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بعد از ثبت سفارش در سایت شریف ویزا و پر کردن فرم قدم دوم و تکمیل سفارش در سایت شریف ویزا یک ایمیل مشابه زیر : قدم اول 
.برای شما ارسال می شود 



یا پست ) تهران(ساعت کاری کارت پلمپ شده برای شما از طریق پیک 24طی   ,بعد از ثبت سفارش شما : قدم دوم 
.ارسال می شود) شهرستان ها(



رفته و از قسمت ورود www.sharifvisa.irبه سایت  ,در فاصله زمانی که کارت برای شما ارسال می شود : قدم سوم 
) .دقت نمایید باید حتما با فیلتر شکن وارد شوید(شده emoneyonlineservicesصاحبان کارت وارد سایت 



.شویدemonyکلیک کرده تا وارد سایت  “ورود به صفحه الگین اینترنت بانک  “سپس بر روی کزینه :قدم چهارم 



.می شوید باید یک اکانت برای خودتان بسازید emonyاگر برای بار اول وارد سایت :قدم پنجم 
.کلیک کرده  Create a new acounteبرای این کار بر روی گزینه 



 emonyکلیک کنید تا از طرف سایت  Proceedایمیل خود را در قسمت مربوطه بنویسید و بر روی گزینه : قدم ششم 
.برای شما ایمیلی جهت فعال سازی و انتخاب پسورد ارسال شود

استفاده می کنید همان ایمیلی باشد که در سایت شریف  emonyدقت نمایید ایمیلی که جهت ثبت نام در سایت : نکته 
.ویزا ثبت کرده اید



.را می توانید در زیر مشاهده کنید emonyایمیل ارسالی از سایت  نمونه: قدم هفتم 
برای انتخاب پسورد بر روی گزینه مشخص شده کلیک نمایید تا بتوانید پسود درخواستی خود را انتخاب  

.کنید



 emonyایمیل و پسوردی که انتخاب کردید وارد سایت  سپس به صفحه اصلی رفته و با آدرس: قدم هشتم 
.شوید



می   ,اگر قبال در سایت شریف ویزا ثبت سفارش کرده باشید  emonyبعد از وارد شدن به سایت : قدم نهم 
.اما باید کارتتان را فعال کنید . توانید تصویر کارت خود را مشاهده کنید 

 .برای این کار مطابق با مراحل بعدی پیش بروید



قسمت باال سمت راست بر روی نام خود کلیک کرده و سپس گزینه   برای فعال سازی کارت در:  دهم قدم
personal information را انتخاب کنید تا به صفحه تنظیمات شخصی خودتان بروید.



اطالعاتی که در این مرحله مشاهده می کنید همان اطالعاتی هستند که در موقع ثبت سفارش : قدم یازده 
.ارسال شده است emoneyonlineservicesشریف ویزا برای سایت  در شریف ویزا وارد کرده اید و از طرف

.خود را تکمیل نمایید Billing Addressکلیک کرده تا قسمت  Editحال بر روی گزینه 



.  در این مرحله کزینه های مربوطه را مطابق با ایمیل ارسالی شریف ویزا تکمیل کنید : قدم دوازده 
).اول فایل آموزش قرار داده شده است نمونه ایمیل ارسالی در قدم(نکته 



اصلی برگشته و منتظر می مانید تا کارت شما به  بعد از تکمیل اطالعات شخصی به صفحه: قدم سیزده  اصلی برگشته و منتظر می مانید تا کارت شما به  بعد از تکمیل اطالعات شخصی به صفحه: قدم سیزده 
.دستتان برسد

را وارد نمایید تا مبلغ  Card’s pinکلیک کرده و  Activate cardبعد از رسیدن کارت باید بر روی گزینه 
.کارتتان شارژ شود



.بعد از دریافت کارت آن را باز کرده : قدم چهارده 
.در داخل آن یک مستر کارت و یک کارت سفید رنگ می باشد 

.خود را بخوانید  Card’s pinرا بتراشید تا بتوانید عدد  کارت سفید شما باید کد امنیتی را بر روی



. در قسمت مربوطه پین کد خود را وارد کنید تا مبلغ کارتتان شارژ شود: قدم پانزده 



.موجودی کارت خود را مشاهده کنید بعد از وارد کردن پین کد می توانید مقدار: قدم شانزده 
می توانید پرینت حساب و مبالغ خرج   Transactionsو با کلیک بر روی گزینه  Moreهمچنین از قسمت 

.های مربوطه در صورت بروز مشکل را مشاهده کنید Erorشده و 



شما می توانید با کلیک برروی لینک ذیل و ثبت تجربه خود در رابطه با خدمات  در مرحله آخر: قدم هفده 
.شریف ویزا، انتخابی آگاهانه تر را برای دیگران فراهم آورید

http://sharifvisa.ir/?page_id=5
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	قدم ششم : ایمیل خود را در قسمت مربوطه بنویسید و بر روی گزینه Proceed کلیک کنید تا از طرف سایت emony  برای شما ایمیلی جهت فعال سازی و انتخاب پسورد ارسال شود. نکته : دقت نمایید ایمیلی که جهت ثبت نام در سایت emony استفاده می کنید همان ایمیلی باشد که در سایت شریف ویزا ثبت کرده اید.
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