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 استادان (گرنت) سماپ سامانهاستفاده از  راهنماي

 :تهران دانشگاه
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3518 

 

در صورت مفقودي بن کارت 

می بایست  محترم  استادان

 به همراه کارت ملی "شخصا

به بانک ملت شعبه دانشگاه 

تهران واقع در روبروي درب 

اصلی دانشگاه  مراجعه 

و درخواست صدور  فرمایند

 کارت مجدد را ارائه نمایند.

 ا مشکالتدر صورت مواجه ب

آقاي  با ک ملت سامانه بان

مفرد کارشناس حسابداري 

  زیرهاي  با شمارهدانشگاه 

 تماس بگیرید:

02161113138 

02166۴8۴۷۴3 

از شنبه و دوشنبه روزهاي 

 5/12- 5/8ساعت 

 

تازه استخدام محترم استادان 

 :براي  صدور  بن کارت می بایست

هاي اول شناسنامه تصاویر صفحه

قدیمی و یا برگ اول و دوم 

 تصویر  و هاي جدیدشناسنامه

خود را  به  ملی پشت و روي کارت

همراه درخواست مربوطه  به 

معاونت پژوهش و فناوري پردیس 

 ارسال نمایند.

د بمنظور دریافت بن شویادآور می 

به  ،بعديکارت و پیگیري هاي 

 نماییدمراجعه حسابداري پردیس 

هماهنگی هاي بنا به 

بانک ملت بعمل آمده 

 شعبه دانشگاه تهران یا 

بانک ملت شعبه چهارراه 

 جکر کارخانه قند

 

آیا در بانک ملت 

 حساب فعال دارید؟
افتتاح 

حساب در 

 ملت بانک

براي به همراه کارت ملی  بانک ملتمراجعه به 

  تدریافت رمز اینترنت بانک مل

 بله

 خیر

 بانک ملّت ینترنتیا يخدمت بانکدار يسازفعال

در سامانه  دیبن کارت گرنت اسات يسازفعال

 بانک ملّت ینترنتیا يبانکدار

 Mobile) رمز یکبار مصرف  خدمت يسازفعال

OTP ) فعال سازي رمز پویاي بن کارت و  بانک ملّت 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3518
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 گردش کار برداشت پول از بن کارت در سامانه سماپ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 سامانه سماپ در

 منوي سمت راست

 مدیریت گرنت

به سماپ وارد 

 شدید؟

 بله

تیکتینگ براي  خیر

 اطالعات فناوري

 سامانه سماپ

 سامانه هاي مالی

 دانشگاه د به پیشخوانوور

https://my.ut.ac.ir/fa 

حوزه اداري مالی 

سامانه سماپ 

مرحله بعدي 

درج اولویت 

عنوان مشکل 

درج مشکل 

پاسخ به ایمیل دانشگاهی 
 ارسال خواهد شد

 پیشخوان

سامانه پشتیبانی خدمات 

 فناوري اطالعات

 درخواست ثبت و ارسال

ها و خدمات سامانه 

 اطالعاتفناوري 

چهار رقم آخر شماره بن کارت خود 

 پیامک کنید 30003303را به شماره 

رمز یکبار مصرف ارسال شده به گوشی خود 

 وارد کنید ترا در محل رمز اینترنتی کار

کلید تائید 

 را بزنید

پول به کارت مقصد 

 واریز می شود.

 کلید پرداخت اعتبار کنترل مانده انتخاب شماره کارت

ورود به صفحه پرداخت 

 وجه و تکمیل اطالعات

ورود به صفحه اطالعات 

 پرداخت و تکمیل آن

انتقال به درگاه 

 بانک ملت

ارسال پیامک 

 رابزنید

رمز یکبار مصرف ارسال شده به شماره 

 گوشی خود را وارد کنید و کلید ورود را بزنید

CVV2  بن کارت

 خود را وارد کنید

 ياصورت مشاهده خطدر 

در سامانه  سماپ  سامانه اي

 یبانی تیکت بگذارید و یا پشت

مهندس ارجمند آقاي با 

کارشناس انفورماتیک 

 تماس بگیرید: دانشگاه 

091238۴910۴ 

 قابل توجه استادان محترم 

براي هر استاد دو بن کارت 

ملت در سامانه سماپ 

فعال است که یکی 

گرنت و براي  "منحصرا

دیگري براي سایر پرداخت 

ها در نظر گرفته شده 

از اینرو چنانچه با   ،است

عدم همخوانی موجودي 

مواجه شدید  در قسمت 

کارت، کارت دیگر  انتخاب

 .را انتخاب کنید
 

https://my.ut.ac.ir/fa
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3378-639-6105-6049 

 شرح تصویري انتقال وجه در سامانه سماپ

در صورت مشاهده 

سرور در "پیغام 

دسترس نمی باشد 

صفحه   F5کلید  "

 بفشارید. را  کلید
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3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

در صورت مشاهده 

سرویس "پیغام

و  "منقضی شده است

رف رمز یکبار مص"یا 

با  "لطفا "اعتبار ندارد

به بانک ملت   مراجعه

بانکداري  سامانه یا و

 ملت الکترونیک بانک 

نسبت به فعال سازي 

خدمات رمز مجدد 

 د.نمایی اقدامیکبار 
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3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

3378-639-6105-6049 

صورت در  "فالط

سایر  مشاهده

نسبت به اها خط

 گداشتن درتیکت 

سامانه پشتیبانی 

 .فرماییداقدام 

 تصویري تیکت گذاشتن در سامانه پشتیبانیشرح 
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 موفق باشید


