باسمه تعالی

راهنمای خرید کارت ثبت نام
داٍعلة گشاهی ،تعذ اص هغالعِ کاهل دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام آصهَى ٍ اًتخاب سغح هَسد ًظش ،الصم است
اتتذا ًسثت تِ خشیذ کاست آصهَى ّواى سغح اقذام ًواییذ ،سپس تا استفادُ اص اعالعات کاست اسائِ ضذُ
ًسثت تِ ثثت ًام خَد اقذام ًواییذ .چٌاًچِ تا فشآیٌذ خشیذ کاست ثثت ًام آصهَى آضٌایی ًذاسیذ ،هیتَاًیذ تا
هغالعِ دقیق هشاحل رکشضذُ دس ایي ساٌّواً ،سثت تِ خشیذ کاست آصهَى هَسد ًظش خَد اقذام ًواییذ.
گام اول :تشای دستشسی تِ صفحِ خشیذ کاست الصم است تِ صفحِ اصلی پزیشش هشاجعِ ًوَدُ ٍ اص
هٌَّای ًَاس تٌفص تاالی آى ،اقذام تِ اًتخاب سغح هَسد ًظش خَد ًوَدُ ٍ دس لیست تاصضذُ ،تش سٍی هٌَی
«خشیذ کاست ثثت ًام» کلیک ًواییذ:

گام دوم :تعذ اص کلیک تش سٍی هٌَی «خشیذ کاست ثثت ًام» ،صفحِای تِ عٌَاى هَافقتٌاهِ ًوایص دادُ
هیضَد کِ الصم است ضوي هغالعِ دقیق هٌذسجات آى ،هَافقت خَد سا تا آًْا اعالم ًواییذ تا اهکاى ضشٍع
ثثت ًام فشاّن ضَد .تشای ایي کاس تایذ تیک قسوت پاییي صفحِ سا عالهت تضًیذ ٍ تش سٍی «ضشٍع ثثت
ًام» کلیلک کٌیذ:
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گام سوم :تعذ اص کلیک تش سٍی گضیٌِ هشتَط ،صفحِای ًوایص دادُ هیضَد کِ تایذ اعالعاتی اص قثیل ًام
ٍ ًام خاًَادگی ٍ تلفي ٍ کذ هلی خَد سا دس آى دسج ًواییذ .الثتِ داٍعلثاى غیشایشاًی هجاص تِ ضشکت دس
آصهَى سغح  ،2الصم است اتتذا تا اًتخاب گضیٌِ «کذ هلی ًذاسم»ً ،سثت تِ دسج ضواسُ گزسًاهِ یا ضواسُ
ضٌاسایی  12سقوی کاست اقاهت خَد اقذام ًوایٌذ:

تعذ اص دسج اعالعات خَاستِ ضذُ ،دکوِ «ضشٍع» سا اًتخاب کٌیذ:
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گام چهارم :تعذ اص کلیلک تش سٍی دکوِ «ضشٍع» ،صفحِای ضاهل اعالعات ضخصی ضوا ٍ ضواسُ
پیگیشی پشداخت ًوایص دادُ هیضَد کِ الصم است ضواسُ پیگیشی سا یادداضت کٌیذ تا دس صَست عذم
ًوایص اعالعات کاست ثثت ًاهی یا عذم دسیافت پیاهک آى ،تا استفادُ اص ایي ضواسُ اقذام تِ تاصیاتی
اعالعات کاست خَد ًواییذ (تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ایي ضواسُ تا ضواسُ پشداختی کِ تعذ اص اًجام تشاکٌص تِ
ضوا اسائِ هیضَد هتفاٍت کِ تَضیح آى دس اداهِ خَاّذ آهذ) .دس ٍاسد کشدى ضواسُ تلفي ّوشاُ خَد دقت
الصم سا داضتِ تاضیذ ،چَى اعالعات کاست تِ ایي ضواسُ پیاهک هیضَد.
دس اداهِ ،تا تأییذ گضیٌِ هشتَط ٍ پس اص آى اًتخاب یکی اص دٍ دسگاُ پشداخت «تاًک هلت» یا «تاًک هلی» ٍ
تأییذ گضیٌِ «اداهِ سًٍذ پشداخت» تِ صفحِ تاًک ّذایت هی ضَیذ:
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گام پنجن :دس ایي هشحلِ ٍاسد صفحِ تاًک هیضَیذ .تشای خشیذ کاست ثثت ًام ،تایذ داسای یکی اص
کاستْای تاًکی عضَ ضتاب ٍ سهض ایٌتشًتی (سهض دٍم) تاضیذ کِ هَجَدی کافی تشای خشیذ کاست داضتِ تاضذ.
تشای دسیافت سهض ایٌتشًتی (سهض دٍم) کاست خَد هیتَاًیذ تِ یکی اص عاتشتاًکّای تاًک خَد هشاجعِ کشدُ ٍ
تا اًتخاب گضیٌِ «دسیافت سهض ایٌتشًتی» یا «دسیافت سهض دٍم» ًسثت تِ اخز ایي سهض اقذام ًواییذ .تعذ اص دسج
اعالعات خَاستِ ضذُ هیتَاًیذ تا کلیک تش سٍی گضیٌِ «پشداخت»ً ،سثت تِ خشیذ کاست اقذام ًواییذ:
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گام آخر :دس ایي هشحلٍِ ،اسد صفحِ دیگشی هیضَیذ کِ دس آى ضواسُ پشداخت دیگشی تَسظ ساهاًِ
تاًکی تِ ضوا اسائِ هیضَد کِ تشای پیگیشی تشاکٌطْای ًاهَفق اص عشیق «ساهاًِ تشاکٌطْای ًاهَفق تاًک
هلّت یا هلّی» کاستشد داسد کِ دس ایي تاسُ دس اًتْای ایي دفتشچِ تَضیحات الصم دادُ ضذُ است .تَجِ داضتِ
تاضیذ کِ ایي ضواسُ پشداخت تا ضواسُ پشداختی کِ قثل اص ٍسٍد تِ صفحِ تاًک تِ ضوا اسائِ ضذُ هتفاٍت
است .ضواسُ پشداخت ًخست تشای تاصیاتی اعالعات کاست ثثت ًام اص عشیق ساهاًِ «پیگیشی پشداخت» دس
سایت اداسُ سٌجص ٍ پزیشش کاستشد داسدٍ ،لی ضواسُ دٍمّ ،واًغَس کِ رکش ضذ ،تشای پیگیشی تشاکٌص
ًاهَفق اص عشیق ساهاًِ تاًک هَسد استفادُ قشاس هیگیشد (لزا الصم است ایي ضواسُ سا ّن یادداضت کٌیذ).
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تعذ اص ایي هشحلِ ،اعالعات کاست خشیذاسی ضذُ ًوایص دادُ هیضَد کِ تا استفادُ اص آى هیتَاًیذ ًسثت تِ
ثثت ًام آصهَى اقذام ًواییذ .لغفاً دس حفظ ٍ ًگْذاسی هطخصات کاست خَد کَضا تاضیذ.
توجه :دس صَست عذم ًوایص اعالعات کاست خشیذاسی ضذُ ٍ عذم اسسال پیاهک حاٍی ایي اعالعات ،اتتذا
حساب خَد سا تشسسی کٌیذ ٍ دس صَست کسشًطذى هثلغ ثثت ًام اص آى ،سًٍذ خشیذ کاست سا تکشاس ًواییذ .اها
دس صَست کسش هثلغ ،تِ تخص «پیگیشی پشداخت» (دس ًَاس تٌفص تاالی صفحِ اصلی ساهاًِ پزیشش)
هشاجعِ کٌیذ ٍ ضوي دسج ضواسُ پشداخت ٍ اعالعات ضخصی خَاستِ ضذُ ،اقذام تِ تاصیاتی کاست ثثت ًام
خَد ًواییذ .هشاحل تاصیاتی دس ضکلّای صیش ًطاى دادُ ضذُ است:
ضکلٍ :1سٍد تِ صفحِ تاصیاتی اعالعات کاست ثثت ًام
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ضکل  :2دسج اعالعات ضخصی
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ضکل ً :3وایص ضواسُ کاست ٍ ضواسُ کاستشی

ضکل ً :4وایص سهض کاست
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چٌاًچِ تا پیام « اعالعات پشداخت تا هطخصات ٍاسد ضذُ ٍجَد ًذاسد» هَاجِ ضذیذ ،تِ ایي هعٌاست کِ
تشاکٌص ًاهَفق تَدُ ٍ کاستی تشای ضوا تَلیذ ًطذُ است .دس ایي حالت ،دس صَست کسش هثلغ ثثت ًام اص
حساب ضوا ،الصم است حذاکثش تا  72ساعت صثش کٌیذ تا هثلغ کسشضذُ تِ حساب ضوا تشگشدد ٍ هجذداً اقذام
تِ خشیذ کاست ًواییذّ .وچٌیي هیتَاًیذ تا هشاجعِ تِ آدسس  www.bankmellat.irتشای «تاًک هلت»
ٍ  www.bmi.irتشای «تاًک هلی» ًسثت تِ پیگیشی تشاکٌص خَد اص ساهاًِّای تاًکی اقذام ًواییذ.
شواره تلفن های پیگیری هغایرتهای شتاب بانک هلی (با پیش شواره )121
هغایشت دس اًتقال ٍجِ تِ کاستْای سایش تاًکْا (ضتاب) اص
عشیق خَدپشداص -دسگاُ ایٌتشًتی

33924693 - 33924617 - 33924534 - 33112177
33924717
33957974 - 33955851 - 33955356 - 33952392
33953885

دایشُ ضتاب  -هستقش دس اداسُ کل پایاپای ٍ ًظاهْای پشداخت

هَفق تاضیذ
اداسُ سٌجص ٍ پزیشش جاهعِ الضّشاء (سالم اهلل علیْا)
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