( "تایید"

     سازی و راه اندازی درگاه ضی جهت پیاده  سالی و قرار      انجام پیگیری با متقا ستندات ار ساس کد پذیرنده و م پرداخت اینترنتی بر ا

 دادن لوگوی بانک در سایت خود .

        شاهده ریز تراکنش سه و م شنا ضی به واریز با  صورت نیاز متقا شعبه       در  ست خود را از طریق  ست درخوا ساب خود، می بای ها درح

 ارسال نماید. الکترونیکمربوطه به اداره خدمات 

 رمزسازها)پویا و ایستا( -فصل یازدهم

 نکات مهم  -00-0

 باشد.ثبت، ویرایش و تایید شماره موبایل از طریق خودپردازها و یا مراجعه به شعبه امکان پذیر می 

 .تایید شماره موبایل از طریق خود پردازها در صورت ثبت در شعبه امکان پذیر می باشد 

  ضور کارت )اینترنتی، تلف شبانه روز با رمز دوم     انجام تراکنش های بدون ح سقف یک میلیون ریال در هر   ن بانک،موبایلی( باالتراز 

 پویا ی کارت امکان پذیر می باشد. 

 .تراکنش های مانده گیری و صورت حساب مختصر بدون حضور کارت صرفاً از طریق رمز دوم پویای کارت امکان پذیر می باشد 

 غ  یک میلیون ریال از طریق رمز دوم پویا و رمزدوم ایساااتا )درصاااورت تایید  انجام تراکنش های بدون حضاااور کارت کم تراز مبل

 توسط مشتریان( امکان پذیر می باشد.

             ستا امکان پذیر صرفا از طریق رمز دوم ای شوما و ...(  سنوا ، پاک سط کلیه بن کارت ها )ا ضور کارت تو  انجام تراکنش های بدون ح

 می باشد .

 باشند. 4.4.2های هوشمند می بایستی حداقل  نسخه سیستم عامل اندروید گوشی 

 .نصب نرم افزار رمزساز پویا بر روی گوشی های هوشمند روت شده امکان پذیر نمی باشد 

     رقم پیامک بر روی   4رقم رسید و   4مراحل فعالسازی رمزپویا بر روی نرم افزار رمز ساز رفاه زمانی رمز دوم پویا فعال می شود که

 .گوشی ثبت نهایی شود

      ،و همراه کارت رفاه استفاده   7137*در صورت استفاده رمز دوم پویا مشتریان می توانند از یکی از روش های پیامکی،رمز ساز رفاه

 نمایند.

       ستا در مجموع تا شتباه رمز های پویا و ای صورت ورود ا ست جهت       5در  شتریان می بای شته و م بار امکان ادامه تراکنش وجود ندا

 (117-183دستگاه خود پرداز اقدام به دکمه بازنشانی رمز دوم کارت )پویا و ایستا( نمایند. )خطای  رفع آن حتماً از
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 .خدمات برداشت بدون کارت )کد اختصاصی( با رمز دوم پویا و ایستا امکان پذیر می باشد 

            شتر شی م ساعت و تاریخ گو شد یعنی  شتری باید در حالت اتومات با شی م ساعت گو ست  شور      الزم به ذکر ا سمی ک ساعت ر ی با 

 یکسان باشد. .

 مراحل فعال سازی نرم افزار رمز ساز رفاه -00-2

 ( به شرح ذیل می باشد :iosو   androidمراحل فعال سازی نرم افزار رمزساز رفاه )

  مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک رفاه و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز رمز دوم یکبار مصرف پویا   فعال سازی نرم افزار

دانلود نرم افزار رمز ساز رفاه از سایت بانک و یا   رقم پیامک برروی گوشی  4رقم رسید و4دریافت  رمز ساز رفاه برروی گوشی،

انتخاب رمز ورود به نرم افزار  ورود به نرم افزار . نصب نرم افزار دانلود شده   از لینک درج شده در انتهای پیامک ارسالی

رقمی از طریق  5کد دریافتی  وارد نمودن شماره همراه متصل به کارت )تایید شده از منوی خود پرداز(  وانتخاب کلید تایید.

 رقم پیامک، بر روی گوشی ثبت نهایی شود. 4رقم رسید، 4وارد نمودن شماره کارت  پیامک 

 

 وسط مشتری ، رمز دوم غیر فعال می گردد که منجر به خطا های ذیل می گردد.در زمان استفاده از رمز پویا پس از پنج بار اشتباه زدن رمز ت

 خطای امنیتی رخ داده است : ورود رمز اشتباه 

  ورود بیش از حد مجاز : ورود رمز اشتباه پس از پنج بار متوالی کارت غیر فعال شده و که می بایست جهت رفع آن حتماً از دستگاه

 زنشانی رمز دوم کارت )پویا و ایستا( نمایند.خود پرداز اقدام به دکمه  با

  خطای سیستمی رخ داده است : در دسترس نبودن هر کدام از سیستم ها 

 عدم رعایت حد مجاز برای تراکنشهای با رمز ایستا 

مز و سپس انتخاب در صورت فراموشی رمز ورود به نرم افزار رمز ساز مشتریان می بایست از طریق خودپردازهای بانک رفاه منوی تغییر ر

وشی فرام"گزینه فراموشی رمز ورود به نرم افزار موبایلی اقدام و سپس شماره کارت و کد دریافت شده از طریق پیامک را جهت ورود به منوی 

 را در نرم افزار رمزساز رفاه وارد نمایند.  "رمز عبور

 مراحل غیر فعال سازی رمز پویا به منوی ذیل وارد شوید :

 د پرداز بانک رفاه دستگاه خو و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز رمز دوم یکبار مصرف پویا   غیر فعال سازی رمز دوم یکبار

 مصرف پویا در تمامی سامانه ها .

در صورت عدم دریافت پیامک فعالسازی، شعب می بایست در سامانه کارت پرداخت از طریق منوهای ذیل نسبت به درج شماره تلفن همراه 

 مشتری اقدام نمایند : 

    سامانه کارت پرداخت  برنامه های شعبه  فرم ثبت اطالعات تماس مشتری 

  ussd* و بستر 703#راهنمای فعالسازی/ غیر فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف از طریق کد دستوری  -00-3
 به شرح ذیل می باشد USSD( از طریق سامانه OTPمراحل فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت  )

  مراجعه به خودپرداز بانک رفاه و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز رمز دوم یکبار مصرف پویا   تایید شماره تلفن همراه

رمز عبور باید بین  *(   713#فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف پویا )جهت استفاده از طریق کد دستوری  مربوط به کارت 

 رقم وارد گردد. 12تا  5

 یل می باشدبه شرح ذ USSD( از طریق سامانه OTPمراحل درخواست رمز دوم یکبار مصرف کارت  )

  از طریق شااماره تایید شااده روی خودپرداز713#شااماره گیری کد دسااتوری *  رمز پویا کارت  4عدد دریافت   2یا  1عدد

 نمایش رمز دوم یکبار مصرف  وارد نمودن رمز انتخاب شده در خودپرداز   انتخاب کارت   رمز

 باید مراحل ذیل انجام شود USSD( از طریق سامانه OTPمراحل غیر فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت  )

  مراجعه به خود پرداز بانک رفاه و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز رمز دوم یکبار مصاارف پویا    غیر فعال سااازی رمز دوم

 یکبار مصرف پویا در تمامی سامانه ها

 ای ذیل محتمل خواهد بودبرای دریافت رمز دوم یکبار مصرف خطاه USSDهنگام استفاده از بستر 
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 طای امنیتی رخ داده است : ورود رمز اشتباهخ 

   ورود بیش از حد مجاز : ورود رمز اشتباه پس از پنج بار متوالی کارت غیر فعال شده و که می بایست جهت رفع آن حتماً از دستگاه

 خود پرداز اقدام به دکمه  بازنشانی رمز دوم کارت )پویا و ایستا( نمایند.

 ت فعالی وجود ندارد برای فعالسازی رمز پویا به خودپرداز بانک رفاه مراجعه نمایید.کار 

 با عرض پوزش در عملیات درخواستی شما خطایی رخ داده است : تاخیر در انتخاب منوها 

 خطای سیستمی رخ داده است : در دسترس نبودن هر کدام از سیستم ها 

  استفاده از بسترUSSD همراه میسر بوده و نیازمند سیستم عامل خاصی نمی باشد برای تمام گوشی های 

 راهنمای فعالسازی/ غیرفعالسازی رمز پویا در نرم افزار موبایلی همراه کارت -00-0

 مراحل فعالسازی رمز پویا در نرم افزار همراه کارت به شرح ذیل می باشد

   مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک رفاه و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز  صرف پویا شماره تلفن     رمز دوم یکبار م تایید 

 رقم وارد گردد. 12تا  5رمز عبور باید بین   7137*فعال سازی دریافت رمز دوم پویا بر روی سامانه  همراه مربوط به کارت 

     ر( دانلود و نصاب اپلیکیشان همراه کارت رفاه )از ساایت بانک رفاه و یا اپلیکیشان بازا  وارد کردن رمز  عبور   رمز دوم یکبار

 وارد کردن رمز تولید رمز یکبار مصرف انتخاب شماره کارت  مصرف پویا 

∗)رقمی تعیین شده بر روی خودپرداز می باشد.)مشترک با  12تا 5رمز ورود همان رمز  نکته: 7137) 

 ذیل می باشدمراحل غیر فعال سازی رمز پویا در نرم افزار همراه کارت به شرح 

 راجعه به خود پرداز بانک رفاه م و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز رمز دوم یکبار مصاارف پویا    غیر فعال سااازی رمز دوم

 یکبار مصرف پویا در تمامی سامانه ها.

 هنگام فراموشی رمز ورود مراحل ذیل را انجام دهید

  تنظیمات گوشی  برنامه ها  مدیریت بر نامه ب اپلیکیشن همراه کارت رفاه انتخا پاک کردن داده 

 .در غیر اینصورت اپلیکیشن همراه کارت رفاه پاک شود و دوباره نصب گردد 

 هنگام استفاده از بستر نرم افزار موبایلی همراه کارت خطاهای ذیل محتمل خواهد بود

 خطای امنیتی رخ داده است : ورود رمز اشتباه 

 رمز اشتباه پس از پنج بار متوالی کارت غیر فعال شده و که می بایست جهت رفع آن حتماً از دستگاه   ورود بیش از حد مجاز : ورود

 خود پرداز اقدام به دکمه بازنشانی رمز دوم کارت )پویا و ایستا( نمایند.

 .کارت فعالی وجود ندارد برای فعالسازی رمز پویا به خودپرداز بانک رفاه مراجعه نمایید 

  در عملیات درخواستی شما خطایی رخ داده است : تاخیر در انتخاب منوهابا عرض پوزش 

 خطای سیستمی رخ داده است : در دسترس نبودن هر کدام از سیستم ها 

   به باال  قابل اجرا می باشااد و در حال حاضاار برای  4.4.2شااایان ذکر اساات نرم افزار همراه کارت در گوشاایهای با نسااخ اندروید

 امکان پذیر نمی باشد. iosعامل  گوشیهای  با سیستم

 قابلیت های مهم در نرم افزار همراه کارت

 .مسدود سازی کارت با رمز دوم پویا امکان پذیر می باشد 

 ... مشاهده اطالعات حساب متصل به کارت های بانک رفاه از جمله نام ونام خانودگی دارنده کارت، شماره حساب،شماره شبا و 

 ماز طریق هری پویادوم / غیرفعالسازی رمز راهنمای فعالسازی -00-5

 : راهنمای فعال سازی / غیر فعال سازی رمز دوم پویا و ارسال پیامک هریم از طریق مراجعه به شعبه 11-5-1

عال در این روش مشتری محترم به شعبه مراجعه می نماید و  همکار شعبه در سامانه کارت پرداخت )تلر( امکان انجام فعال سازی / غیر ف

 سازی این خدمت را از طریق منوی زیر دارد: 
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)  ورود شماره کارت مشتری  فرم ثبت اطالعات مشتری و بررسی شاهکار  برنامه های شعبه  سامانه کارت پرداخت) تلر(  

 فعالسازی سازی/ غیر فعا ل سازی هریم  ( 

 

 
 

امکان استعالم شماره موبایل مشتری از سامانه شاهکار از طریق این فرم مهیاست و نیز پس از ثبت  اطالعات در این فرم  مراتب در  -

 سامانه مانای بانک مرکزی نیز بصورت مکانیزه درج میگردد. 

یک ماهه نیز در همین فرم و از در بازه های زمانی " کارهای انجام شده برای رمز دوم پویاو ایستا" امکان مشاهده گزارش  -

 .و وارد نمودن تاریخ مورد نظر وجود دارد "چاپ گزارش" طریق فشردن کلید 

 ، هریم( در این گزارش وجود دارد.USSDامکان مشاهده وضعیت فعلی رمز پویای کارت در سامانه های مختلف )رمز ساز،  -
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 : راهنمای فعال سازی / غیر فعال سازی رمز دوم پویا و ارسال پیامک هریم از طریق مراجعه به خودپرداز بانک رفاه  11-5-4

 مرحله می باشد. 2فعال سازی ارسال پیامک هریم از طریق خودپرداز دارای 

رمز دوم یکبار مصرف پویا  رمز دوم پویا و خدمات  تغییر رمز مراجعه مشتری  به دستگاه خود پرداز بانک رفاه  : مرحله اول

  تایید و یا ویرایش شماره تلفن همراه متصل به کارت 

رمز دوم یکبار مصرف   و خدمات رمز دوم پویا   تغییر رمز  مراجعه مشتری  به دستگاه خود پرداز بانک رفاه   : مرحله دوم  

 رسال پیامک هریم فعالسازی ا فعالسازی پیامک از طریق هریم    پویا  

 

 مراحل غیر فعالسازی هریم از طریق دستگاه خود پرداز  به شرح ذیل می باشد :

فعالسازی پیامک از   رمز دوم یکبار مصرف پویا و خدمات رمز دوم پویا  تغییررمز مراجعه دستگاه خود پرداز بانک رفاه  -

 غیرفعاسازی ارسال پیامک هریم طریق هریم 

 

کی دریافت پیام"امکان استفاده درکلیه اپلیکیشن ها )آپ ، تاپ و ...(یا در گاه های اینترنتی از طریق زدن دکمه پس از فعال سازی هریم ، 

 مهیا می باشد.  "رمز

 هنگام استفاده از بستر رمز پویا)هریم(خطاهای زیر محتمل خواهد بود :

 خطای امنیتی رخ داده است : ورود رمز اشتباه 

  ورود بیش از حد مجاز : ورود رمز اشتباه پس از پنج بار متوالی کارت غیر فعال شده و که می بایست جهت رفع آن حتماً از دستگاه

خود پرداز اقدام به دکمه بازنشانی رمز دوم کارت)پویا و ایستا( نمایند، خاطر نشان می سازد درصورت عدم مراجعه مشتری به 

 ت اتوماتیک در ساعت یک بامداد فعال گردیده و قابل استفاده خواهد بودخودپرداز، کارت ایشان بصور
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   خطای سیستمی رخ داده است : در دسترس نبودن هر کدام از سیستم ها 

 

 ایستاراهنمای فعالسازی/ غیرفعالسازی رمز دوم  -00-6

  فعال سازی رمز دوم ایستا: 

 تغییر یا تخصیص رمز دوم ایستا   خدمات رمز دوم پویاتغییررمز و   مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک رفاه

  غیر فعال سازی رمز دوم ایستا: 

 غیر فعال سازی رمز دوم ایستا   تغییررمز و خدمات رمز دوم پویا  مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک رفاه

طی بخش نامه بانک مرکزی پذیرش رمز دوم ایستا برای انواع تراکنش های پرداخت بدون حضور کارت از تمامی پایانه های 

 .برای هرکارت امکان پذیر خواهد بود هزار تومان در شبانه روز111 تا سقفپذیرندگی مجاز 

 داری الکترونیکراهنمای رفع اشکاالت رایج سامانه های کارت پرداخت و بانک -فصل دوازدهم

 مشاهده تمامی راکنش های انجام شده با کارت و خطای کارت -02-0

 جهت مشاهده تراکنش های کارت های بانک رفاه مراحل ذیل را انجام دهید

 ورود به پرتال خدمات نوین 

 زیر منوی سامانه مدیریت عملکرد و مانیتورینگ خود پرداز 

 منوی گزارشات 

  ( بابت سه ماه گذشتهگزارش وضعیت یک کارت )جاری 

 گزارش وضعیت یک کارت )آرشیو( بابت تراکنشهای تا قبل از سه ماه گذشته 

 گزارش جاری و آرشیو می بایستی به صورت ماه به ماه گرفته شود :نکته

 های ابطال شده برگشت وچوه کارت -02-2

  ل شده مربوط به اداره حسابهای متمرکز می باشد.، مرابحه،اسنوا و پاکشوما واریز مبلغ کارت های کنسهدیهدر خصوص کارت های 

  برای کنسل کردن کارتهای هدیه و بن کارت مرابحه اطالعات می بایست در پورتال خدمات نوین، قسمت  تعیین تکلیف تراکنشهای

 ده به اداره حسابهایدر ابتدای هر روز کارتهای روز قبل را کنسل و برای عودت مان الکترونیکبالتکلیف، ثبت گردد و اداره خدمات 

متمرکز ارسال می نمایند. الزم بذکر است اختیارات مذکور جهت کاربر شعبه از طریق مدیریت امور شعب استان در پرتال مربوطه 

 فعال می گردد.

 ه و عودت مانده می بایست  نامه به اداره حسابهای متمرکز جهت عودت مانده و رونوشت بت پاکشوما برای کنسل کردن بن کار

 جهت کنسل نمودن کارت ارسال گردد الکترونیکاداره خدمات 

 زمان صدور و چاپ  معرفی انواع کارتها در -02-3

  :شروع می شود. این کارت صرفاً برای اشخاص حقوقی و در سامانه صدور  58946314کارت تنخواه رفاه که با تنخواه کارت رفاه

کلیه خدمات بانکی به غیر از مانده حساب و اخذ می گردد. آنی کارت صادر می گردد. کارت مذکور به حساب حقوقی شرکت متصل 

شند. شایان ذکر است این نوع کارت نمی تواند به عنوان کارت مقصد در صورتحساب مختصر قابل ارائه بر روی این نوع کارت می با

در صورت درخواست شرکت مبنی بر تغییر سقف برداشت به صورت روزانه و ماهانه و میزان مبلغ کارت  تراکنش انتقال وجه باشد.

گردد و شعب پس از اقدام اداره میمراتب انجام  الکترونیکپس از ارسال درخواست کتبی از سوی مدیریت شعب به اداره خدمات 

 .باشدامکان پذیر نمیبرای این کارت ها  smsفعال سازی  می بایست نسبت به صدور المثنی خرابی اقدام نمایند. الکترونیکخدمات 

 :و  58946318این کارت با پیش شماره  یا امکان چاپ و ارائه فیزیک کارت به مشتری را ندارد. یکارت مجاز کارت های مجازی

گردیده که اعتبار اغلب آنهابه اتمام رسیده است. شایان ذکر است امکان تمدید اعتبار برای کارت های قدیمی صادر می 58946315

اقدام نمایند، و سپس جهت ویرایش  58946371( وجود ندارد و شعب می بایست نسبت به صدور کارت جدید با شماره 15و  18)
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فرآیند صدور اولیه کارت  مکاتبه گردد. اداره خدمات الکترونیکدیریت امور شعب استان، جهت اعالم به و ثبت کارت صادره با م

 مراحل صدور برای کارت های بعدی مشتری به شرح ذیل است: باشد.مشتری مانند سایر کارت ها می

  نماید.را در سامانه صدور آنی کارت صادر می 58946371همکاران کارت با پیش شماره 

  ،جهت افزودن کارت به مجموعه کارت های مشتری در سامانه مدیریت کانال، ضمن هماهنگی مدیریت شعب مربوطه

 گردد.درخواست کتبی به اداره خدمات نوین ارسال می

 شایان ذکر است امکان ویرایش و درج اطالعات بیش از یک کارت در سامانه مدیریت کانال برای همکاران شعب مقدور نمی باشد.

 جهت صدور بن کارت پس از آماده سازی فایل مربوطه  شروع می شود. 58946341بن کارت مرابحه که با مرابحه:  یبن کارت ها

 با ورود به سامانه  صدور آنی کارت به منوی زیر وارد شوید:

 بن کارت تسهیالت درخواست بن کارت گروهی صدور کارت 

بن کارت تسهیالت مرابحه . کارت صورت می پذیرد )از طریق سامانه کارت پرداخت(شارژ تسهیالت توسط شعب در فرم واریز بدون 

 سال می باشد. 3تاریخ انقضاء کارت  احتیاج به فعال سازی ندارد )مثل بن کارت عادی(. در هر پایانه ای امکان خرید وجود دارد.

 کارت به منوی  پس از ورود به سامانه  صدور آنیجهت صدوربن کارت  شروع می شود. 58946341بن کارت اولیه که با : بن کارت

 زیر وارد شوید. 

 بن کارت اولیه درخواست بن کارت گروهی صدور کارت  

 شارژ بن کارت توسط شعبه مقدور نمی باشد.

 فرآیند شارژ بن کارت به شرح ذیل می باشد :

 نماید.یریت شعب مربوطه ارسال میشعبه درخواست شارژ را توسط فایل نوین به تولید و به واحد حسابداری مد 

 .مدیریت شعب  مربوطه عملیات شارژ بن کارت ها را بصورت تجمعی انجام می دهد 

 .درصورت وجود اشکال درصدور،  وجود حساب در سامانه همراه کنترل شود 

 بن کارت  از طریق منوی زیر وارد شوید :sms جهت فعالسازی 

 تعریف کاربران  تلفنبانک   شعبه برنامه های در سامانه کارت پرداخت 

  :انوارخکارت مذکور به یک حساب اصلی مانند حساب سرپرست  شروع می شود. 58946319کارت خانواده که با کارت خانواده 

 کلیه خدمات بانکی به غیراز مانده حساب و اخذ صورتحساب مختصر قابل ارائه بر روی این نوع کارت می باشند. - گردد.متصل می

درصورتی که کارت خانواده به نام همسر صادر گرددمی بایست در صورت عدم داشتن حساب و رفاه کارت ابتدا حساب همراه و رفاه 

ات اداره خدمبرای تغییر سقف برداشت  می بایست مراتب به صورت کتبی به  کارت همراه صادر و سپس کارت خانواده صادر شود.

 اعالم گردد. الکترونیک

  (حقوقی و حقیقی. )شود می شروع 58324985 با که تسهیالت کارت 

 .گردد می صادر مشتری تسهیالت اقساط پرداخت بابت کارت شماره تنها و ندارد کارت فیزیک محصول این -

  ملی کد براساس جستجو  مشتریان فهرست  کانال مدیریت سامانه مسیر از بایستی می مذکور کارت درخواست -1

 طریق از بایست می کاربر سپس ذخیره،  تسهیالت شناسه کردن وارد با  تسهیالت کارت  کارت نوع  کارت درخواست

 نماید ثبت   (تسهیالت اقساط -181)کارت نوع اتخاب  اولیه کارت صدور  کارت صدور  کارت آنی صدور سامانه

 سازی فعال  ملی کد براساس جستجو  کانال مدیریت سامانه مسیر از بایست می مشتری تسهیالت شناسه به مذکور کارت -2

 .گردد متصل تسهیالت کارت انتخاب  اضافه  کارت

  :درشعب امکان پذیر ریال  21،111،111و حداکثر تا سقف ریال  1،111،111 حداقل امکان شارژکردن کارت هدیهکارت هدیه

سال  2همچنین مدت اعتبار کارت های هدیه  باشد.می باشد، وجود حساب در سامانه همراه جهت متقاضی کارت هدیه الزامی می 

 می باشد.
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  :در تمام درگاههای پرداخت قابل استفاده  بوده، مانده اعتباری  شروع می شود. 58946367کارت اعتباری که با کارت اعتباری

جهت فعال سازی می بایست از  ع کارت قابلیت انتقال به کارت دیگر ویا قابلیت دریافت وجه نقد از خود پرداز ها را ندارد.این نو

 طریق شعبه عامل انجام گیرد

 فرم فعالسازی  کارتهای اعتباری  برنامه های شعبه  سامانه کارت پرداخت

کنسل و ابطال این نوع کارت می بایستی در فرم  انقضائ مندرج در کارت ها می باشد.استفاده از این نوع کارت ها با توجه به تاریخ 

 مخصوص و توسط شعبه عامل انجام گیرد.

 فرم تسویه،فسخ حساب   کارتهای اعتباری  برنامه های شعبه سامانه کارت پرداخت 

 

 سایر سامانه های بانکی-سیزدهمفصل 

 CRSدمات قابل دریافت از طریق  دستگاههای خودپرداز و کیوسک و خ - 03-0

 خدمات عمومی :

  پرداخت قبوض ) جرایم راهنمایی و رانندگی ، حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی ، قبوض عمومی از قبیل آب ، برق ، گاز و تلفن

 و ......(

 از طریق کارت های رفاه و شتاب دریافت وجه 

  میلیون ریال 111انتقال به کارتهای دیگر ) رفاه کارت و کارتهای شتابی ( روزانه تا سقف 

 دریافت رمز اینترنتی ) رمز دوم ( و کد اعتبار سنجی (CVV2) 

  ( 11گزارش صورتحساب)گردش 

 مشاهده مانده حساب 

  رمز ایستا و پویا تغییر 

 غیر فعالسازی رمز دوم ایستا 

 ویا در تمامی سامانه هاغیر فعال سازی رمز دوم پ. 

 .بازنشانی رمز دوم ایستا و پویا 

 حذف خدمت رمز دوم ایستا و پویا 

  فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف پویا جهت سرویسussd 

  خیریه سازمانهای به( مردمی کمکهای)  وجه انتقال 

 ش فرض متصل به کارتیتغییر حساب پ 

 دریافت سه شارژ آخر خریداری شده 

  شارژ اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ) ایرانسل ، همراه اول ، رایتل(خرید کارت 

 مسدود کردن کارت 

 (صادر شده حواله الکترونیکی )حواله طریق از کارت بدون وجه برداشت 

 تسهیالت اقساط پرداخت 

 صورتحساب مختصر با کارت شتابی 

 فعال سازی نرم افزار رمز ساز رفاه جهت گوشی های هوشمند 

 مز ورود به نرم افزار رمز ساز رفاهفراموشی ر 

 خدمات خاص :
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  میلیارد ریال( 1واریز شناسه دار از طریق کارت های رفاه)بدون محدودیت( و شتاب )تا سقف 

 اخذ رمز شارژ های خریداری شده از اپراتور ها از طریق شماره سریال 

 ابی و رفاهی(اخذ سه شارژ آخر خریداری شده از طریق خودپردازهای رفاه)کارت های شت 

 برداشت وجه بدون کارت از طریق کد اختصاصی 

  کارت بدون وجه برداشت الکترونیکی حواله ابطال و صدور 

 )تائید، ویرایش و یا حذف شماره تلفن همراه مربوط به کارت )استعالم از طریق سامانه شاهکار 

 فعال سازی و غیر فعال سازی ارسال پیامک از طریق هریم 

  امکان پرداخت وجوه دولتی 

 

 .در دستگاه های کیوسک بانکی کلیه خدمات مذکور به استثناء خدمت برداشت وجه امکان پذیر می باشد 

  در دستگاه هایcrs .کلیه خدمات موجود بر روی خودپرداز ها به عالوه موارد ذیل امکان پذیر می باشد 

  واریز به حساب متصل و سایر حساب های متصل به کارت از طریق دستگاه هایcrs منصوب در شعب 

  واریز به سایر حساب های مشتریان بانک رفاه از طریق  دستگاه هایcrs منصوب در شعب 

 سامانه مانا - 03-2

ساس ح یهاداده ک،یپرداخت الکترون یها ستمیز ساست که در زمان استفاده ا "یکیمرکز ارائه نشانه الکترون"یا همان سامانه مانا، 

 یهوشمند را تا سطح استانداردها یاستفاده از ابزارها تیکند و امن یم نیگزیشده جا یرمزگذار یعدد یهاو شماره کارت را با نشانه

 های عددی رمزگذاری شده جایگزین میهای حساس و شماره کارت را با نشانهها، دادهگذاری در پرداختنشانه دهد. یم شیافزا یالمللنیب

المللی افزایش یابد و از سوی دیگر استفاده از انواع ابزارهای کند که از سویی امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین

 ها با سهولت انجام شود.برای عملیات بانکی از جمله پرداختهوشمند ه و ابزارهای پوشیدنی مانند ساعت های همراهوشمند مانند تلفن

در حال حاضر تمام کارت های صادر شده قبلی در این سامانه ثبت گردیده اند و کارت های جدید نیز به محض صادر شدن بصورت مکانیزه 

کاری توسط مشتری و یا شعبه جهت ثبت در مانا وجود ندارد.علی ایحال چنانچه کارتی به هر  در این سامانه ثبت می گردند و نیاز به انجام

 دلیلی در سامانه مانا ثبت نگردیده باشد  دو راهکار پیشنهاد می گردد؛

 مراجعه حضوری مشتری به شعب بانک و ویرایش و ثبت اطالعات مشتری از طریق فرم ثبت اطالعات تماس مشتری .1

 به دستگاه های خودپرداز و کیوسک بانک رفاه و تأیید شماره تلفن همراه )با استفاده از خدمت شاهکار( مراجعه مشتری .2

 

 نخاطر نشان می سازد کارت هایی که در سامانه مانا ثبت نگردیده اند و یا به هر علتی تأییدیه الزم را از مانا دریافت نکرده باشند امکا 

 میلیون تومان را نخواهند داشت. 1.5انجام تراکنش برای مبالغ بیش از 

 (  PWAهمراه بانک رفاه )  - 03-3

 برای گوشی های که قابلیت نصب نرم افزارموبایل را ندارند این محیط طراحی شده است که خدمات زیر را رائه می کند:

 حساب .1

 کارت : جهت انجام انتقال عملیات کارت به کارت .2

حساب، لیست کارت، انتقال وجه، انتقالوجه موبایلی، چک صیادی، پروفایل، کارت به خانه : شامل خدمات گردش حساب، لیست  .3

 کارت، پرداخت قبض، لیست تسهیالت، خرید شارژ و دریافتکد شبا
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 عملیات : انتقال وجه، پرداخت و چک .4

 سایر خدمات : دریافت کد شب، اطالعات شعب و . . . .5
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 دپرداز رفاه امکانپذیر می باشد قابلیت برداشت نقدی صرفاً برروی پایانه های خو* 

 

 

رفع 

مغایرت 

 )سروش(

پرداخت و 

 خرید شارژ
 خرید

 انتقال وجه

 مانده گیری

برداشت 

وجه 

 نقدی

شماره شناسایی 

 کارتهای بانک رفاه 
 نام محصول کد محصول 

ف 
دی

ر
 

درخواست 

 انتقال )با(
 به از

                

589463 

 1 رفاه کارت همراه 18-1115

            
- 

  
 2 کارت خانواده 19

          - - 
  14  3 کارت حقوقی تنخواه کارت 

      - - - 
  -   21 4 کارت هدیه 

      
- - 

    
 5 ریال(111/111/41اعتباری مرابحه ) 64 -

      
- - 

    
 6 خرید کاالی ایرانی 65 -

      
- - 

    
 7 کارتهای اعتباری طالیی،نقره ای و برنزی 67 -

      
- - - 

  
 8 کارت و بن کارت تسهیالتبن  41 -

  
- - - - 

  
  کارت مجازی 71 - -

  
- - - -  - - 81 11 اقساط تسهیالت و تاکسیرانی 
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میلیون ریال  15505550555ریال تا سقف 9505550555کارت به کارت  با اپلیکیشن های موبایلی)همراه کارت رفاه،رفاه پالس ، آپ، تاپ و... (  برای هر تراکنش انتقال روزانه * سقف 

 امکان پذیر می باشد .

 ریال می باشد. 4،555،555،555* سقف پرداخت قبوض عمومی بر روی تمامی درگاهها ) کارت خوان شعبه ای ، خودپرداز و....( مبلغ 

ریال  و با کارتهای رفاهی بر روی خودپردازهای بانک نامحدود می  1،555،555،555* سقف پرداخت قبوض خاص ) تامین اجتماعی ( با کارتهای شتابی بر روی تمامی درگاهها مبلغ 

 باشد.

 

 

 تعداد تراکنش روزانه کارت شتاب رفاه کارت انتقال وجه کارت به کارت

 برداشت واریز برداشت ) خرید( واریز رفاه شتاب پایانه یا درگاهنام 

شتاب 

کارت به 

 کارت

 رفاه

 کارت به

 کارت

 خرید برداشت واریز

ATM 111.111.111 111.111.111 - 

) برای مستمری بگیران    2.111.111

ریال از خودپرداز  4،111،111مبلغ 

 رفاهی(

 2.111.111 11 11  5   

Kiosk 111.111.111 111.111.111 - -  - 11 11    

Pin Pad 151.111.111 151.111.111 2.111.111.111 511.111.111  5.111.111  11 11    

IB 111.111.111 111.111.111 -     11    

MB 111.111.111 111.111.111 -     11    

    11 11  - - - - 111.111.111 111.111.111 همراه کارت رفاه )اپلیکیشن(

USSD11     - 111.111.111 111.111.111 همبانک    

 کارت هدیه

 21،111،111ریال و حداکثر  1،111،111حداقل مبلغ کارت هدیه صادر شده 

ریال می باشد و کارتهای هدیه صادر برای هر کد ملی حداکثر نباید از مبلغ 

 ریال  تجاوز نماید 151،111،111

21.111.111      5  5  

 15      ریال  21،111،111ریال و برای پوزهای اصناف خاص سقف خرید روزانه  511،1111،111سقف خرید روزانه  پوز فروشگاهی

IPG 
 درگاه پرداخت

 11      ریال  21،111،111ریال و برای پوزهای اصناف خاص سقف خرید روزانه  511،1111،111سقف خرید روزانه 


