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 ورود به سایت-1

 استفاده می کنیم. ir92http://sat.ت صندوق اندوخته طوبی از آدرس ورود به سای جهت 

 
 

 به سامانه دوور-2

 م. نمایینام کاربری و رمز عبور را در صفحه زیر وارد می را انتخاب کرده و رود به سامانهودر سایت صندوق اندوخته طوبی، گزینه 

http://sat92.ir/


 

. نام کاربری همان کد عضویت چهار رقمی می باشد . در خصوص دراین صفحه برای ورود به سامانه نام کاربری  و کلمه عبور را وارد می کنیم 

وارد کردن کلمه عبور به این موضوع باید دقت کرد اگر در کلمه عبور از حروف التین هم استفاده شده است به بزرگ و کوچک بودن آنها دقت 

 زیرورودی ، صفحه ا رمز عبور اشتباه وارد شودکاربری یدر صورتی که نام گردد. پس از زدن کلید ورود وارد پنل کاربری خود خواهید شد اما 

را نیز به صورت دقیق وارد نماییم)کد امنیتی به حروف کد امنیتی  ،وارد کردن نام کاربری و رمز عبورعالوه بر  نمایش داده می شود که در آن باید

 مکنی( کد امنیتی جدیدی دریافت می) با فشردن دکمه بازسازی باشددر صورتیکه نوشته امنیتی خوانا ن بزرگ و کوچک حساس است (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« اید؟ کرده فراموش را خود کاربری کد یا رمز »بر روی عبارت  ،چنانچه کد کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده باشیماما 

 کلیک کرده و وارد صفحه زیر می شویم.

 

صفحه ظاهر  جمله زیر بر رویپس از ارسال کد ملی یم. وارده نموده و بر روی گزینه ارسال کلیک می نمایدر این قسمت، کد ملی و کد امنیتی را 

 می شود:

 «فرمایید بررسی آنرا اسپم بخش و پستی صندوق لطفا شد ارسال شما برای عبور رمز و کاربری کد حاوی ایمیل یک» 

یاد آوری این .و مراحل را از ابتدا اجرا نماییم  وارد صفحه اصلی شویم ،می توانیم کد کاربری و رمز عبور را دریافت نموده خودبا مراجعه به ایمیل 

خود نیافتید به بخش  inbox. بنابر این در صورتی که ایمیل را در نکته ضروری است که برخی اوقات ایمیلهای شما به بخش اسپم منتقل می گردد

spam  .مراجعه نمایید 

 ظاهر شود:ممکن است پیامهایی در صفحه و روی پنل شما  یستم و پیش از مشاهده صفحه اصلی پس از ورود به س

پیغامی این موضوع اطالع رسانی می شود و چنانچه اقساط معوقه ای نداشته باشیم تنها تابلو اعالنات ، طی اقساط معوقه داشته باشیم در صورتی که

 ایش داده می شود. از طریق این تابلو، پیغام های عمومی و خصوصی مدیر سیستم را دریافت می نماییم.برای ما نم

 

 



 

 شد:با می ذیل شرح به مختلفی بخشهای شاملپس از بستن پیغام ها، صفحه اصلی را مشاهده می کنیم که 

 

   کاربر مشخصات-3

د که در ادامه نباششود. این اطالعات قابل ویرایش توسط کاربر مینمایش داده میمشخصات اصلی کاربر در بخش باالیی میزکار کاربر  

کلیک کنیم « سایر مشخصات»از قسمت  روی دکمه بایست مشخصات تکمیلی کاربر میبرای مشاهده همچنین بدان پرداخته خواهد شد. 

 تا صفحه زیر باز شود.

 



 

 مشاهده اطالعات حساب  -4

، اقساط، کارمزد، صف وامبرداشت،  ،ماهیانه و موردی اندازپس مرتبط با هایتراکنشتوانیم می زیرمنوی های با کلیک روی گزینه

 .های ارائه شده را مشاهده نماییمنتایج درخواست آخرین وضعیت امتیازات و ، درخواست وام

 

اطالعات موجود در هر کدام از کنند. را فراهم می های منوگزینه در سمت راست و چپ این منو امکان مشاهده کل های دکمه

 اند:های این منو در ادامه توضیح داده شدهبخش

 :ماهیانه اندازپس -4-1

صندوق مشاهده کنیم. این مبالغ بر اساس تاریخ مرتب خود را در پس انداز  اقساط پرداختیوضعیت می توانیم « ماهیانه اندازپس»در قسمت 

. برای شودمشاهده میدر باالی جدول  پرداختو تاریخ  ، موعد پرداخت، شماره حوالهاطالعات آخرین واریز به همراه مبلغاند و در هر زمان شده

  کنیم.های پایین جدول مراجعه میهای گذشته به ردیفماه واریزی در  مبالغمشاهده تاریخچه 

 

ل زیر( کلیک کنیم، و مبلغ در جدو پرداخت تاریخموعد پرداخت، شده است )چنین اگر بر روی گزینه هایی از جدول که زیر آنها خط کشیده هم

 مرتب سازی می شود. آن ستون از کمترین تا بیشترین

 

 



 

 :موردی اندازپس -4-2

اند شدهصندوق مشاهده کنیم. این مبالغ بر اساس تاریخ مرتب های واریزی خود را در وضعیت تراکنشمی توانیم « موردی اندازپس»در قسمت 

شود. برای مشاهده تاریخچه مبالغ و تاریخ واریز در باالی جدول مشاهده می ، شماره حوالهو در هر زمان اطالعات آخرین واریز به همراه مبلغ

  کنیم.های پایین جدول مراجعه میواریزی به ردیف

 

)تاریخ و مبلغ در جدول زیر( کلیک کنیم، آن ستون از کمترین تا همچنین اگر بر روی گزینه هایی از جدول که زیر آنها خط کشیده شده است 

 بیشترین مرتب سازی می شود.

 

 برداشت: -4-3

« برداشت»در بخش  تراکنشبرداشت شده با تاریخ انجام یا مبالغ از موجودی خود را از صندوق برداشت نماید اطالعات مبلغ اگر کاربر بخشی 

 شود.ثبت می

 وام:-4-4

 مبلغ و تاریخ دریافت در این قسمت قابل مالحظه است.کد وام، های دریافتی کاربر شامل واماطالعات 



 

 :اقساط-4-5

کد وام، موعد پرداخت، تاریخ پرداخت و مبلغ قسط است که کلیه این اطالعات شماره حواله، اطالعات اقساط پرداختی توسط کاربر شامل 

ها اختالف اند. در هر یک از ردیفاند. این اطالعات بر اساس تاریخ آخرین قسط پرداختی مرتب شدهثبت شده« اقساط»در جدول موجود در بخش 

 هنگام و یا به موقع قسط است.ن دهنده دیرکرد و یا پرداخت زودتاریخ بین موعد پرداخت و تاریخ پرداخت قسط نشا

 

 اقساط پرداخت شده، تعداد و میزان اقساط باقیمانده قابل مشاهده هستند. همچنین اگر اقساط بازپرداخت نشده وجود داشته باشد در انتهای لیست

 
 

 کارمزد:-4-6

صندوق های عضو درصد کارمزد مصوب، مبلغی تحت عنوان کارمزد وام دریافتی جزء بدهیهای بازپرداخت و نیز ماه متناسب با مبلغ وام، تعداد

 .باشدقابل مشاهده میگردد که در این بخش وضعیت این تراکنش منظور می



 

 صف وام:-4-7

شود. متقاضیان دریافت وام از طریق صفحه کاربری خود لیستی از متقاضیان دریافت وام با اولویت زمان ثبت نام نمایش داده میدر این بخش 

گیرد. صف وام در پنل تمامی قرار مینمایند و پس از بررسی و تایید اولیه توسط هیات مدیره ، درخواست در صف وام درخواست وام را ارائه می

حداکثر وام قابل پرداخت به عضو براساس کاربران قابل مشاهده است. در این لیست کد عضو متقاضی وام، مبلغ وام مورد تقاضا و نیز تاریخ و 

ز عضو مبلغ آن تغییر پیدا به میزان امتیا امتیازات وی و نیز قوانین صندوق نمایش داده می شود که این عدد متغیر بوده و بصورت روزانه و با توجه

دهنده تواند از نام درخواستشوند و هیچ یک از کاربران نمیالزم به ذکر است که اعضا در این بخش فقط با کد عضویت خود مشخص می. می کند

باشد و تعداد اضای وام توسط عضو میهمچنین مالک ثبت روز و ساعت درخواست وام، زمان پرکردن فرم تق و یا اطالعات دیگر وی مطلع شود.

 روزهای انتظار جهت تایید اولیه توسط هیات مدیره برای قرارگرفتن تقاضا در صف، تاثیری در زمان ثبت تقاضا ندارد.

 

 امتیازات:-4-8

یازات عوامل متعددی بر روی امت. نمایندد تقاضای دریافت وام نتوانهر یک از کاربران با توجه به امتیازات خود میصندوق اندوخته طوبی در 

برداشت از ، تسریع بازپرداخت اقساط، تاخیر و اندازپسمیزان عواملی مانند سابقه عضویت،  توان بهکه از آن جمله می استهر کاربر تاثیرگذار 

وضعیت تفصیلی این امتیازات و نیز  .نامه مربوطه ارائه شده استاشاره کرد که مشروح و میزان تاثیر هریک از این عوامل در آئینحساب و ... 

فرض ماهه بصورت پیش 36همچنین حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به عضو با اقساط  قابل مشاهده هستند.« امتیازات»در بخش سرجمع امتیازات عضو 

 .باشده قابل کاهش نیز میکنندهای محدودنامهشود که البته این عدد براساس نظر کاربر و یا با تاثیر برخی آئیننمایش داده می

شیوه میزان وام و یا امتیاز مورد نیاز جهت  های اجرایی صندوق و به دونامههمچنین در این بخش ماشین حسابی تعبیه شده است که متناسب با آئین

ماه( سپس میزان امتیازی را که  36نماید )حداکثر های بازپرداخت وام را انتخاب میدر روش اول کاربر تعداد ماه .دهددریافت وام را نمایش می

درخواستی البته باید توجه داشت که حداکثر مبلغ وام  .دهدنماید و سیستم مبلغ وام و تعداد اقساط آن را نمایش میخواهد هزینه نماید را وارد میمی



کند و بازپرداخت مورد نظر خود و نیز مبلغ وام مورد نیاز را وارد می هایدر روش دوم فرد تعداد ماه. برابر موجودی فرد بیشتر باشد 4تواند از نمی

 نماید.سیستم امتیازی را که عضو باید برای دریافت این وام هزینه نماید و نیز میزان اقساط آن وام را مشخص می

 .عضو، قابل مشاهده می باشد توسطامتیاز  کسبدر انتهای این بخش، ریز امتیازات وجود دارد. در هر ردیف، تاریخ، میزان امتیاز و علت 

 

 درخواستها:-4-9

های کاربران تمامی درخواست ،صورت الکترونیکی طراحی گردیده استه صندوق ب مدیرهاز آنجا که در این سیستم کلیه ارتباطات با هیات 

اما در این بخش کلیه  .آمدکه روش ارسال آن در ادامه خواهد نمایندصورت الکترونیکی ارسال میه های مالی را بخود در ارتباط با تراکنش

 همچنین آخرین وضعیت درخواست و نیز توضیحات ارائه شده توسط هیات .شودهای ارسالی توسط کاربر با ذکر تاریخ نمایش داده میدرخواست

 .شوددر مورد آن درخواست نمایش داده میمدیره 



 

 

 ها و فرامینثبت درخواست-5

 

با انتخاب هر یک از فرامین از لیست بازشو و کلیک بر روی  .اندبینی گردیدههای مورد نیاز کاربر در این بخش پیشها و فرمانکلیه درخواست

 شود.، جزییات درخواست در پنجره سمت راست ظاهر می«اجرا»دکمه 

 

 



 :پرداخت هوشمند پس انداز-5-1

اعضهاء صهندوق بخواهنهد بهه صهورت همزمهان ههم اقسهاط پهس انهداز ماهیانهه را پرداخهت نماینهد و ههم  بهه عنهوان  از آنجا کهه ممکهن اسهت

پس انداز مهوردی مبلغهی بهه حسهاب صهندوق واریهز نماینهد، گزینهه پرداخهت هوشهمند پهس انهداز ابهزاری مناسهب بهرای انجهام ایهن کهار خواههد 

 بود.

موردنظر را برحسب ریال وارد نمایید این ابزار براساس وضعیت پس اندازهای قبلی شما این مبلغ را به در این بخش کافیست شما مبلغ پس انداز 

.عنوان پس انداز ماهیانه یا پس انداز موردی و یا ترکیبی از این دو در نظر گرفته و در سبد پرداخت شما ثبت می نماید  

به توضیح آن خواهیم پرداخت:که ذیال  ممکن است رخ دهد بسته به مبلغ وارد شده حالت های مختلفی  

مبلغ پس انداز هوشمند کمتر از حدنصاب پس انداز باشد: در این حالت کل این مبلغ توسط سامانه به عنوان پس انداز موردی  -1

 د.درنظر گرفته می شو

سامانه به عنوان پس انداز ماهیانه در این حالت کل این مبلغ توسط  مبلغ پس انداز هوشمند برابر با حدنصاب پس انداز ماهیانه باشد: -2

 درنظر گرفته می شود.

در این حالت این مبلغ به ضریبی از حدنصاب پس انداز ماهیانه به  مبلغ پس انداز هوشمند بیش از حدنصاب پس انداز ماهیانه باشد: -3

 وه پس انداز موردی تبدیل خواهد شد.عال

جاری کمتر از تعداد پس اندازهای ماهیانه ای باشد که توسط ابزار پس انداز اگر تعداد اقساط پس انداز ماهیانه تا پایان سال  -4

 در این حالت مبلغ مازاد نیز به عنوان پس انداز موردی ثبت خواهد شد. :هوشمند درنظر گرفته شده باشد

مشاهده « جزییات درخواست»ق در قسمت انداز در صندوموردنظر برای پسمبلغ ای جهت درج انداز، پنجرهپسهوشمند با اجرای درخواست واریز  

باید توجه داشته باشیم که با زدن این کلید، مبلغ به  مورد نظر را در آن ثبت کنیم و سپس روی کلید درج در سبد کلیک کنیم. مبلغشود که باید می

 گردد.شود بلکه این فرمان در سبد خرید کاربر ثبت میحساب منظور نمی

 

با کلیک بر روی کنیم. کلیک می  کند. در مرحله بعد روی دکمه تغییر می« ها و فرامیندرخواست»موجود در بخش با این کار شکل سبد 

باشد.  «پاسارگاد و پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت»و یا « واریز بانکی»تواند باید نحوه پرداخت را انتخاب کنیم که میسبد 

 کنیم.روی دکمه ادامه کلیک می سپس



 

شویم و باید اطالعات کارت خود را متصل می دروازه پرداخت اینترنتی بانک مبلغ را واریز کنیم، به« درگاه پرداخت آنالین»اگر بخواهیم ازطریق 

دوم کارت، شماره شناسایی دوم کارت برای این کار باید شماره کارت، رمز  های مربوطه وارد کنیم و پرداخت حساب را انجام دهیم.در قسمت

(cvv2و تاریخ انقضاء کارت بانکی خود را داشته باشیم. این اطالعات از شعبه صادر کننده کارت بانکی قابل دریافت می ) باشند. همچنین الزم به

 مورد نظر خود را واریز نمایند.ه مبلغ گاتوانند از طریق این درذکر است که کاربران با کارت هر بانکی که عضو شبکه شتاب باشد می

 

را « واریز بانکی» که این مبلغ را به صورت حضوری و از طریق بانک به حساب صندوق واریز کرده باشیم در بخش نحوه پرداختدر صورتی

 زنیم. می در صفحه باز شده مبلغ، شماره فیش، عنوان حساب و تاریخ پرداخت را وارد نموده و کلید ثبت را نماییم.انتخاب می

 



شود که در صورت پس از اتمام فرآیند واریز پس انداز ماهیانه ، این پرداخت جهت بررسی و تایید توسط سیستم برای هیات مدیره ارسال می

 باشد. ها قابل مشاهده میشود و نتیجه بررسی نیز در بخش درخواستتایید، این مبلغ به حساب منظور می

 تذکرات:

ارزش امتیازی پس اندازهای ماهیانه و پس اندازهای موردی یکسان است. تنها تفاوت این دونوع امتیاز در آن  یادآوری می نماید -1

 است که پرداخت پس اندازهای ماهیانه اجباری و پرداخت پس اندازهای موردی اختیاری است.

پس انداز ماهیانه سال بعد حداکثر تا پایان اقساط پس اندازهای ماهیانه تا پایان سال جاری در پنل عضو فعال می باشد و اقساط  -2

 اسفندماه هر سال معین و در پنل کاربری عضو فعال می گردد.

فعال شدن ابزار پرداخت هوشمند به معنای غیر فعال شدن ابزارهای پرداخت پس انداز ماهیانه و پس انداز موردی در جعبه فرامین  -3

 ش ها نیز استفاده نمایند.نیست و کماکان اعضاء محترم می توانند از آن رو

ابزار پرداخت هوشمند برای پرداخت های نیابتی نیز فعال گردیده است و با استفاده از این ابزار عضو از بررسی آخرین وضعیت  -4

 پس انداز عضو زیرمجموعه خود بی نیاز می گردد.

 

 :ماهیانه اندازپسواریز -5-2

بر مبنای پنج درصد حداقل حقوق پایه قانون کار مبلغی به عنوان شهریه ماهیانه توسط هیات مدیره تعیین می گردد  در ابتدای هر سال

 .که این مبلغ می بایست بصورت ماهیانه و منظم توسط اعضاء در صندوق پس انداز گردد

روز متوالی حساب عضو 60 انداز در بیش ازت عدم پرداخت پس پرداخت حداقل ماهیانه بصورت مستمر الزامی می باشد و در صور

 .غیرفعال می گردد

بدین  ،پس اندازهای ماهیانه اجباری مانند اقساط وام برای هر ماه مشخص می گردد و در پنل عضو قابل نمایش و پرداخت خواهد بود

 .ترتیب که عضو در آخرین روز هر ماه یک قسط پس انداز خواهد داشت که واریز آن اجباری خواهد بود

 
در این مرحله باید . کندخود واریز نماید از این فرمان استفاده می اندازپسبه حساب پس انداز ماهیانه را که عضو بخواهد اقساط  درصورتی

واریز »مانند درخواست « درج در سبد»پس از زدن کلید  .دروی کلید درج در سبد کلیک کن نظر، پس از وارد کردن تعداد ماه مورد

 .نیز به همان شکل است فرآیند پرداختکند و شکل سبد تغییر می« هوشمند پس انداز

 



 

 

نمایند، طبعا در صورت پرداخت پیش  اعضاء محترم می توانند چند قسط پس انداز ماهیانه را بصورت همزمان و پیش از موعد پرداختهمچنین 

در ماه هایی که اقساط پس انداز آن قبال پرداخت شده است از پرداخت این نوع  ،از موعد عالوه بر آنکه اعضا امتیاز بیشتری کسب خواهند نمود

 .پس انداز معاف می باشند

 

 تذکرات:

روز بعد از موعد مقرر پرداخت تعیین شده واریز ننماید  7دو قسط پس انداز خود در دو ماه متوالی را حداکثر تا  اگر چنانچه عضوی -1

عضویت وی به حالت تعلیق در می آید و در زمان تعلیق اوالً عضو دسترسی به امتیازات خود نخواهد داشت و ثانیاً امکان ارائه 

 .وددرخواست وام نیز برای وی میسر نخواهد ب

عضوی که حساب کاربری اش به حالت تعلیق درآمده است برای فعال شدن مجدد حساب اوالً می بایست تمامی اقساط معوق خود را  -2

 .روز از تاریخ تسویه معوقات پس انداز گذشته باشد 60پرداخت نماید و ثانیاً حداقل 

 200000امتیاز منفی و در مرتبه سوم  100000نفی، در مرتبه دوم امتیاز م 50000در هنگام فعال سازی مجدد حساب کاربری در مرتبه اول  -3

 .امتیاز منفی و به همین ترتیب به شکل تصاعد هندسی برای هر مرتبه تعلیق حساب امتیاز منفی برای وی درج خواهد شد



 .اقساط پس انداز هر سال شمسی حداکثر از بیست و پنجم اسفند ماه در سامانه فعال خواهد گردید  -4

یادآوری می نماید بر اساس آئین نامه اجرایی صندوق پس انداز هر ماه در پایان هر ماه شمسی می بایست پرداخت گردد. تسریع در  -5

پرداخت پس انداز فعال مشمول امتیاز منفی بابت تاخیر پرداخت این پس اندازها باعث دریافت امتیاز بیشتر خواهد شد اما تأخیر در 

نخواهد بود و همانطور که قبالً ذکر گردید تنها ممکن است باعث غیر فعال شدن حساب عضو به علت عدم پس انداز در دو ماه متوالی 

 .گردد

 

 :پس انداز موردی واریز-5-3

شته باشند که اعضاء صندوق می توانند در هر زمان دلخواه برای افزایش سقف وام و یا کسب امتیاز به هر مبلغ دلخواه در صندوق پس انداز دا

 .محدودیتی در تعداد دفعات پرداخت و فواصل پرداخت این نوع پس انداز وجود ندارد

 
درج در »پس از زدن کلید کند. در این بخش نیز انداز خود واریز نماید از این فرمان استفاده میدرصورتی که عضو بخواهد مبلغی را به حساب پس

 .نیز مانند بخش های گذشته می باشدکند و ادامه پرداخت شکل سبد تغییر می« انداز هوشمند پسواریز »مانند درخواست « سبد

 
 

 :اقساط واریز-5-4

را شود که در آن تعداد اقساطی کنیم. پس از زدن کلید اجرا صفحه زیر نمایش داده میخاب میتبرای واریز اقساط به حساب این گزینه را ان

بدهی داشته باشد بسته به تعداد اقساط ثبت شده برای  ،باید توجه داشت که اگر فرد در چندین وام .کنیممیخواهیم پرداخت نماییم مشخص که می

 گیرند.ست در صف پرداخت قرار میها زودتر اپرداخت، اقساطی که موعد بازپرداخت آن



 

کند و با کلیک کردن روی آن شکل سبد تغییر می« هوشمند پس اندازواریز »مانند درخواست  «درج در سبد»پس از زدن کلید در این بخش نیز 

توانیم با کلیک باشد. در این مرحله میشود. این اطالعات شامل مبلغ، شماره قسط و تاریخ سررسید آن میاطالعات اقساط پرداختی مشاهده می

 است.« واریز هوشمند پس انداز»پرداخت همانند  فرآیندکنیم. های کمتری را پرداخت روی دکمه حذف، تعداد قسط

 

 پرداخت کارمزد:-5-5

که عضو بدهی کارمزد داشته باشد با انتخاب این فرمان می تواند کارمزد وام خود را پرداخت نماید. فرآیند پرداخت کارمزد مانند  در صورتی

  .باشدمی سایر بخش ها

 

تواند اول به بخش می قسط و کارمزد برای اعضا وجود دارد. برای این منظور عضوا، )ماهیانه و موردی( چنین امکان پرداخت همزمان پس اندازهم

 به بخش پرداخت پس انداز موردی ،که به سبد خرید مراجعه نماید. سپس بدون آنرا درج نمایدپس انداز  اقساط دتعدارفته و ماهیانه انداز واریز پس

 ،هااندازبه سبد خرید مراجعه نموده و مجموع پس . در انتهاکارمزد نیز انجام دهداقساط و و همین روند را برای  را وارد نمودهمورد نظر  مبلغرفته و 

 جا پرداخت نماید.را یککارمزد و اقساط 



 

 معرفی رابط مالی:-5-6

 کد کردن وارد با. نمایید واگذار دیگران به را خودو کارمزد  اقساط )ماهیانه و موردی(، انداز پس واریز توانید می مالی رابط انتخاب با

 شما حساب اطالعات از بخشی به داد خواهید اجازه وی به ،بخش این در الت می دهید()کد کاربری عضوی که به او وک مالی رابط عضویت

 احتمالی پرداختهای برای مانعی مالی رابط انتخاب. نماید پرداخت را شما انداز پس و اقساط بتواند خود کاربری پنل طریق از و کند پیدا دسترسی

 چنین یک نفر می تواند از سوی چند عضو به عنوان رابط مالی انتخاب گردد.هم .بود نخواهد شما توسط

 جهت حذف رابط مالی، کافی است عدد صفر را وارد و بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.

 
 

 پرداخت نیابتی:-5-7

کسانی که به وی وکالت داده اند و او را به عنوان رابط مالی خویش معرفی کرده اند، طرف از یابت خاب این فرمان کاربر می تواند به نبا انت

 پس انداز، کارمزد و یا اقساط ایشان را پرداخت نماید.

اکنش مدنظر را مشخص کرده و مبلغ را وارد می نماییم. برای انجام این کار، ابتدا از  ستون نام، فرد مورد نظر را انتخاب می کنیم و سپس نوع تر

یا برای یک عضو چند نوع تراکنش  پرداخت را انجام دادهمی توانیم به نیابت از چند عضو   الزم به ذکر است که با استفاده از گزینه افزودن 

 را انجام دهیم.



 
 

 
 

 مشاهده نماییم.نیز کد وام، موعد پرداخت و مبلغ قسط را می توانیم  با کلیک بر روی 

 
 



اعضا وجود دارد. برای  دیگر ، قسط و کارمزد برای خود فرد و به صورت نیابتی  برای)ماهیانه و موردی( چنین امکان پرداخت همزمان پس اندازهم

به  بدون آن که به سبد خرید مراجعه نماید،« در سبد جدر»تواند پس از انجام عملیات پرداخت نیابتی و کلیک بر روی گزینه عضو می ،این منظور

ه و تعداد اقساط مورد نظر را به بخش پرداخت اقساط رفت ، آنگاهنماید مورد نظر را وارد اندازمبلغ پساقساط یا  دتعدا انداز رفته وبخش واریز پس

و پرداخت های  کارمزد ،انداز، اقساطبه سبد خرید مراجعه نموده و مجموع پس . در انتهاو همین روند را برای کارمزد نیز انجام دهد نموده درج

 جا پرداخت نماید.را یک نیابتی

 

 درخواست وام:-5-8

  .صندوق ارسال نماید مدیرهتواند درخواست دریافت وام خود را برای هیات با انتخاب این فرمان کاربر می

 

سپس باید تعداد انتخاب کند و یا مبلغ مشخصی را در قسمت مبلغ درج نماید. « حداکثر مبلغ ممکن»تواند میزان وام را برای درخواست وام کاربر می

در بخش توضیحات نیز در صورت ضرورت می توان برای هیات مدیره در خصوص وام اقساط مورد نظر خود را در قسمت مربوطه وارد نماید. 

پس از تایید اولیه شود. این درخواست ثبت میصندوق روی دکمه ثبت، درخواست کاربر در سامانه بر با کلیک درخواستی توضیحاتی ارائه نمود. 

 .شودها اضافه میبه صف درخواست وام مدیرهتوسط هیات 

 



 است برداشت از حساب:درخو-5-9

توانیم از صندوق تقاضا کنیم بخشی از موجودی را از حساب کسر کرده و در اختیار قرار دهد. برای این کار مبلغ موردنظر در صورت لزوم می

بررسی شده  صندوق  مدیرههیات این تقاضا توسط  کنیم.کنیم و تقاضای خود را ثبت میخود را در پنجره درخواست برداشت از حساب درج می

 گردد. به حساب اعالم شده توسط عضو واریز می این مبلغ  شود.و پاسخ داده می

 

 درخواست بررسی مغایرت:-5-10

درخواست بررسی  ،چنانچه عضو هرگونه مغایرتی میان مبالغ پرداخت شده خود و آنچه که در صفحه کاربری وی درج شده مشاهده نماید

با . در این پنجره امکان درج توضیح وجود دارد که نمایدارائه می «بررسی مغایرت» شده با شرح و ارائه اسناد احتمالی از طریق فرمانایجاد مغایرت 

 شود.ارسال می  مدیرههیات جهت بررسی به  کلیک روی دکمه ثبت، درخواست

 

 

 درخواست بستن حساب:-5-11

« بستن حساب»همراهی با صندوق انصراف دهیم. برای این کار باید علت انصراف خود را در پنجره به هر دلیلی ممکن است بخواهیم از ادامه 

شود توضیح دهیم. در این بخش نیز همانند درخواست بررسی مغایرت، توضیحات ثبت شده جهت ظاهر می« جزییات درخواست»که در قسمت 

 ها اعالم خواهد نمود.نتیجه را از طریق بخش درخواست ،پس از بررسی مدیرهو هیات  شودارسال می مدیرههیات بررسی به 



 

 درخواست تغییر مشخصات:-5-12

  آدرس و شماره تلفن منزل، جاییآید که اطالعات اولیه ثبت شده در سامانه تغییر کرده باشند. برای مثال در صورت جابهمواردی پیش می

باید اطالعات جدید را در که بخواهیم اطالعات خود را تغییر دهیم کند. در صورتیهر دلیلی تغییر می کند و یا شماره موبایل کاربر بهتغییر می

کنیم و مقدار جدید این ثبت کنیم. در این بخش عنوان فیلد مورد نظر را از لیست بازشو انتخاب می« جزییات درخواست»پنجره باز شده در قسمت 

توانیم فیلد بعدی را از لیست انتخاب نماییم. در نهایت شود و میدکمه انتقال، این مقدار در پنجره پایین ثبت میکنیم. با کلیک روی فیلد را ثبت می

شایان ذکر  توانیم مشخصات خود را در سامانه اصالح نماییم.شوند و به این ترتیب میبا کلیک روی دکمه ثبت، اطالعات جدید در سیستم ثبت می

این تغییرات در سیستم  مدیرهگردد و در صورت تایید هیات ارسال می مدیرهاطالعات صندوق این تغییرات برای هیات  است به دلیل حفظ امنیت

 .شوداعمال می

 

 

 



 تغییر رمز:-5-13

انجام شود. « درخواست تغییر رمز»توانیم رمز عبور خود را هم تغییر دهیم با این تفاوت که این کار باید از طریق همانند دیگر مشخصات می

پس از ثبت این درخواست بالفاصله رمز عبور  های خواسته شده وارد نماییم.برای تغییر رمز عبور باید رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید را در محل

 .کندکاربر تغییر می

 

 ها:چاپ تراکنش-5-14

توانیم میتوسط این امکان می باشد. « هاچاپ تراکنش»بخش  دهدهایی کاربردی به کاربر ارائه میهای مفید سامانه که گزارشیکی از بخش

های مشخص ذخیره و یا چاپ کنیم. برای این کار ابتدا باید نوع تراکنش را از لیست بازشو انتخاب گزارشی از وضعیت حساب خود را در تاریخ

در این قسمت هستند. الزم به ذکر است که فیلد تاریخ حتما  های موجودها ازجمله تراکنشها و برداشتها، اقساط، واماندازپسنماییم. وضعیت 

توانیم نوع پرینتر ها میهای موردنظر را لیست کند. پس از مشاهده لیست تراکنشهای تاریخباید به صورت کامل تایپ شود تا سیستم تراکنش

 اف ذخیره نماییم.دیکامپیوتر خود را انتخاب نموده و یا فایل را به صورت پی

 

، اندازپسهای کلیه تراکنش« کارنما»تواند با انتخاب تراکنش شوند. هر عضو میدهند در سیستم ثبت میم میهایی که اعضا انجاکلیه تراکنش

 کند مشاهده و یا چاپ کند.اقساط، بازپرداخت، دریافت وام و ... را در بازه زمانی که مشخص می

 



را به تنهایی « جریمه»و یا « کارمزد»، «برداشت»، «وام»، «اقساط»، «اندازپس»های ها نباشد می توان تراکنشکه نیاز به مشاهده کل تراکنشدر صورتی

 کرد.یا ذخیره چاپ در بازه تاریخی مشخص انتخاب کرده و 

 خروج:-5-15

 شویم.از سامانه خارج میبا زدن این فرمان پس از انجام عملیات موردنظر خود، 

 

 خالصه وضعیت عضو مشاهده -6

، مانده وام، اقساط اندازپسدر بخش سمت چپ میز کار کاربر، خالصه وضعیت مالی وی وجود دارد. این خالصه وضعیت شامل مبالغ مانده 

داشتن این  آید.و مانده وام و کارمزد به دست می اندازپسباقیمانده، تراز حساب و ... است. الزم به ذکر است که تراز حساب از اختالف بین 

 کند.اطالعات اعضا را در زمان ثبت درخواست وام راهنمایی می

 

 

 پشتیبانی-7

 

 ارسال پیام -7-1

موضوعات موردنظر پیام ارسال کرده و ، خزانه دار و بازرس صندوق مدیره ، دبیر هیاتمدیرهبرای رییس هیات توانیم می« ارسال پیام»از بخش 

افزار، مشکالت مالی، درخواست راهنمایی و یا شکایت های مشکالت فنی نرمتواند در قالب یکی از دستهموضوعات میتوضیح دهیم. این خود را 

 باشند.



 

 هامشاهده پیام-7-2

ها مسیر ارتباطی است بین در واقع بخش پیام شود در این بخش قابل مشاهده است.برای اعضا ارسال می  مدیرههیات هایی که از طرف پیام

 و اعضا. مدیرههیات 

 هامشاهده آرشیو پیام-7-3

 .شودصندوق برای اعضا ارسال می مدیرههیات  هایی است که از طرفاین بخش بایگانی کننده پیام


