
 
  

  

  
  

  

مای  تابرا و  ھای  دگان کار ی دار ر ت ا   رپدا

  
  

 مرجع دانش - سيويليكا 
www.CIVILICA.com 
  بانك مقاالت كنفرانسهاي كشور

  
ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي توانيد با استفاده از شماره : توجه

  .تلفنهاي ارائه شده براي هر بانك از وضعيت نهايي آن اطالع حاصل فرماييد
  
  
  
  0/1نگارش

  1387 ماه   بهمن: تاريخ انتشار



  

 پرداخت اينترنتي كارتهاي عضو شتابراهنماي 
  

  

  :مقدمه -1
و مبلغ عضويت مي توانند مي توانند بدون مراجعه به بانك از طريق پرداخت اينترنتي  دارندگان كارتهاي عضو شبكه شتاب

توجه كنيد كه خريد تك مقاله اي فقط و فقط از طريق پرداخت اينترنتي . را پرداخت نماينديا هزينه خريد تك مقاله اي را 
  .امكان پذير است

سايت سيويليكا براي دريافتهاي اينترنتي خود با بانك سامان قرار داد دارد و از طريق پرداخت پرداخت اينترنتي بانك 
  .مي توانيد پرداختهاي انالين خود را انجام دهيدسامان كه پذيرنده كليه كارتهاي شبكه شتا است 

ا انتخاب كرده و مبلغ مورد نظر را كه حداقل ر "الين پرداخت آن"براي استفاده از اين سرويس، در فرم عضويت، گزينه 
در اين فرم اگر بر . پس از كليك بر روي ادامه، فرم تاييد نهايي مشخصات ظاهر مي شود. ريال است وارد نماييد 100،000

 .كليك كنيد، مي توانيد از طريق فرم ارائه شده، مشخصات كارت خود را وارد نماييد "برو به بانك سامان"روي گزينه 
  .پس از تكميل فرم، به صورت خودكار و بالفاصله به صورت كاربر وارد سيويليكا مي شويد

نيز به شما كمك مي كند كه امكان پرداخت اينترنتي دارند و مي گويد كه كارتهاي كدام بانكها  به شمااين راهنما 
  .، رمز پرداخت اينترنتي و نيز تاريخ انقضا را بدست آوريدCVV2اطالعات مربوط به 

  

  

  
  

  :اينترنتيرداخت پ -2
پرداخت اينترنتي به پرداختن پول از طريق اينترنت، در قبال دريافت كاال يا خدمات اطالق مي شود به طوري كه اين 

در واقع خريدار با استفاده از كارت . از طريق اينترنت انجام شودپرداخت بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك يا فروشگاه و 
  .و جه آن را همان موقع پرداخت نمايد  بانكي خود مي تواند از اينترنت خريد كرده و

  
 ينترنتيبانك ها به عنوان دروازه پرداخت ا -3

امكان را فراهم آورده است كه افراد بتوانند با استفاده از  نيا رانيا ينترنتيدروازه پرداخت ا نيبانك سامان به عنوان اول
انجام دهند و بانك سامان به عنوان  ينترنتيا ديدارند خر ينترنتيا ديخر تيعضو شبكه شتاب، كه قابل يبانك يكارت ها

 .كند يعمل م Gateway اصطالح رد ايدرگاه پرداخت  ايپرداخت  ةدرواز

  
 دارند ينترنتيا ديخر تيكه قابل يبانك يكارتها -4

كد  زيو ن ينترنتيشماره رمز ا يدارا ،يرقم16دارند، عالوه بر شماره كارت  ينترنتيا ديخر تيكه قابل يشتاب يكارت ها
CVV2 انقضاء هستند خيو تار. 

 
 )باشنديدارا م يبانك يكارتها هيكل(شماره كارت  -1
 )رمز دوم(كارت  ينترنتيرمز ا -2
 CVV2 يكد سه رقم -3
 انقضاء  خيتار -4

 توجه
مرورگر استفاده Forwardو  Backبه هنگام استفاده از پرداخت آنالين به هيچ عنوان از كليدهاي

  .ننماييد



  

 پرداخت اينترنتي كارتهاي عضو شتابراهنماي 
  

 
كارت خود اعمال ننموده  يانقضاء را بر رو خيو تار CVV2 يعنيعضو شتاب هنوز دو مولفه آخر  يبانكها يبرخ يكارتها
، پاسارگاد ، صنعت و  ني، صادرات، اقتصادنو ي، ملت ، مل يسامان ، كشاورز يبانكها يدر حال حاضر كارتها ياند ول

. شونديم رشيسامان پذ ينترنتيبوده و توسط دروازه پرداخت ا ينترنتيا ديخر يمولفه ها يمعدن ، توسعه صادرات دارا
 ينترنتيا يدرواز يبر رو انيپارس ياز انواع كارتها يبرخ يول باشنديم ديخر يمولفه ها يدارا انيبانك پارس يكارتها

خود هستند  يكارتها يروبر  ينترنتيا ديخر يدر حال فعال نمودن پارامتر ها زيبانكها ن ريبته ساال. شوندينم رشيسامان پذ
 .    بانكها اضافه خواهند شد نيبه جمع ا كينزد ندهيكه به طبع در آ

 
 انقضاء خيو تار CVV2كد  -5

اكثر كارت ها،  يكارت، بر رو يحك شده رو يرقم 16 ةمانند شمار يرقم 4 ايو  يرقم3عدد  كيبه صورت  CVV2كد 
 .  حك شده است انيملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و پارس ياز جمله كارت بانكها

 .رقم شماره كارت حك شده است16بعد از  19و  18، 17به صورت رقم  CVV2، كد بانك تجارت يكارت ها در
كارت سپه  ةشمار دنيفهم يبرا. ستيكارت ن ةحساب است و شمار ةبانك سپه شمار يكارت ها يدرج شده بر رو ةشمار

 .دييكارت خود مراجعه نما ةصادر كنند ةخود به شعب
بانك صادر كننده  ديبلكه اصوالً با ست،ين ينترنتيا ديبر امكان خر ليكارت ها، دل يبر رو CVV2صرفاً وجود كد: نكته

  .را فراهم كرده باشد ينترنتيا ديامكان خر
  

  :شكل زير به صورت رنگي قسمتهاي مختلف درج شده بر روي يك كارت اعتباري را به صورت نمونه نشان مي دهد

 

 CVV2 يرقم كد سه

 )كه مي بايست بدون فاصله وارد كنيد(كارت  رقمي 16شماره 

  كارت تاريخ انقضاء
  

 رمز اينترنتي -6
و همانطور كه ذكر شد  ستيفعال ن يو بانك ياعتبار ياز كارتها يبرخ يبر رو) يكيپرداخت الكترون( ينترنتيا ديخر تيقابل

 . انقضاء است خيو تار CVV2كد  ،ينترنتيمشخصه آن داشتن رمز ا
 يمتفاوت م دينمائ يوارد م ATMخود پرداز  يكه شما هنگام استفاده از دستگاهها يبا شماره رمز ،ينترنتيرمز ا شماره
 ياگر زمان ياست ول يكيو رمز كارت  ينترنتيكارتها رمز ا نيا افتيبانك سامان هنگام در يالبته در خصوص كارتها. باشد

 .ديده رييجدا گانه تغ زيرا  ن ينترنتيخود رمز ا ازيو در صورت ن كندينم رييتغ ينترنتيرمز ا ديده رييرمز كارت خود را تغ
بانك صادر ) ATM(خود پرداز  يها انهياز پا يكيتنها با مراجعه به  د،يدان يمربوط به كارت خود را نم ينترنتيرمز ا اگر

 . ديينما افتيدر يكننده كارت، اطالعات الزم را به راحت



  

 پرداخت اينترنتي كارتهاي عضو شتابراهنماي 
  

  
 كدام بانك است؟از شما ت ارك -7

مي توانيد وضعيت فعلي كارتي كه در اختيار داريد را مشاهده و يا  .جدول زير كليه بانكهاي معتبر كشور ليست شده انددر 
به ذكر است ممكن است از زمان انتشار اين الزم . با استفاده از راهنمايي ارائه شده پرداخت اينترنتي آن را فعال نماييد

فن و يا ايميل ارائه شماره تلاستفاده از وضعيت سرويس دهي بانكها به وجود بياييد كه مي توانيد با راهنما، تغييراتي در 
  .شده از آخرين وضعيت آن اطالع حاصل نماييد

  
  بانک
 

 نحوه تماس وضعيت فعلی

 پست بانک
ی را ندارد کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنت 

در . و زمان راه اندازی این سرویس ھنوز مشخص نيست
حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکھایی که 

.قابليت خرید اینترنتی دارند را تھيه نمایيد

  ٨٨٥٠٥٨٨٥اداره کل روابط عمومی 
   وب سایت

  

 تجارت

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد  
و این بانک در حال انجام مراحل فنی راه اندازی این 

در حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت . ميباشد سرویس
دیگری از بانکھایی که قابليت خرید اینترنتی دارند را تھيه 

.نمایيد

  اداره کل روابط عمومی
٨٨٣٢٠٦٠١ - ٣  

  ١٥٥٣مرکز ارتباطات مردمی 
  وب سایت

  

توسعه 
 صادرات

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 . رید نمایيدشعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خ

 ٨٨٧٩٨٢٢٠-١اداره کل روابط عمومی 
  : ایميل

info@edbi.ir   
  وب سایت

 رفاه کارگران

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد  
در . و زمان راه اندازی این سرویس ھنوز مشخص نيست

حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکھایی که 
 .تھيه نمایيدقابليت خرید اینترنتی دارند را 

و  ٨٨٠٤٢٨٧٥اداره کل روابط عمومی 
٨٨٠٤١٣٩٢  

  : ایميل
info@bankrefah.ir   

   وب سایت
  

 سپه

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد  
و این بانک در حال انجام مراحل فنی راه اندازی این 

خرید اینترنتی کارت در حال حاضر برای . سرویس ميباشد
دیگری از بانکھایی که قابليت خرید اینترنتی دارند را تھيه 

.نمایيد

  ٦٦٧٤٣٧٦١اداره کل روابط عمومی 
  : ایميل

info@BankSepah.ir   
   وب سایت

  

 صادرات

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

واحد پاسخگویی به مشكالت 
و  ٦٦٧٢٩٨٦١بانكداری اینترنتی 

٦٦٧٠٦٠٣٥  
  :ایميل

info@banksaderat.ir   
  وب سایت

صنعت و 
 معدن

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 .شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد
  ٢٢٠٢٩٨١١-٩اداره کل روابط عمومی 

  وب سایت 

 کار آفرین

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد  
در . و زمان راه اندازی این سرویس ھنوز مشخص نيست

حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکھایی که 
.ليت خرید اینترنتی دارند را تھيه نمایيدقاب

 -١٩و  ٨٨٥٥٠٦٣٦ -٩و ٨٨٦٦٠٢٧٧ - ٩
   ٨٨٥٥٠٦١٦ - ١٩و  ٨٨٥٥٠٣١٦

  : ایميل
Info@Karafarinbank.com   

  وب سایت

 کشاورزی

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

 ٨١٣٠١و  ٨٨٢٨٧٠٧٠مركز ارتباط سبز 
  :ایميل

bank.ir-Info@agri   
  وب سایت

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد   نمسک 
در . و زمان راه اندازی این سرویس ھنوز مشخص نيست

مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک 
و شھرستان  ١٨٣٠مسکن تھران 
  )شش خط ( ٠٢١٦٦٧٤٩٠٠١



  

 پرداخت اينترنتي كارتهاي عضو شتابراهنماي 
  

حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکھایی که 
 .قابليت خرید اینترنتی دارند را تھيه نمایيد

  :ایميل
 maskan.ir-info@bank    و  

maskan.org-info@bank   
  وب سایت

 ملت

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

در . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد
صورتی که اطالعات دقيق تری در این زمينه دارید با شماره 

مز جھت دریافت ر. تماس بگيرید ٠٢١٨٨٢٨٤٤٧٤تلفن 
برای کارتھای صادره بانک ملت ) CVV2(اینترنتی و پارامتر 

، از طریق پایانه )ملت کارت، بن کارت و کارت ھدیه ملت(
 :ھای خودپرداز بانک ملت به ترتيب زیر عمل کنيد

) ATM(ملت کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت  -١
  .قرار دھيد

  .ثبت را فشار دھيدرمز کارت خود را وارد نموده و کليد  -٢
  .سپس دکمه مقابل گزینه تغيير رمز را فشار دھيد -٣
  .گزینه تغيير رمز اینترنتی را انتخاب کنيد -٤
 ١٢و حداکثر در ٤رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در -٥

رقم وارد نمایيد و مجدد اٌ طبق فرمان سيستم رمز را تکرار 
  .نمایيد

مليات، رمز اینترنتی شما پس از انجام موفقيت آميز ع -٦
به ھمراه تاریخ انقضاء آن ) CVV2(فعال شده و پارامتر 

.برروی رسيد دستگاه چاپ شده و تحویل ميگردد

  اداره کل خدمات نوین 
٨٢٩٦٢١١٦ - ٧  

  : ایميل
info@bankmellat.ir   

  وب سایت

 ملی

خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  کارت شما قابليت 
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 .شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

 :Call Centerواحد ارتباط مردمی 
  ٦٠٩٩٣٠٨٠و  ٦٦٧٣٣٨٨٠   6414
  : ایميل

callcenter@bmi.ir   
  وب سایت

 اقتصاد نوین

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2اینترنتی و کدرمز 

 . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

و  ٤٤٤٢٩٨٨٩ - ٩٠مركز ارتباط نوين 
٤٤٤٢٩٨٩٥  

  :ایميل
info@enbank.ir   

  وب سایت

 پارسيان

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 .ین بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيدشعب ا

و  ٨١١٥١ارتباطات مردمی 
٨٨٩٧٩٣٣٣  

  : ایميل
bank.net-Info@Parsian   
  وب سایت

 پاسارگاد

ت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد کار 
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

  ٨٨۶۴٩۴٧٢ - ٧٣امور انفورماتيک 
  : ایميل

info@ict.bankpasargad.com   
  وب سایت

 سامان

کارت شما قابليت خرید اینترنتی را دارد و شما ميتوانيد  
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 . شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

داخلی واحد  ٦٦٩٥٩٠٥٠: تلفنخانه
  انفورماتيک

  : ایميل
info@sb24.com   

  وب سایت

 سرمایه

کارت شما در حال حاضر قابليت پرداخت اینترنتی را ندارد  
در . و زمان راه اندازی این سرویس ھنوز مشخص نيست

حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکھایی که 
.قابليت خرید اینترنتی دارند را تھيه نمایيد

و  ٨٨٨٩٠٧٠٢اطالعات بانک 
٨٨٨٩٠٥٩٠  

  : ایميل
Info@SBank.ir   

  وب سایت

مؤسسه 
مالی و 
اعتباری 

 )بنياد(سينا 

رنتی را دارد و شما ميتوانيد کارت شما قابليت خرید اینت 
و یا  ATMرا از طریق دستگاھھای  CVV2رمز اینترنتی و کد

 .شعب این بانک تھيه نمایيد و در اینترنت خرید نمایيد

  ٨٨٣١٨٠٩٥روابط عمومی 
  :ایميل

info@sinabank.ir   
  وب سایت

  :تنظيم شده استساس اطالعات درج شده در سايت شركت پرداخت الكترونيك سامان به آدرس زير تهيه و اين راهنما بر ا: منبع
http://www.sep.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=69  


