
 
 بانک پاسارگاد

 

 

 

 

 

 

 

 بانک پاسارگاد همراه سامانهراهنمای 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 1394   ماه مهر
  



 بانك   پاسارگاد       

 

 

 سازمان تولیدکننده: بانک پاسارگاد سامانه همراه بانک پاسارگاد راهنمای :عنوان سند

 صفحه 26از   2صفحه   2.0شماره نسخه:      06/07/1394 روز رسانی:  آخرین به 16/12/1391تاریخ تنظیم:  

 

 فهرست

 4 ......................................................................................................................................... ........مقدمه -1

 4 ............................................................................................................. اسارگادپ بانک همراه خدمات -2

 4 ............................................................................................................................ سپرده خدمات 2-1

 4 ............................................................................................................................ کارت خدمات 2-2

 4 ....................................................................................................................... التیتسه خدمات 2-3

 5 ....................................................................................................................................... یریگیپ 2-4

 5 ........................................................................................................................................... ریسا 2-5

 5 .......................................................... آن یساز فعال مراحل و پاسارگاد بانک همراه از استفاده طیشرا -3

 5 ................................................................................................... پاسارگاد بانک همراه افزار نرم نصب -4

 5 ................................................................................................... پاسارگاد بانک همراه سامانه به ورود -5

 6 ............................................................................................................................ بانک همراه خدمات -6

 7 ............................................................................................................................... سپرده ستیل 6-1

 7 ....................................................................................................... سپرده اتیجزئ 6-1-1

 8 ......................................................................................................... سپرده گردش 6-1-2

 10 ............................................................................................................ وجه انتقال 6-1-3

 15 ....................................................................................................................................... کارت 6-2

 16 ....................................................................................................... کارت فیتعر 6-2-1

 17 .............................................................................................................. یموجود 6-2-1

 17 ................................................................................... کارت به کارت وجه انتقال 6-2-2

 18 ........................................................................................................ کارت انسداد 6-2-3

 19 ...................................................................................................... قبض پرداخت 6-2-4

 19 ................................................................................................ کارت شارژ دیخر 6-2-5

 20 ..................................................................................................................... التیتسه خدمات 6-3

 20 ....................................................................................................التیتسه ستیل 6-3-1

 22 ...................................................................................................... قسط پرداخت 6-3-2

 22 ..................................................................................................................................... یریگیپ 6-4

 23 .................................................................................................................................. رمز رییتغ 6-5



 بانك   پاسارگاد       

 

 

 سازمان تولیدکننده: بانک پاسارگاد سامانه همراه بانک پاسارگاد راهنمای :عنوان سند

 صفحه 26از   3صفحه   2.0شماره نسخه:      06/07/1394 روز رسانی:  آخرین به 16/12/1391تاریخ تنظیم:  

 24 ......................................................................................................................................... ریسا 6-6

 25 ............................................................................................ سرور با ارتباط نحوه 6-6-1

 25 ...................................................................................................................................... خروج 6-7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بانك   پاسارگاد       

 

 

 سازمان تولیدکننده: بانک پاسارگاد سامانه همراه بانک پاسارگاد راهنمای :عنوان سند

 صفحه 26از   4صفحه   2.0شماره نسخه:      06/07/1394 روز رسانی:  آخرین به 16/12/1391تاریخ تنظیم:  

 مقدمه  -1
ئاه خادمات در عا عت بانراداری اسات کاه       ارااز  ایشایوه   پاساارگاد  )موبایل بانک( بانک همراه

 تلفان  گوشای  یک داشتن دست در با گرامی مشتریان .ک د عرضه می تلفن همراهخدمات بانری را در بستر 

ایان مسات د باه     .شاوند  م د بهره پاسارگاد بانک همراه خدمات از روز شبانه مدت تمام در توان د می همراه

 پردازد.میبانک پاسارگاد همراه معرفی خدمات سیستم 

 بانک پاسارگاد همراهخدمات   -2
شار  ییال مای    همراه بانک پاسارگاد شامل خدمات سپرده، خدمات کارت و خدمات تسهیالت به 

 :باشد

 خدمات سپرده   2-1

  و ...( شماره شبا)موجودی،  هاجزئیات سپردهفهرست و مشاهده 

  هاه حساب سپرد گردشمشاهده 

 های خودانتقال وجه بین سپرده 

 سایر مشتریان در بانک پاسارگاد( های دیگرجه به سپردهانتقال و( 

 از طریق شماره شبا( انتقال وجه بین بانری( 

 خدمات کارت  2-2
 یشتاب یکارت ها یاعالم موجود 

 عضو شبره شتاب(    یانتقال وجه کارت به کارت )کارت ها 

 اسرن بارکد قبض( پرداخت قبض )با امران 

 ایو تال لتیهمراه اول، را رانسل،یشارژ ا دیخر 

 بانک پاسارگاد( یسه گردش آخر کارت )کارت ها افتیدر 

 بانک پاسارگاد( یمسدود نمودن کارت)کارت ها 

 بانک پاسارگاد( ی)رمز دوم( کارت )کارت ها ی ترنتیرمز ا رییتغ 

 یگوش یانجام شده بر رو یتمام تراک ش ها تیامران مشاهده گزارش وضع 

 خدمات تسهیالت   2-3
  ها و جزئیات آنت تسهیال فهرستمشاهده 

 پرداخت قسط 
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 پیگیری 2-4

 تلفان هماراه   گوشای از طریاق   شاده  انجام هایتراک ش تمام وضعیت گزارش مشاهده و جستجو 

 انتقال وجه وخرید شارژ  ،پرداخت قبض ،انتقال وجه)سپرده( :شامل 

 سایر 2-5

 تغییر نام کاربری 

 تغییر رمز عبور 

  نحوه ارتباط با سرور 

 آن سازی مراحل فعالو  نک پاسارگادباهمراه از شرایط استفاده  -3
دهد. برای  به کاربران ارائه می  گوشی تلفن همراهاز خدمات بانری را در  ای این سامانه مجموعه

درخواست  فرم نموده و مراجعه یری از شعبه های بانک پاسارگادت ها کافیست به استفاده از این خدمات 

ی برای استفاده از این عبور رمزو  نام کاربریتا  کردهیل ترمرا  پاسارگاد همراه بانکفعال سازی خدمت 

 . نماییددریافت  را سامانه

 بانک پاسارگادهمراه  نصب نرم افزار -4
باه   سایت بانک پاسارگادابتدا نرم افزار مربوطه را از  ، الزم استهمراه بانک سامانه استفاده از جهت

پس از انتقال به گوشی نصب نمایید. پس از نصب نموده و دانلود  http://bpi.ir/mobilebankingآدرس 

 (1تصویر شماره ) تا نرم افزار اجرا شود. کردهنرم افزار بر روی آیرون مربوطه کلیک 

 
 ( تصویر آیرون نرم افزار همراه بانک پاسارگاد1شرل 

 پاسارگاد بانک همراهورود به سامانه  -5
خاود   پس از اجرای برنامه، شماره مشتری و رمز عبور ، الزم استانکهمراه ب ورود به سامانه جهت

 (2تصویر شماره ) .یدینما کلیک «ورود»ی  گزی هبر روی  کرده سپسهای مربوطه وارد کادردر را 
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 2شرل 

  (3)تصویر شماره  .دیشومی وارد به عفحه لیست سپرده هااطالعات ثبت شده،  عحتعورت  در

نحوه ارتباط با "می توانید  "ت ظیمات"بخش  موبایل شما فعال است، در GPRSه : درعورتی کتوجه)

 (تعیین ک ید. در این عورت سرعت ارتباط نرم افزار با سرور بانک بیشتر می شود. "ای ترنت"را  "سرور

  
 3شرل 

 خدمات همراه بانک -6
کاه   شاود  نمایش داده مای   وییمدر پایین لیست سپرده ها، ، بانک پاسارگادهمراه   ورود به سامانهبا 

 (4تصویر شماره . )باشدمی این سامانهاز امرانات هایی جهت استفاده  شامل آیرون
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 4شرل 

 

 سپرده لیست  6-1
 (5)تصویر شماره  به همراه موجودی آنها وجود دارد. ،ها سپرده لیست در این بخش امران مشاهده

 
 5شرل 

مربوط به ساپرده شاامل بروزرساانی مبلار ساپرده، مشااهده       جهت انجام عملیات  م وییدر ییل هر سپرده 

 (6گردش سپرده )عورت حساب( و همچ ین انتقال وجه وجود دارد. )تصویر شماره 

 
 6شرل 

  سپرده جزئیات 6-1-1

جزئیات ساپرده   .شود نشان داده می شود که در آن جزئیات سپرده کادری باز میانتخاب هر سپرده با 

  (7)تصویر شماره   .استسپرده  ارز و نوع ،، شماره شبابل برداشتلر قابموجودی سپرده، مشامل 
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 7شرل 

 سپردهگردش  6-1-2

بر اساس تااری  و یاا براسااس     خود راهای  سپرده  حساب  عورتد یتوان با استفاده از این بخش می

را  «تعاداد »و یاا   «تااری  » ی یرای از دو گزی اه   کافیسات بادین م ظاور    .مشاهده نماییدتعداد تراک ش آخر 

  (8)تصویر شماره  نمایید. انتخاب

 
 8شرل 
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در کلیک ک ید.  «ارسال»روی دکمه بر  ال برای مشاهده عورت حساب خودت ظیمات با انجامپس از 

  (9)تصویر شماره  این عورت گردش سپرده مربوطه نمایان می گردد.

 
 9شرل 

)تصاویر   ایش داده مای شاود.  جزئیاات تاراک ش نما   با کلیک بر روی هر سطر از عورت حساب دریافتی، 

  (10شماره 

  
 10شرل 
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 انتقال وجه 6-1-3

 در ساایر مشاتریان  ) دیگاران  ساپرده ، های خود سپرده به انتقال وجهتوانید عملیات  می بخشدر این 

  (11)تصویر شماره  را انجام دهید. (سایر بانک ها)سپرده  بین بانریانتقال  و یا (پاسارگاد بانک

 

 
 11شرل 

 خود ه سپردهبانتقال وجه  6-1-3-1

از  یدتوان های خود می برای انتقال وجه بین حساباگر بیش از یک حساب در بانک پاسارگاد دارید، 

 شاماره  اداماه در  نماییاد.  را انتخااب  «ساپرده خاود  » ی گزی ه کافیستبدین م ظور  .ک یداستفاده  بخشاین 

)تصاویر   .کلیاک ک یاد   «ارساال »دکماه  روی بر و مبلر انتقال را وارد نمایید. سپس  را انتخاب مقصد سپرده

  (11شماره 

 شاامل  عافحه ای زی ه قبال از انجاام عملیاات انتقاال،     با فعال سازی این گ: «دو مرحله ای»گزینه 

نام عاحب ساپرده   شماره سپرده مقصد، موجودی، شماره سپرده مبدا،شامل وجه  اطالعات مربوط به انتقال 

در عورت تایید اطالعات، با کلیک کاردن بار روی    .دشو میداده به شما نمایش  و مبلر انتقال ، شر مقصد

انتقاال  « انصارا  »دکمه طریق توانید از عورت می وجه انجام خواهد شد، در غیر این انتقال ،«ارسال»دکمه 

 .را لغو نماییدوجه 

)تصاویر   .شاود مای ارائه به شما شماره س د تراک ش مربوطه از انجام موفقیت آمیز تراک ش درخواستی،  پس

  (12شماره 
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 12شرل 

 دیگران سپردهقال وجه به انت 6-1-3-2

 .ک یاد اساتفاده   بخاش از ایان   یاد توان میپاسارگاد بانک  در سپرده سایر مشتریان بهبرای انتقال وجه 

انتقال وجاه  » قسمتمان د هنیز بخش  نای نمایید. را انتخاب «سپرده دیگران» ی گزی ه کافیستبدین م ظور 

 باناک  در ساایر مشاتریان   قصد انتقال وجه، متعلق باه م با این تفاوت که شماره سپرده است «خودبه سپرده 

 «ارساال »روی دکماه  بار  و مبلر انتقال را وارد نماییاد. ساپس    مقصد سپرده شماره در ادامه .است پاسارگاد

  (13)تصویر شماره  کلیک ک ید
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 13شرل 

ه ثبات  ب نموده و در عورت تمایل را انتخاب «سپرده جدید» ی گزی هسپرده مقصد فیلد شماره در 

 و در اداماه نام ساپرده   سپس را فعال نموده« یخیره در گوشی» ی گزی ه سپرده در دفترچه حساب،

کلیک « تایید»و در انتها بر روی دکمه وارد کرده  "شماره سپرده"شماره سپرده مقصد را در بخش 

 (14)تصویر شماره  .نمایید

 
 14شرل 
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 انتقال وجه بین بانکی 6-1-3-3

 کافیسات بدین م ظاور   .ک یداستفاده  بخشاز این  یدتوان می ها ه سایر بانکسپرد بهبرای انتقال وجه 

باا   است «به سپرده دیگرانانتقال وجه » قسمتمان د هنیز بخش  نای نمایید. را انتخاب «بین بانری» ی گزی ه

 مارهشا  در اداماه  .است بانک هاسایر  مقصد انتقال وجه، شماره شبای متعلق به این تفاوت که شماره سپرده

  (15)تصویر شماره  کلیک ک ید «ارسال»روی دکمه بر و مبلر انتقال را وارد نمایید. سپس  مقصد شبای

 
 15شرل 

نموده و در عورت تمایل باه ثبات    را انتخاب «شبای جدید» ی گزی هسپرده مقصد فیلد شماره در 

نام و نام خاانوادگی   و همچ ین را فعال نموده« یخیره در گوشی» ی گزی هشبا در دفترچه حساب، 

وارد کرده و در انتها بر روی دکمه  "شماره شبا"یی فع و در ادامه شماره شبای مقصد را در بخش 

 (16)تصویر شماره  کلیک نمایید.« تایید»
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 16شرل 

رقمی است که نمایانگر یک حساب م حصر باه فارد در نظاام باانری      24یک شماره  :شماره شبا -

 . استکشور 

 باه شار     در زمان نگارش این مست د های حواله بین بانریانتقال درخواست چرخه کاری

تعطیل باشد، انتقال در  درعورتی که تاری  موثر انتقال مصاد  با یری از ایامباشد.  زیر می

 (17)تصویر شماره  .گرفت انجام خواهد بعد اولین روز کاری

 
 17شرل 

 (18)تصویر شماره  .کلیک ک ید «ارسال»ی  دکمه بر روی انتقال عملیات ترمبلدر نهایت برای  
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 18شرل 

 کارت 6-2
 در ادامه به شر  و تفصیل در مورد جزئیات بخش خدمات کارت خواهیم پرداخت.

 
 19شرل 
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 کارت تعریف 6-2-1

تعریاف  » قبل از استفاده از خدمات م وی کارت می بایست کارت های مورد نظر را از طریق گزی اه 

 (20صویر شماره )ت تعریف نمایید.  «کارت

 جهت تعریف کارت می بایست اطالعات زیر را در کادر های مربوطه وارد نمایید:

 .دییکارت خود وارد نما یبرا "پاسارگاد"مان د  ینام دلخواه :نام کارت

 کارت درج شده است.   یباشد که بر رو یم یرقم 16 یشماره  کیکارت  شماره :شماره کارت

CVV2 (دوم یکد اعتبار سنج): کد CVV2 ایسه  یباشد که دارا یم کارت دوم ییشماره ش اسا 

 کارت، بر پشت اکثر کارت ها حک شده است. یحک شده رو یرقم 16 ۀمان د شمارچهار رقم بوده و 

حک شده اسات. در عاورت    یبانر یاغلب کارت ها یانقضاء بر رو  یتار: کارت یانقضا خیتار

 .دییه کارت مراجعه نمابه شعبه عادر ک  د  یتار نیعدم وجود ا

 کلیک نمایید. «تایید»پس از ورود اطالعات فوق بر روی دکمه 

 
 20شرل 
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 موجودی 6-2-1

بارای   باشاد.  میفراهم در این قسمت  های مشتری در بانک پاسارگادمشاهده موجودی کارتامران 

باناک تعریاف    ههمراقبال کارت خود را در بخش تعریف کارت سامانه  کاربر انجام این عملیات الزم است

 (21)تصویر شماره  :دنمای اطالعات را ترمیل مطابق شرل زیر در این عورت نموده باشد.

 
 21شرل 

 انتقال وجه کارت به کارت 6-2-2

 باشاد.  مای فاراهم  در این قسمت  شتابیبه کارت های  های بانک پاسارگاداز کارت وجه امران انتقال

 (22)تصویر شماره  .دینمای اطالعات را ترمیل مطابق شرل زیر در این عورت
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 22شرل 

 کارت انسداد 6-2-3

کاردن کاارت )باه علات     مسادود   های احتمالی این سرویس امراان  استفاده  برای جلوگیری از سوء

 (27)تصویر شماره . ک د مفقود شدن، سرقت شدن و ...( را برای کاربر فراهم می

 
 27شرل 
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 پرداخت قبض 6-2-4

 جهت بهره گیری از این امران .ربر فراهم کرده استبرای کاپرداخت قبوض را این قسمت امران 

بر  را در کادر های مربوطه وارد نموده و در ادامه ش اسه قبض، ش اسه پرداخت دوم کارت،رمز  می بایست

 (28)تصویر شماره  نمایید.کلیک  «ارسال»روی گزی ه 
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 خرید شارژ کارت 6-2-5

 (29)تصویر شماره  ه فراهم شده است.در این بخش امران خرید کارت شارژ تلفن همرا
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 خدمات تسهیالت 6-3
و خدماتی که در این قسمت، تحت ع وان خدمات تسهیالت ارائه شده است شامل لیست تسهیالت 

 .  استپرداخت قسط 
 

 لیست تسهیالت 6-3-1

و  شود. این جدول شامل شاماره  نمایش داده می کاربر لیستی شامل تسهیالت دریافتیدر این بخش، 

 (30)تصویر شماره  است.تسهیالت  بلرم



 بانك   پاسارگاد       

 

 

 سازمان تولیدکننده: بانک پاسارگاد سامانه همراه بانک پاسارگاد راهنمای :عنوان سند

 صفحه 26از   21صفحه   2.0شماره نسخه:      06/07/1394 روز رسانی:  آخرین به 16/12/1391تاریخ تنظیم:  
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 ؛شاود  تسهیالت نمایش داده می جزئیات "ریز تسهیالت"انتخاب هر سطر و کلیک بر روی گزی ه با 

مبلر  و ، مبلر اعل تسهیالتپایانتاری  شروع، تاری   ،شماره تسهیالت، نوع تسهیالتاین اطالعات شامل 

 (31)تصویر شماره  است. باقیمانده
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 قسط پرداخت 6-3-2

و  شود. این جدول شامل شاماره  نمایش داده می کاربر لیستی شامل تسهیالت دریافتیدر این بخش، 

 (32)تصویر شماره  است.تسهیالت  مبلر

 
 32شرل 

 پیگیری 6-4
انتقاال  ) تلفان هماراه   یگوشا  یانجام شاده بار رو   های تراک ش مشاهدهامران  در این قسمتشما  

 برای دریافات گازارش   خواهید داشت.را  (شارژ و انتقال وجه)کارت( دیقبض، خر وجه)سپرده(، پرداخت

 (33)تصویر شماره  توانید آنها را ترمیل نمایید.بر اساس هریک از فیلدهای زیر می
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 تغییر رمز 6-5
بگیریاد. بارای   بهاره   گزی اه توانید از ایان   که بخواهید رمز عبور خود را تغییر دهید، می در عورتی

را در فیلدهای مربوطاه   خود انجام این کار، کلمه رمز قبلی، کلمه رمز جدید و تررار مجدد کلمه رمز جدید

 (34)تصویر شماره  .کلیک نمایید« ارسال» ی دکمهو بر روی  وارد نمایید

شود که به طور م ظم هر چ د ماه یربار رمز عباور خاود را تغییار    توعیه می حفظ ام یت بیشتر برای

در حفظ محرمانگی آن نهایت تالش را بر ید. زیرا همانطور که مشاهده کردید، هر فردی با داشاتن   دهید و

های بانری شما دسترسی پیدا کرده و عملیات مالی بار روی  تواند به سپردهنام کاربری و رمز عبور شما، می

 آنها انجام دهد.
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 سایر 6-6
)تصاویر   .است شدهبرای کاربر فراهم  وه ارتباط با سرورتغییر اندازه قلم و نح ، امرانسایردر بخش 

 (35شماره 
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 نحوه ارتباط با سرور 6-6-1

. باشاد  میامران پذیر ای ترنت و SMS طریق دو از بانک سرور با همراه بانک برنامه ارتباط برقراری

 العمال  دساتور  مطابق ذال. باشد می SMS از بیشتر بسیار ای ترنت ارتباط و کیفیت سرعت ای ره به توجه با

 ایان  ساازی  فعاال  به نسبتپراتور قابل دسترس می باشد که در سایت ا GPRS سرویس سازی فعال نحوه

 انتخااب  ای ترنات  را سارور  با ارتباط نحوه ت ظیمات م وی در سپس و نموده اقدام خود موبایل در سرویس

 (37)تصویر شماره . نمایید

 از نباشاد  ارتبااط  برقاراری  امران ای ترنت طریق از که عورتی در ای ترنت گزی ه انتخاب با 

 .شود می استفاده ارتباط برقراری جهت SMS ارتباط

 .نمایید کلیک  " تایید "  گزی ه روی بر تغییرات، اعمال جهت

 

 
 37شکل 

 خروج 6-7
ن از ایا « خاروج »بانک پاسارگاد، با استفاده از دکماه  همراه در پایان عملیات خود در سامانه همیشه 

 (38)تصویر شماره  خارج شوید. سامانه
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