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مقدمه

برنامـه كاربـردي موبايـل بانـك پارسـيان، برنامه ای سـاده 

بـرای انجـام امـور بانکـی شـما مشـتری گرامـی اسـت كه 

قابـل نصب بـر روي تمامی گوشـي هاي كه از سيسـتم عامل 

اندرويـدو IOS و يـا جـاوا پشـتيبانی می كننـد، مي باشـد. 

موبايل بانك پارسـيان به شـما مشـتری گرانقدر، اين امکان 

را می دهدكـه در صورت عدم دسترسـی بـه اينترنت و حتی 

بـدون نيـاز به ارسـال پيام كوتـاه بتوانيـد با انتخـاب منوی 

مربوطـه از تمامـی خدمات موبايـل بانك پارسـيان بهره مند 

شـويد. موبايـل بانـك پارسـيان امـکان تبـادل اطالعات در 

هر بسـتر اينترنـت و پيامك را دارا می باشـد.

الزم بـه ذكر اسـت كـه خدمـات موبايـل بانك پارسـيان در 

تمـام ايام هفته بـه صورت 24 سـاعته فعال بـوده و چنانچه 

شـما مشـتری ارجمنـد داراي سـرويس تلفنبانك پارسـيان 

نيـز می باشـيد، مـي توانيـد بـا نـام كاربـری و رمـز عبـور 

تلفنبانـك از ايـن برنامـه برخوردار شـويد.
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خدماتـی كـه در ايـن نـرم افـزار قابـل دسـترس شـما 
از: عبارتنـد  می باشـند 

•  مشاهده موجودی و سه تراکنش آخر

 •  ارسال صورتحساب از طریق فکس و ایمیل

 •  خرید شارژ و پرداخت قبض

 •  انتقال وجه عادی و پایا و کارت به کارت

 •  مشاهده وضعیت کارتهای نقدی و انسداد کارت

 •  مشاهده و پرداخت اقساط 

 •  دریافت شماره شبا

 •  عملیات چک )مشاهده و ثبت چک(

 •  کمک به مراکز نیکوکاری

نحوه دريافت برنامه
•  چنانچـه تلفـن همـراه شـما مشـتری گرامـی دارای نـرم افزار 

طریـق  از  می توانیـد  به راحتـی  می باشـد،   QR Code اسـکنر 
اسـکن ُکدهـای زیر برنامه همـراه بانک پارسـیان را دانلود نمایند.
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 • شـــما مشـــتری ارجمنـــد بـــا وب ســـایت بانـــک پارســـیان بـــه نشـــانی

ـــداری  ـــوی بانک ـــه از من ـــت برنام www.parsian-bank.com و دریاف

ـــل  ـــردي موبای ـــه کارب ـــل<< برنام ـــداری موبای ـــی<< بانک الکترونیک
ـــا توجـــه  بانـــک پارســـیان یکـــی از نســـخه های موجـــود در صفحـــه ب
بـــه سیســـتم عامـــل گوشـــی همـــراه خـــود، برنامـــه را دانلـــود کنیـــد.

 •  به یکی از شـعب بانک پارسـیان مراجعه کرده و برنامه را از طریق 
بلوتـوث و وای فای دریافت کنید.

»منوی تنظيمات«
می توانیـد  آسـانی  بـه  شـما 
شـده  تنظیمـات  صفحـه   وارد 
و اطالعـات مربوط به حسـابها، 
کارتهـا، تسـهیالت، اپراتورهای 
تلفـن همراه و مراکـز خیریه را 
بـه راحتی به روز رسـانی نموده 
و رمـز عبـور و رمـز انتقال وجه 

را تغییـر دهید. 

»شماره حسابها«
بـه  روز رسـانی شـماره  بـرای 

کنیـد انتخـاب  را  شـما«  »حسـابهای  خـود،  هـای   حسـاب 
و کلید »بارگذاری مجدد« را بزنید.

در صـورت بـه روز رسـانی موفـق، پیغامـی مبنـی بـر در یافـت 
موفـق شـماره حسـابها نمایـش داده مـی شـود.

»حسابهای ديگران«
در ایـن منـو مـی توانیـد شـماره حسـابهای بانـک پارسـیان که 
قصـد انتقـال وجـه به آنهـا داریـد را، جسـتجو و ذخیـره نمایید.

»كدهای مرجع«
 ایـن منـو بـرای واریز وجـه و یا پرداخت قسـط که نیاز بـه وارد کردن 
شناسـه واریز دارند، مانند پرداخت اقسـاط بیمه عمر و سرمایه گذاری 
و یا پرداخت اقسـاط شرکت لیزینگ پارسـیان در دسترس شماست. 

»مراکـز  »تسـهیالت«،  هـا«،  »کارت  تنظیمـات  انجـام  روش 
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نیکـوکاری« و »اپراتورهـای تلفـن همـراه«، مشـابه تنظیمـات 
»شـماره حسـابها« مـی باشـد.

»تغيير كلمه عبور«
بـرای تغییـر رمـز ورود بـه برنامـه )رمـز ورود تلفنبانـک(، ابتـدا 
رمـز عبـور فعلـی را وارد کـرده، سـپس دو بـار رمـز عبـور جدید 
را وارد مـی کنیـد و دکمـه تاییـد را مـی زنیـد. در صـورت انجام 
 درسـت مراحـل، پیغامی مبنی بـر تغییر موفق رمـز نمایش داده

می شود.

»تغيير رمز انتقال«
بـرای انتقـال وجـه بـه سـایر حسـابها و یـا کارتهـای پارسـیان و 
عملیـات واریـز بـا شـماره مرجع، از شـما رمـز انتقال )رمـز انتقال 
وجـه تلفنبانـک( درخواسـت مـی شـود. بـرای تغییـر ایـن رمز از 
منـوی »تغییـر رمـز انتقـال« اسـتفاده نمائیـد. نحـوه انجـام کار 

مشـابه مراحـل »تغییـر کلمـه عبور« اسـت.

»عمليات بانکی«
پـــس از انجـــام تنظیمات اولیـــه، اکنون می توانید بیشـــتر 
عملیـــات بانکی خـــود را در کمترین زمان و بـــدون مراجعه 
به شـــعبه انجام دهید. بیشـــتر ســـرویس های مورد استفاده 
خدمـــات مورد نظر شـــما مشـــتریان گرامی ماننـــد گرفتن 
صورتحســـاب و موجودی، انتقال وجه بین حســـابها و کارتهای 
پارســـیان، انتقال وجه بـــه کارتهای عضو شـــتاب، پرداخت 
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همراه  تلفن  شـــارژ  خرید  قبض، 
و ... در منـــوی »عملیات بانکی« 
ادامه،  در  اســـت.  شده  گنجانده 
نحوه اســـتفاده هریک از منوهای 
موجود در ایـــن صفحه را توضیح 

داد: خواهیم 
»موجودی«

از  مي توانیـد  قسـمت  ایـن  در 
از  یـک  هـر  موجـودي  آخریـن 
حسـاب ها یـا کارتهای خـود مطلع 
شـوید. ابتـدا بایـد مشـخص کنید 
موجـودی حسـاب را مـی خواهیـد 
یـا موجـودی کارت را؟ در پنجـره 
کارت  یـا  حسـاب  شـماره  بعـدی 
کلیـد  و  کـرده  انتخـاب  را  خـود 
بـرای  موجـودی  بزنیـد،  را  تاییـد 

شـود.  فرسـتاده  شـما 
»صورتحساب«

توانیـد  مـی  قسـمت  ایـن  در 
صورتحسـاب خـود در را یـک بازه 

زمانـی معیـن بـه آدرس ایمیـل یـا 
فکـس خـود ارسـال نماییـد. امکان 
دریافـت تعـداد 10 تـا 50 تراکنش 
)گـردش حسـاب( در بـازه تاریخـی 
از  بعـد  دارد.  وجـود  نظـر  مـورد 
انتخـاب نحوه ارسـال صورتحسـاب 
فکـس(،  یـا  الکترونیـک  )پسـت 
آدرس ایمیـل یا شـماره فکـس خود را 

وارد کـرده و کلیـد تاییـد را بزنیـد.
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»سه تراكنش آخر«
در ایـن منـو مـی توانیـد سـه تراکنـش منتهـی بـه یـک تاریـخ 
خـاص را بـرای کلیـه حسـابها و کارتهـای خـود دریافـت کنیـد. 
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»شارژ تلفن همراه«

در ایـن منـو می توانید از کلیه اپراتورهای تلفن همراه، شـارژ خریداری 
کنیـد. خریـد شـارژ تنهـا از طریـق کارت و وارد کردن رمـز دوم کارت 
امکانپذیر اسـت. امکان مشـاهده شـارژ های خریداری شـده قبلی نیز 

در منوی بعدی وجـود دارد.
»پرداخت قبض«

در ایـن منـو می توانید کلیه قبوض خود را پرداخت نمائید. پس از وارد 
کـردن اطالعات کارت و قبض، نوع قبض و مبلغ قابل پرداخت نمایش 
داده می شـود. در صـورت صحـت اطالعات رمـز دوم کارت را وارد کرده 

و کلید تایید را بزنید.

»انتقال وجه شتابی«
بـرای انتقـال کارت به کارت شـماره کارت مقصـد باید از قبل در 
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منـوی تنظیمـات کارت تعریـف شـده باشـد و در ایـن منـو تنها 
قـادر بـه انتخـاب کارتهایی هسـتید که قبـال ذخیره کـرده اید.

»انتقال وجه«
در ایـن منـو امـکان انتقال وجـه از حسـاب یا کارتهـای خودتان 
بـه سـایر حسـابها یـا کارتهـای پارسـیانی وجـود دارد. حسـاب 
یـا کارت مقصـد میتوانـد بـرای دیگـران یـا متعلـق بـه خودتان 
باشـد و از قبـل تعریـف شـده باشـد. تفاوتـی کـه این قسـمت با 
منوهـای قبلـی دارد این اسـت که بـرای انتقال وجـه، رمز انتقال 

]تلفنبانـک[ از شـما خواسـته می شـود.
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»پرداخت با شناسه واريز«
شناسـه واریـز، در اصـل همـان کـد مرجـع هایـی اسـت کـه در 
قسـمت تنظیمـات بایـد بـروز رسـانی شـود. برخـی از پرداخـت 
هـا مثـل پرداخـت قسـط کارتهـای اعتباری، قسـط بیمـه عمر و 
سـرمایه گـذاری و قسـط تسـهیالت دریافتی از شـرکت لیزینگ 
پارسـیان، نیازمنـد وارد کـردن شناسـه واریز یا همـان کد مرجع 
اسـت کـه از قبـل در اختیـار مشـتریان بانـک قرار گرفته اسـت. 

»صندوق پستی«
طـرف  از  کـه  پیامهایـی  کلیـه 
سیسـتم برای شـما ارسـال شـده 
صورتحسـاب،  موجـودی،  ماننـد 
نتیجـه تراکنـش هـا و غیـره، در 
نگهـداری  شـما  پسـتی  صنـدوق 
شـده و مـی توانیـد بـا رفتـن بـه 
»صنـدوق  بعـد  و  اصلـی  منـوی 
پسـتی« به آنها دسترسـی داشـته 
و در صـورت لزوم آنها را مشـاهده 

یـا حـذف نمائیـد.
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»عمليات كارت«
منـو  دو  شـامل  کارت  عملیـات 
وضعیـت  از  اطـالع  بـرای  اسـت. 
کارتهـای خـود و اینکـه آیـا قابل 
اسـتفاده و فعال هسـتند یـا خیر، 

بـه منـوی »وضعیـت کارت« رفتـه و پـس از انتخـاب شـماره 
کارت، وضعیـت آن نمایـش داده میشـود. در صـورت مفقـودی 
و یـا سـرقت کارت، بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده احتمالـی 
مـی توانیـد وارد منـوی »انسـداد کارت« شـده و کارت خـود را 

مسـدود کنیـد.
»عمليات تسهيالت«

چنانچـه شـمااز تسـهیالت بانـک پارسـیان برخـوردار بوده ایـد، 
در ایـن قسـمت مـی توانیـد وضعیت اقسـاط و اطالعات تسـویه 
تسـهیالت خـود را مشـاهده کـرده، و نسـبت بـه پرداخت قسـط 

مشـاهده  بـرای  نمائیـد.  اقـدام 
لیسـت تسـهیالت ابتـدا بایـد در 
تسـهیالت  تنظیمـات،  قسـمت 

بروزرسـانی کنیـد. را  خـود 
»پرداخت قسط«

بـرای پرداخت قسـط باید شـماره 
حسـابی را کـه می خواهیـد از آن 
برداشـت شـود را مشـخص کنیـد 
و پـس از وارد کـردن مبلـغ مورد 

نظـر کلیـد تاییـد را بزنید. 

»عمليات پايا«
سرویسـهای  شـامل  بخـش  ایـن 
»انتقـال وجـه پایـا« ، »پیگیـری 
پایـا« و »دریافـت شـماره شـبا« 

اسـت. 
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»انتقال وجه پايا«
ابتـدا  پایـا  وجـه  انتقـال  بـرای 
شـماره حسـاب مبدا را از لیسـت 
انتخـاب کـرده،  حسـابهای خـود 
سـپس شـماره شـبای مقصـد را 
وارد کنیـد و پـس از وارد کـردن 
حسـاب  صاحـب  نـام  و  مبلـغ 
مقصـد، کلیـد تاییـد را بزنیـد. در 
از کنتـرل اطالعـات،  انتهـا، بعـد 

بزنیـد.  را  تاییـد  را وارد کـرده وکلیـد  انتقـال وجـه  رمـز 

»پيگيری پايا«
در ایـن قسـمت با اسـتفاده از کد 
وضعیـت  توانیـد  مـی  رهگیـری 
پیگیـری  را  پایـا  وجـه  انتقـال 

کنیـد.

» دريافت شماره شبا «
در ایـن منـو مـی توانیـد شـماره 
بانـک  تمامـی حسـابهای  شـبای 
پارسـیان را بـا وارد کردن شـماره 

حسـاب، بـه دسـت آوریـد.
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»عمليات چك«
در ایـن بخـش، مشـاهده »وضعیـت چـک«، »ثبـت مشـخصات 
ارائـه شـده«  واگـذار  چکهـای  »وضعیـت  مشـاهده  و   چـک« 

می شود.

»وضعيت چك«
در ایـن منو مـی توانید از وضعیت 
نقـد  قبیـل  )از  صـادره  چکهـای 
 شده، قابل استفاده، برگشتی و ...(
مطلـع  خـود  جـاری  حسـاب  از 

شـوید. 

»ثبت مشخصات چك«
در ایـن قسـمت مـی توانیـد مبلغ 
و تاریـخ چکهای صادره از حسـاب 

جـاری خود را ثبـت کنید. 
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»وضعيت چکهای واگذار شده«
در ایـن منـو مـی توانیـد از وضعیـت چکهایـی کـه بـه 
حسـاب خـود واگـذار کـرده ایـد بـازه زمانـی مـورد نظـر  

شـوید. آگاه 

»اطالعات«
در ایـن بخـش مـی توانیـد اطالعاتـی از قبیـل نرخ سـود 
انـواع سـپرده هـای بانـک پارسـیان، نـرخ روزانـه ارزهای 
رایـج در کشـور، نشـانی و تلفـن شـعب بانک پارسـیان و 

مشـخصات انـواع تسـهیالت را دریافـت نمائیـد.
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