
 و ورود به سایتدستور العمل ثبت نام 

گذاری ملی را وارد کنید )توجه داشته  در مرورگر خود آدرس سایت شرکت لیزینگ گسترش سرمایه .1

 باشید که حتما در سایت شرکت هستید(

 

 بر روی گزینه صفحه ویژه اعضا وارد سایت شوید. .2

 

آدرس پست الکترونیک( را وارد کنید. سپس توانید شناسه کاربری خود )شماره تلفن یا در این بخش می .3

 توانید وارد شوید.می "ورود"با کلیک کردن بر روی گزینه 

 

که در  "ثبت نام در سایت"توانید با زدن گزینه اید میدر صورتی که قبال در سایت ثبت نام نکرده .3.1

 مشخص شده این کار را انجام دهید. شکل باال با خط قرمز

شود که با پر کردن اطالعات و این فرم برای شما نمایش داده می ،ثبت نام با کلیک بر روی گزینه .3.2

 انتخاب نام کاربری و کلمه عبور در سایت ثبت نام کنید.



 

 .تواند یک نام خاص به دلخواه شما باشدشناسه کاربری می

کاراکتر  8باید حداقل طول گذرواژه  همچنین در مورد گذرواژه بهتر است از ترکیب اعداد و حروف استفاده کنید.

 باشد.

 , عملیاتتذکر: در صورتی که قدرت گذرواژه انتخابی شما به حدی نباشد که نشانگر به رنگ سبز در آید

 اهد شد.انجام نخوثبت نام 

کلیک کنید تا  "ارسال ثبت نام"درپایین این بخش پس از خواندن قوانین سایت و نکات امنیتی روی گزینه 

 درخواست شما برای ورود به سایت فرستاده شود.



 

دهنده موفقیت شود که نشان پس از انجام درست تمام مراحل باال، این مرحله پیام زیر برای شما نمایش داده می

 شما در ثبت نام است.

 

کلیک  "تایید آدرس"ای که برای شما فرستاده شده را باز کنید و بر روی وارد پست الکترونیکی خود شوید و نامه

 کنید.



 

میل حتما از سوی شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی برای شما فرستاده شده باشد. دقت کنید که ای

 شود.شوید و پیام زیر به شما نمایش داده میین گزینه شما به سایت شرکت هدایت میپس از کلیک بر روی ا

 

به آن اشاره شد  3شما به صفحه ورود اعضاء که در ابتدای بخش  "ورود به سایت"با کلیک بر روی گزینه  .4

 توانید وارد سایت شوید.شوید. در اینجا با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور میوارد می

 

 توانید مشخصات کاربری خود را مشاهده نمایید.پس از ورود موفقیت آمیز به سایت می

 

  



 نحوه پرداخت آنالین

 توانید مراحل زیر را انجام دهید.برای پرداخت آنالین اقساط خود می

توانید مراحل را در راهنمای آموزش ثبت اید میابتدا وارد سایت شوید. در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده .1

 نام و ورود به سایت مشاهده نمایید. 

 د.ئیهای ایمنی آن توجه فرماتذکر: حتما قوانین سایت را مطالعه نمایید و به توصیه

را انتخاب  "م وضعیت پرونده و پرداخت آنالیناستعال"در بخش خدمات مشتریان پس از ورود به سایت  .2

 کنید.

 

 را انتخاب نمایید. "وضعیت پرونده"یا پس از کلیک بر روی قسمت خدمات مشتریان، 

 

شود که باید در این بخش شماره پرونده و رمز عبور خود را وارد صفحه زیر برای شما نمایش داده می .3

 کنید.

 



)شماره  ( تماس گرفتهITتوانید با واحد انفورماتیک )اید میعبور دریافت ننمودهتوجه: در صورتی که تا کنون رمز 

و بر اساس شماره پرونده مورد نظر خود رمز عبور دریافت  (221داخلی  02188505923-02188505901تماس: 

 نمایید.

ها حتما شماره پرونده توجه: در صورتی که بیش از یک پرونده دارید برای پرداخت آنالین اقساط هر کدام از این

 پرونده و رمز عبور مخصوص به همان پرونده را باید وارد کنید.

توانید اطالعات پرونده خود را می "جستجو"پس از وارد کردن شماره پرونده و رمز عبور با کلیک بر روی  .4

 مشاهده نمایید.

 

وارد نمایید.  "مبلغ"در بخش  شدهبرای پرداخت اقساط ماهیانه خود مبلغ را مطابق با مقدار نمایش داده  .5

کلیک کنید و مراحل پرداخت را انجام دهید. در این قسمت پرداخت از  "پرداخت آنالین"سپس بر روی 

 کلیک کنید. "پرداخت"ها را انتخاب کنید و بر روی طریق درگاه اینترنتی بانک



 

 در مرحله بعدی درگاه مورد نظر را انتخاب کنید .5.1

 

 اطالعات کارت خود را وارد کرده و مراحل خرید را کامل نمایید.در این مرحله  .6

 

 برای اطمینان بیشتر شماره تراکنش و رسید پرداخت اینترنتی خود را ذخیره نمایید. .7

 



 

 

 

 

 


