
دوا رمب سازی فعاف مراحل

پردازاز) خود هاي دستگاه (طريق

پردازها::: خود از يكي به مراجعه

بانك::: عابر دردستگاه كارت گذاشتن

هنگام در كه است رمزي همان اول كنیدرمز مي دريافت كاغذ يك در بانك از كارت ،.تحويل بانك عابر دستگاه در كارت گذاشتن از پس را رمز اين

خواهد مي شما از .دستگاه



پس از .نید وارد سیستم شويدمطابق شكل باال پس از گذاشتن كارت در عابر بانك رمز اول يا همان رمز نوشته شده در كاغذ از شما خواسته مي شود تا بتوا

 .وارد كردن رمز و فشار دادن دكمه ثبت صفحه زير براي شما ظاهر مي شود

 

 .در اين صفحه باكلیك برروي دكمه نشان داده شده،حالت فارسي را انتخاب كنید::: 

 .روی گبیهه کم  اع رمب ک    که د. پس از انتخاب گزينه فارسي صفحه مطابق شكل ظاهر مي شود

 

 

 با كلیك روي دكمه نشان داده شده از صفحه باال وارد صفحه زير مي شويد 

 

 كار انجام دهید 2طبق صفحه باال شما مي توانید 

 ( همان رمزي كه روي كاغذ محرمانه نوشته شده است .) تغییر رمز اول يا همان رمزي كه براي استفاده از عابر بانك از شما خواسته شده 

  ایجاد رمب دوا که  دف ا  ی ماست 



شكل يا گزينه تخصیص يا تغییر رمز دوم كارت را براي همین دكمه نشان داده شده در . از آنجا كه اين رمز وجود ندارد شما بايد اين رمز را ايجاد نمايید

پرداخت الكترونیكي مورد استفاده قرار میگیرد را ا در كه بعد 2با زدن اين دكمه به صفحه ي مي رويم كه مي توانیم براي كارت خود رمز شماره . فشار دهید

 .دتعیین نمائی

 

 .عابر بانك عدد مورد نظر را وارد نمايید صفحه كلیدبا استفاده از .رقم باشد 5از  در اين صفحه رمز دوم از شما خواسته مي شود كه بايد عددي بزرگتر

 .پس از زدن دكمه ثبت صفحه زير براي شما ظاهر مي شود

 

چند لحظه صبركنید،بعد از اين پنجره ،پنجره ديگري باز مي شود كه كلمه عبور يا رمز .شما استدستگاه در حال اختصاص رمز دوم به حساب  در اين مرحله

 .رمب را دوباره وارد که د.دوم را براي بار دوم از شما سؤال مي كند

 

 .با كلیك روي گزينه نشان داده شده كارت خود رابردايد.حال رمز دوم شما فعال شده است



 
 

 .کم  اع فعاف سازی روز دوا به یایاا رس د

 می باشد   CVV2حاف نمبت به کد 

رقمي حك شده روي كارت، بر روي اكثر كارت ها، از جمله كارت بانكهاي ملت،  61رقمي مانند شمارۀ  4رقمي و يا 3به صورت يك عدد  CVV2كد 

 . صادرات، پاسارگاد، سامان و پارسیان حك شده است

و در كارت هاي جديد شماره .رقم شماره كارت حك شده است61بعد از  61و  61، 61به صورت رقم  CVV2بانك تجارت، كد قديمي در كارت هاي 

 .كارت ثبت شده است رويرقمي اي است كه  4اي 

براي فهمیدن شمارۀ كارت سپه خود به شعبۀ صادر . شمارۀ حساب است و شمارۀ كارت نیست بان  س،هقدیمی  کارع  ایشمارۀ درج شده بر روي 

 .كنندۀ كارت خود مراجعه نمايید

 بر روي كارت ها CVV2 نمونه هاي از كد



http://www.thtf.ac.ir/

