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یبه حساب کاربر ورود   
با ایجاد حساب کاربری ورود به حساب کاربری است. شما قدم بعد از نصب اپلیکیشن اولین  

طالعات خدماتی او تمامی  شدهمختلف وارد حساب کاربری خود  هایدستگاهتوانید هر زمانی و با می

 .های ثبت شده و ... را در اختیار داشته باشیددرخواستهای ثبت شده ، خود شامل : انشعاب
 به شکل زیر است.، در سامانه  و یا ثبت نامبه حساب کاربری ورود مراحل  
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 فعالسازی کدارسال 
را تلفن همراه کنید. شماره تلفن همراه خود را وارد  شماره است الزمزی ارسال کد فعالسابرای  

 . 09110000000وارد نمایید ، مانند :  09با پیش شماره 

 " کلیک کنید.کد فعالسازیارسال "بر روی دکمه  از وارد کردن شمارهپس  

 

 

 کد فعالسازیتایید 
وارد نموده بودید کد فعالسازی ارسال  "کد فعالسازیارسال ای که در مرحله "برای شمارهحال  

 کلیک کنید. "تایید کد فعالسازیکد را وارد کرده و سپس بر روی دکمه "شده است. این 

در سامانه  بالقوارد نموده بودید ،  "رسال کد فعالسازیاای که در قسمت "با شمارهاگر حال  
ادن مرحله و نیازی به انجام د خواهید شدری خود بد حساب کاستقیم وارثبت نام کرده باشید شما م

 نخواهید داشت. (ثبت نامبعد )

 

 

 نامثبت 
ثبت " را وارد کرده و سپس بر روی دکمه این مرحله تنها نیاز است نام و نام خانوادگی خوددر  

 .شویدو شما به صورت خودکار وارد آن میحساب کاربری شما ایجاد شده است حال  کلیک کنید. "نام
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 جدید نشعاباثبت 
نمودار  بر انشعاب ، مبتنی گانه 22 خدماتی همچون: پرداخت آخرین قبض ، خدماتبرای  

 انشعاب مورد نظر را در سامانه ثبت نمایید. مصرفی و ... الزم است ابتدا 

و سپس بر  در قبض را وارد کرده مندرج پروندهنها نیاز است شماره ثبت انشعاب جدید تبرای 
توانید مشخصات قبض استعالم شده را مشاهده کنید و شما میکلیک کنید. حال  "استعالمدکمه "روی 

 ایی کرده وتر شناسکند تا انشعاب خود را سادهنام کمک میبرای آن نام مستعار انتخاب نمایید. این 
 .تمیز کنید ، در حساب کاربری خود ثبت شدههای آن را از دیگر انشعاب

خود  کاربری در حساب کاربری شما ثبت شده است و تا زمانی که آن را از حسابانشعاب حال 
 .ها سامانه بر روی آن استفاده نماییداز تمامی سرویس توانیدمی ، دحذف ننمایی
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 آخرین قبضپرداخت 
در صفحه رداخت از جمله : شناسه قبض ، مبلغ ریالی و مهلت پآخرین قبض انشعاب اطالعات  

 پرداخت قبض مراحل زیر را انجام دهید:برای شود. مایش داده میت به شما ننخس

 کلیک کنید. "پرداخت" دکمه رویبر  .1
 .کنیدابتدا شماره کارت شتابی خود را وارد  ، از باز شدن درگاه بانکیپس  .2
 دوم خود را وارد کنید.رمز  .3
 .کنیدمندرج بر روی کارت را وارد  CVV2شناسه  .4
 .کنیدانقضاء مندرج بر روی کارت را وارد تاریخ  .5
 .کنیدکلیک  "پرداخت" دکمه رویبر  .6

 است. پرداخت شده ، شعاب انتخاب شدهآخرین قبض صادره بر روی انحال 
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 گانه شرکت آب و فاضالب 22خدمات 
استفاده نمایید.  آب و فاضالب را در بستر اپلیکیشنگانه شرکت  22نید خدمات اتومیشما  

است اطالعات مندرج در هر خدمت را وارد کنید و درخواست خود در هر خدمت تنها الزم  ثبتبرای 
 .کنیدکلیک  "ثبتسپس بر روی دکمه "

آن را  "نهای مخواستدرتوانید در بخش "شود و شما میشما در سامانه ثبت میدرخواست  
 .را پیگیری نماییدو در صورت نیاز آن کرده مشاهده 
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 ها درخواستپیگیری 
های ثبت شده خود را انید درخواستاین بخش این امکان در نظر گرفته شده است تا بتودر  

این امر تنها الزم است شماره پیگیری درخواست خود را وارد کرده و استعالم و پیگیری نمایید. برای 
 کلیک کنید. "استعالمسپس بر روی دکمه "
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 انشعاباطالعات 
توانید اطالعات آن خود میدر حساب کاربری های ثبت شده انتخاب هر یک از انشعاببا  

 انشعاب را مشاهده کنید ، از جمله:

 شهر .1
 آدرس .2
 کابرینوع  .3
 واحدتعداد  .4
 پروندهشماره  .5
6. ... 

 

 

 مصرفینمودار 
پس از انتخاب هر انشعاب در پایین صفحه نخست ، نمودار صورت ثبت بودن انشعاب ، در  

در نمودار درک بهتری از میزان مصرف این شود. ال اخیر آن انشعاب نمایش داده میمصرفی دو س
 دهد.شما میبه رفی سال کنونی و سال قبل را نین میزان مصهای مختلف سال و همچماه
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 پیامصندوق 
ب و فاضالب به شما نمایش داده وسط شرکت آهای ارسالی تامی پیاماین بخش تمدر  

  به اشتراک گذاشته و یا هر یک را حذف نمایید.ها را پیامتوانید شود و شما میمی
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 از حساب کاربریخروج 
خروج از حساب با حساب کاربری خود خارج شوید. از توانید در صورت نیاز میهمچنین  

توانید وارد حساب کاربری می الزم بودکه  رود و هر زمانات شما از بین نمیکاربری هیچ یک از اطالع
 خود شوید.


