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 ایت صندوق حمایت وکالی دادگستری:فیشها از سپرداخت مراحل 

فیشهای صندوق حمایت، از منوهای زرد جهت پرداخت اینترنتی سایت، صفحه اصلی پس از ورود به  -1

  رنگ سمت چپ صفحه استفاده نمائید.

" گزینه  را از طریق سایت صندوق دریافت نکرده اید، نام کاربری و رمز عبور، در صورتی که قبالً -2

امنیتی ذیل آن را انتخاب کنید و در صفحه بعدی، کد ملی خود و کد "  دریافت نام کاربری و رمز عبور

 را در کادرهای مشخص شده، وارد کرده و تائید کنید.

سامانه، بخشی از شماره تلفن همراه کاربر را نشان میدهد که در صورت تائید درستی آن از طرف کاربر،  -3

 یک کد امنیتی به همان شماره تائید شده ارسال میشود.

  ربری و رمز عبور را به شما نشان میدهد.پس از وارد کردن کد امنیتی فوق الذکر، سیستم ، نام کا -4

 این نام کاربری و رمز عبور را برای پرداخت فعلی فیشها و پرداختهای آینده یادداشت و نگهداری نمائید.    

فیش و دریافت  سامانه پرداخت" در صورتی که قبالً نام کاربری و رمز عبور را دریافت نموده اید گزینه  -5
 .نماییدرا انتخاب "  مفاصا

در صفحه باز شده، نام کاربری و رمز عبور را در قسمتهای مربوطه وارد نمائید و با تائید آن، وارد صفحه  -6

 دارای عکس و اطالعات شخصی خود شوید که در ذیل آن، فیشها و سوابق بیمه درج شده است.

در صورت تمایل به پرداخت اینترنتی فیشها، با استفاده از رمز دوم کارتهای عضو شتاب، از گزینه  -7

 در گوشه سمت راست باالی همین صفحه استفاده نمائید." پرداخت اینترنتی"

برای انتخاب و پرداخت تنها یک  در صفحه باز شده، برای انتخاب چند فیش، از تیک های سمت چپ و -8

 سمت راست و روبروی هر فیش استفاده نمائید.   e  فیش، از کلیک روی حرف

 در کادر باز شده، درگاه پرداخت خود را انتخاب کنید. -9

انتخاب درگاه پرداخت بانک مورد نظر، در کادر باز شده، تذکرات داده شده را به دقت  زپس ا -10

 را کلیک کنید. "انتقال به دروازه پرداخت" مطالعه و سپس گزینه 

پرداخت  "در این صفحه مشخصات کارت بانکی عضو شتاب را واردکرده و با درج کد امنیتی، گزینه  -11

 را انتخاب کنید. "

که در باالی آن، عبارت  در پایان، برای زمان تمدید پروانه ها حتی االمکان از صفحه تائید پرداخت -12

رج شده در آن را یادداشت فرمائید از ، پرینت تهیه یا مشخصات د درج شده" پرداخت موفقت آمیز" 

 موفقیت آمیز بودن پرداخت فیش مطمئن شوید.

 


