 )5نحوه ی افزایش اعتبار اینترنتی کارت تغذیه :
 -1-5روی گزینه افزایش اعتبار کلیک کرده تا فرم زیر نمایش داده شود سپس بر روی آیکن بانک رفاه کارگران کلیک کنید.
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مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد کرده و روی گزینه تایید کلیک کنید

 -3-5سپس گزینه پرداخت را زده و منتظر بمانید تا به سیستم پرداخت الکترونیکی بانکی وصل شوید.

 -4-5بعد از چک کردن نام پذیرنده اطالعات مربوطه به کارت عابربانک خود را وارد کرده و روی گزینه پرداخت کلیک کنید.

 -5-5برای تکمیل شارژ اینترنتی و انتقال مبلغ برداشته شده از حساب بانکی به حساب کاربری تغذیه شما در برنامه ،قبل از اتمام " زمان باقی مانده "روی گزینه ی
"تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده" کلیک نمایید .اگر بعد از کلیک یا قبل آن پیغامی مشاهده شد روی گزینه  continueکلیک نمایید.
توجه  :در صورتی که روی گزینه تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده قبل زمان اعالم شده کلیک نگردد و یا بعد اتمام زمان  10ثانیه و مشاهده
پیغام ظاهر شده به جای  continueروی گزینه ی  cancelکلیک نمایید مبلغ درج شده از حساب شما برداشت شده ولی به حساب کاربری
تغذیه تان ارسال نمی گردد و مجددا به حساب بانکی تان واریز می گردد.
 در صورتی که به هر دلیل مبلغ از حساب بانکی شما برداشت ولی به حساب کاربری تغذیه شما افزایش اعتبار نگردید این مبلغ نهایتاً تا  72ساعت بعد از
انجام تراکنش ناموفق مجدداً به حساب بانکی شما مرجوع خواهد گردید.

 -6-5پس از نمایش صفحه پایانی ذیل و رؤیت مبلغ اعتبار قبلی و مبلغ اعتبار فعلی و افزایش اعتبار مبلغ ،شارژ اینترنتی کارت تغذیه
تکمیل شده است.

 -6عمکرد دانشجو  :روی گزینه گزارش کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود در این صفحه می توانید گزارش کل افزایش
اعتبارها و خریدهای خود را ببینید .تاریخ مورد نظر خود را وارد رده سپس گزینه نمایش را بزنید تا گزارش نمایش داده شود.

 -7تغییر رمز عبور :روی گزینه "تغییر کلمه عبور" کلیک کرده در قسمت اول رمز فعلی را وارد کرده و در دو قسمت بعدی کلمه عبور جدید مد نظر خود را وارد
نموده و سپس گزینه تغییر را کلیک کنید تا تغییرات اعمال گردد.

