
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای
 استفاده از  

 ز بانک سپهرمز سا



 

 نصب برنامه

برای نصب آخرین نسخه برنامه رمزساز بانک سپه برروی گوشی موبایل خود 

مراجعه کنید. در گوشه سمت راست  www.ebanksepah.irابتدا به سایت 

د با توانیرا انتخاب کنید. حال می «سپه رمز ساز»گزینه  ،خدمات راز منوی سای

 ید.نمایاستفاده از لینک برنامه یا بارکد آن اقدام به دانلود و نصب برنامه 

 نید.استفاده ک بانک توسطتوجه: همواره سعی کنید از آخرین نسخه ارائه شده 

گوشی  برروی ،ار اسکن بارکدافزتوجه: برای نصب با استفاده از بارکد باید نرم

 شما نصب شده باشد.

 افزارهای بانک را فقط از سایت بانک دانلود و نصب کنید.هشدار: نرم

https://www.ebanksepah.ir/


 

 فعال سازی

 لمس کنید.را در گوشی خود  آیکون  ،از نصب برنامه رمزساز بعد

در اولین اجرا نیاز به فعال سازی برنامه است. در این مرحله باید گوشی شما به 

 اینترنت متصل باشد.

باشد. در صورت نداشتن : شماره انحصاری شما در بانک سپه میشماره مشتری

 بانک درخواست کنید.شماره مشتری، آنرا از یکی از شعب 

ای است که شعبه بعد از درخواست شماره OTPشماره سریال : شماره سریال

 باشد.رقم می ۲1تا  ۲۱دهد. این شماره بین رمزساز در اختیار شما قرار می

 شود.شما پیامک می شماره همراهرقمی است که به  ۶ای : شمارهکد فعالسازی

 توان از آن استفاده کرد.یک بار میباشد و فقط این کد یک بار مصرف می



 

رمز  و کاربرینام تعریف نیاز به ،نو استفاده از امکانات آ برای ورود به برنامه

د نفقط در این برنامه اعتبار دارتعریف شده،  رمز ورودو  کاربرینام. باشدمی ورود

 .ندستهها فاقد اعتبار و در سایر محل

 :کاربرینامقواعد تعریف 

 التین باشد. -۲

 باشد.کاراکتر  ۲۶و حداکثر  کاراکتر ۳حداقل  -۱

 .کارکترهای حرف و عدد مجاز هستند -۳

 به بزرگی وکوچکی حروف حساس نیست. -4

 :رمز ورودقواعد تعریف 

 التین باشد. -۲

 باشد. کاراکتر ۲۶و حداکثر  کارکتر ۶حداقل  -۱

 مجاز هستند. & $ @! کارکترهای حرف، عدد و  -۳

 استفاده شده باشد.حداقل یک حرف و یک عدد  -4



 

 روعشافزار سازی نرمفعالدر صفحه قبل، فرآیند « تایید»بعد از لمس کلید 

 شود.می

پیغام روبرو را مشاهده خواهید  ،دوش موفقیت انجامسازی با فعالکه در صورتی 

باید  امهشود. برای استفاده از برنبرنامه بسته می« بستن»کلید کرد. بعد از لمس 

 مجددا آنرا اجرا کنید.

ازی ستوان از آن برای فعالباشد و نمیسازی یک بار مصرف میتوجه: کد فعال

 چند برنامه استفاده کرد.

سازی، اینترنت سیستم دچار اختالل شود، : درصورتی که درحین فعالهشدار

رنت ری اینتسازی از پایداسازی با خطا مواجه خواهد شد. قبل از فعالاحتماالً فعال

 ان پیدا کنید. ناطمی



 

 ورود به برنامه

سازی انجام شده باشد، صفحه روبرو افزار در صورتی که فعالبعد از اجرای نرم

خود را « رمز ورود»و « کاربرینام »افزار باید شود. برای ورود به نرمظاهر می

« ورود»کلید  اید وارد کنید. سپسسازی تعریف کردههمانطور که در حین فعال

 را لمس کنید.

سازی برای شخص جدید( دکمه ) فعال اضافه کردن کاربر جدیدبرای 

« سازیفعال»در این حالت وارد صفحه کنید. لمسرا  (پایین سمت راست صفحه)

 شوید.می

بار پشت سر هم اشتباه وارد کنید، به مدت  ۳رمز ورود را که : در صورتی هشدار

باه بار پیاپی رمز را اشت ۶توانید وارد برنامه شوید. در صورتی که دقیقه نمی ۲۱

ید تواندیگر نمیاشتباه پیاپی  بار ۲۱روز و بعد از  ۲ اشتباه بار 1ساعت،  ۲بزنید 

 سازی را انجام دهید.افزار شوید. در این صورت باید مجدداً فعالوارد نرم



 

 منوی اصلی

های نهکه شامل گزی شویدبرنامه می منوی اصلیابتدا وارد  بعد از ورود به برنامه،

 است: زیر

 شوید.بار مصرف می: با لمس این گزینه وارد صفحه تولید رمز یکدریافت رمز

 دهد.: این گزینه امکاناتی برای تغییرات روی مشخصات کاربر میتنظیمات کاربر

داشته  یساز دسترستوانید به تنظیمات رمز: در این گزینه میسازتنظیمات رمز

 باشید.

 شود.مایش داده می: اطاعات تماس با بانک نارتباط با ما

 شود.می استفادهبرنامه : برای خروج کامل از خروج



 

د. در شویوارد این صفحه می منوی اصلیدر صفحه  دریافت رمزبا لمس گزینه 

شود. ثانیه نمایش داده می ۳۳به مدت  بار مصرفرمز یککادر باالی این صفحه 

 را لمس کنید. برای تولید رمز جدید شکل  ،ثانیه ۳۳بعد از 

 ثانیه از زمان ایجاد اعتبار دارد. 1۳حداکثر به مدت  تولید شده، رمزتوجه: 

( clipboardداخل حافظه موقت گوشی ) ،مقدار رمز« کپی»با لمس دکمه 

 شود.( ذخیره میpasteجهت درج )

 گردید.برمی منوی اصلی صفحه به« بازگشت»با لمس دکمه 



 

 تنظیمات کاربر

شوید. وارد این صفحه می منوی اصلیدر صفحه  تنظیمات کاربربا لمس گزینه 

 های زیر وجود دارد:ن صفحه گزینهدر ای

توانید از : در صورتی که بخواهید نام کاربری را تغییر دهید میتغییر نام کاربری

 این گزینه استفاده کنید.

ن حذف شود از ای صورتی که بخواهید کاربری شما در این برنامه: در حذف کاربر

 د.ینگزینه استفاده ک

 برای تغییر رمز ورود به برنامه از این گزینه استفاده کنید. :تغییر رمز ورود

 این گزینه را لمس کنید. منوی اصلیصفحه : برای بازگشت به بازگشت



 

حه وارد این صف تنظیمات کاربردر صفحه  تغییر نام کاربریبا لمس گزینه 

 شوید.می

ه استفاد ورود مشتریانکه در صفحه را  کاربرینامتوانید در این صفحه می

نید. ک را وارد رمز ورودو  نام کاربری جدید ،کار تغییر دهید. برای این کنید؛می

 را لمس کنید.« تایید»سپس دکمه 

 گردید.برمی تنظیمات کاربربه صفحه « بازگشت»با لمس دکمه 



 

 شوید.وارد این صفحه می تنظیمات کاربردر صفحه  حذف کاربربا لمس گزینه 

نظور برای این م برنامه حذف کنید.از کاربری خود را نام  توانیداین صفحه میدر 

 را لمس کنید.« تایید»را وارد کرده و کلید « رمز ورود»و « کاربرینام»

حذف کامل رمزساز یا غیرفعال  برنامه به معنایکاربری شما از نام ف حذتوجه: 

نظیمات تشدن آن در سامانه مرکزی بانک نیست. برای این منظور باید به صفحه 

 مراجعه کنید. رمزساز

کاربری خود را در این سامانه ایجاد نام  توجه: در صورتی که بخواهید مجدداً

 مجدداً انجام دهید.را سازی کنید باید فعال

 گردید.برمی تنظیمات کاربربه صفحه « بازگشت»با لمس دکمه 



 

 شوید.وارد این صفحه می تنظیمات کاربردر صفحه  تغییر رمز ورودبا لمس گزینه 

به برنامه را تغییر دهید. برای این منظور ابتدا  رمز ورودتوانید در این صفحه می

رار تک جدید را در دو کادر پایین رمز دلخواهفعلی را وارد کنید. سپس  رمز ورود

 را لمس کنید.« تایید»کنید. بعد از آن دکمه 

 توجه: در انتخاب رمز جدید و حفظ آن دقت کنید. در صورت فراموش کردن رمز

در این صورت باید مجدداً  هیچ راهی برای بازیابی رمز ورود نیست. ورود،

 سازی را انجام دهید.فعال

جهت حفظ امنیت، بطور متناوب رمز خود را در شود که توجه: توصیه می

 های زمانی مشخص تغییر دهید.دوره

 گردید.برمی تنظیمات کاربربه صفحه « بازگشت»با لمس دکمه 



 

 تنظیمات رمزساز

شوید. وارد این صفحه می منوی اصلیدر صفحه  تنظیمات رمزسازبا لمس گزینه 

 های زیر وجود دارد.در این صفحه گزینه

 دهد.: اطالعات رمز ساز فعال شده برای شما را نمایش میاطالعات

 سازد.: برنامه رمزساز را با سامانه مرکزی همگام میهمگام سازی

: رمزساز شما را بطور کامل در این برنامه و سامانه مرکزی سازی رمزسازغیرفعال

 کند.بانک غیرفعال می

 این گزینه را لمس کنید. منوی اصلیبرای بازگشت به صفحه : بازگشت



 

 ید.شووارد این صفحه می تنظیمات رمزسازدر صفحه  اطالعاتبا لمس گزینه 

اده نمایش د نسخه برنامهرمزساز و  شماره سریال ،شماره مشتریدر این صفحه 

 شود.می

در کنار هر کادر محتوای آن کادر در حافظه موقت گوشی با فشار دکمه 

(clipboard) شود.ذخیر می 

 گردید.برمی تنظیمات رمزساز صفحه به« بازگشت»با لمس دکمه 

ا یتوان برای پیگیری مشکالت احتمالی از اطالعات ارائه شده در این صفحه می

ازی مجدد ستوجه کنید که برای فعال استفاده کرد.فعال سازی در دستگاه دیگر 

 جدید دارید. سازیکدفعالنیاز به  ،در دستگاه دیگر



 

پنجره روبرو ظاهر  تنظیمات رمزسازدر صفحه  همگام سازیبا لمس گزینه 

 شود.می

رمز »های بانک پیغام در صورتی که در هنگام استفاده از رمز تولید شده در درگاه

با ا شمساز رمزکه  دید، این احتمال وجود دارکنمیدریافت « .باشدصحیح نمی

سازی انجام شود. برای سامانه مرکزی همگام نباشد. در این حالت باید همگام

پس لمس کنید. سرا  تنظیمات رمزسازدر صفحه  همگام سازیاین منظور گزینه 

قیت همگام سازی با موف»را لمس کنید. در صورت موفقیت، پیغام « بلی»گزینه 

 شود.ظاهر می« انجام شد.

 توجه: برای انجام همگام سازی نیاز است به اینترنت دسترسی داشته باشید.



 

وارد این  تنظیمات رمزسازدر صفحه  رمزساز سازی غیرفعالبا لمس گزینه 

 شوید.صفحه می

رمزساز شما بطور کامل در مرکز غیر  دسترسیدر صورتی که مایل هستید تا 

فعال شود، از این گزینه استفاده کنید. در این حالت رمزهای تولید شده در سایر 

یه و گزینه مربوط به رمزساز از کل باشندسازی شده نامعتبر میهای فعالدستگاه

 گردد.های مورد استفاده شما حذف میدرگاه

 کنید. را لمس« تایید»برای اینکار باید رمز ورود خود را وارد کنید، سپس کلید 

در صورتی که مجدداً بخواهید از دستگاه رمزساز استفاده کنید باید به شعبه 

 کنید. رمزساز جدیدمراجعه کرده و درخواست 

 گردید.برمی تنظیمات رمزسازصفحه  به« بازگشت»با لمس دکمه 

 سازی نیاز است به اینترنت دسترسی داشته باشید. غیرفعالتوجه: برای انجام 



 

 ارتباط با ماگزینه  لیاز منوی اص های تماسو شماره ی دسترسی به آدرسهابرا

 شود.در این صفحه اطالعات تماس نمایش داده می را لمس کنید.

 نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. لطفاً

 گردید.برمی منوی اصلیبه صفحه « بازگشت»با لمس دکمه 


