
.ترای فعالسازی ترًاهِ اًذرٍیذ فرٍضگاُ کارت ضارش طثك هراحل زیر پیص ترٍیذ  

  اتتذا ترًاهِ را از طریك ّویي صفحِ داًلَد ٍ تِ گَضی اًذرٍیذی خَد اًتمال دّیذ ٍ آى

طثك تصَیر زیر. را تر رٍی گَضی خَد ًصة کٌیذ  

 

  سپس ٍارد ترًاهِ ضذُ ٍ در فیلذ اٍل ضوارُ فعالسازی ارائِ ضذُ در ّویي صفحِ را

ٍارد ًواییذ در فیلذ دٍم ضوارُ هَتایل خَد ٍ سپس گسیٌِ ارسال کذ فعالسازی را 

طثك تصَیر زیر. تسًیذ  

 



  پس از هذت چٌذ ثاًیِ کذ فعالسازی تِ خط ضوا ارسال خَاّذ ضذ ٍ ضوا تایذ کذ

.ٍارد ًواییذ ٍ سپس گسیٌِ ثثت را تسًیذ (فیلذ سَم)دریافت ضذُ را در پاییي صفحِ   

 

  در ایي جا هراحل فعالسازی ترًاهِ تِ اتوام رسیذُ ٍ ضوا ّویٌک ٍارد ترًاهِ ضذُ ایذ

طثك عکس زیر. ٍ اسن فرٍضگاُ ترای ضوا تِ ًوایص درآهذُ است در تاالی صفحِ  

 



  سپس در صفحِ تعذ ضوا گسیٌِ ّایی تِ ضرح زیر خَاّیذ دیذ کِ در زیر تَضیح

:هختصری درتارُ آى ّا دادُ خَاّذ ضذ  

ضوا تا ایي اهکاى هیتَاًیذ هثلغی را ٍارد ًواییذ ٍ یک تار تِ درگاُ تاًک هَرد : خریذ اعتثار .1

ًظر خَد هتصل ضَیذ ٍ هثلغ را پرداخت ًواییذ ٍ تعذ از آى از حساب کیف پَل خَد ضارش 

تِ ایي هٌظَر کِ ترای .تْیِ کٌیذ حتی ٍلتی تِ ایٌترًت دسترسی ًذاریذ تٌْا تا یک پیاهک

ّرتار خریذ ضارش تِ درگاُ تاًک هتصل ًطَیذ کِ تِ خَدیِ خَد اهکاى فَق العادُ ای ترای 

 هطتریاى هی تاضذ

تا ایي گسیٌِ ضوا ٍارد صفحِ ای خَاّیذ ضذ کِ تایذ اپراتَر تلفي ّوراُ خَد :  خریذ اعتثار .2

را اًتخاب ًوایذد پس از آى ٍارد صفحِ ای خَاّیذ ضذ کِ در تاالی صفِ ضوارُ ّوراُ هَد 

سپس هثلغ ٍ تعذ  (اگر توایل تِ خریذ ضارش تِ صَرت هستمین را داریذ)ًظر را ٍارد هیکٌیذ

تا اًتخاب گسیٌِ هستمین ضارش )از آى ًَع ضارش را اًتخاب هیکٌیذ، کارت ضارش یا هستمین 

هستمیوا تِ خطی کِ در تاال ٍارد ضذُ است ٍاریس هیطَد ٍ ّیچ گًَِ کذ ضارشی تِ 

.ٍ تعذ از آى تعذاد ضارش ٍ پرداخت را هی زًیذ (ًوایص درًوی آیذ  

 

.      در صفحِ تعذ تِ چْار رٍش هیتَاًیذ پرداخت را اًجام دّیذ  

  ایي هَرد ًیاز تِ ایٌترًت دارد1پرداخت از طریك کیف پَل  طثك آهَزش ضوارُ 

 پرداخت از طریك درگاُ تاًک هلت تا کلیِ کارت ّای ضتاتی



 پرداخت از طریك درگاُ تاًک پارسیاى تا کلیِ کارت ّای ضتاتی

پرداخت تا کیف پَل تا پیاهک کِ ٍلتی تِ ایٌترًت دسترسی ًذاریذ تْتریي گسیٌِ هی 

 تاضذ

 

در ایي لسوت تواهی خریذ ّای لثلی خَد را هیتَاًیذ هطاّذُ ًواییذ: خریذ ّای لثلی .3  

در ایي لسوت ّن  هیتَاًیذ خذهات اپراتَر خَد را هطاّذُ ًواییذ تِ : خذهات اپراتَر ّا .4

 ّوراُ تواهی کذ ّا  ٍ تَضیح هختصر

 

.اهیذٍارم از ایي آهَزش ًْایت استفادُ را کردُ تاضیذ  


