راهنمای ورود و استفاده از
امکانات صفحه مدیریت حساب
مشترکین و نکات راهنما

mobinnet.ir

امکانـات و قابلیـتهای صفحه مشترکیـن
 .1تمدید و تغییر طرح
 .2کسب اطالع از حجم /زمان باقیمانده
 .3کسب اطالع از تخقیقات و طرح های جدید
 .4گزارشگیری از حجم مصرفی در ساعات عادی و رایگان
 .5خرید  ipثابت و بسته های حجمی
 .6مشارکت در نظر سنجی ها و ارایه انتقادات و پیشنهادات
برای ورود به صفحه حساب کاربری
مشترکین سرویس TD-LTEبه آدرس
 My.mobinnet.irمراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که صفحه مشترکین ریسپانسیو (واکنش
گـرا) بـوده و به راحتـی می توانیـد از طریق تلفن همـراه و یا
تبلـت خود جهت دسترسـی به آن بهره مند شـوید.
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مراحل ثبت نام و فعالسازی پروفایل
(سامانه مدیریت حساب کاربری )
 .1ثبت نام اولیه
 .2تکمیل ثبت نام و فعالسازی
 .3ایجاد حساب کاربری
 .4ورود به پروفایل

توجه شود که مراحل فوق تنها در اولین
ورود تعریف خواهند شد و پس از یک بار
ایجاد حساب کاربری ،شما میتوانید از
طریق شماره تلفن همراه و رمز عبور اعالم
شده در مراحل اول و دوم ثبت نام ،وارد
پروفایل خود شوید .در صورت فراموشی
رمز عبور به سادگی قادر خواهید بود رمز
عبور خود را بازیابی نمایید.
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1

ثبت نام اولیه
بـــه ســـربرگ ثبت
نـــام مراجعـــه و
شـــماره تلفـــن و
کد امنیتـــی را وارد
نمـــوده و در انتظار
دریافـــت پیامـــک
اطالعرســـانی کـــد
فعالســـازی بمانید.

توجه داشته باشید که شماره تلفن اعالم شده شماره
تماس ارتباطی مبیننت با شما خواهد بود و شما میتوانید
از طریق آن از کلیه اخبار و اطالع رسانیهای مرتبط با
حساب کاربری خود مطلع شوید.
3

2

تکمیل ثبت نام و فعالسازی
کد فعالسازی ارسال شده ،نام و نام
خانوادگی و رمز عبور انتخابی خود را
وارد نمایید.
با تکمیل اطالعات فوق ثبت نام
شما تکمیل میشود و پیام موفقیت
ثبتنام را دریافت خواهید کرد

توجه نماییـــد که رمز عبور پیشـــنهادی
شما میبایست حداقل شـــامل  6کاراکتر
و ترکیبـــی از اعـــداد و حروف باشـــد.

4

3

ایجاد حساب کاربری

نام مستعار دلخواه خود را انتخاب نمایید و توجه داشته باشید که شناسه
اشتراک شما در شبکه ارتباطی مبیننت  MSISDNمیباشد که همراه با
 PUK1در زمان نصب و فعالسازی اینترنت پرسرعت توسط عوامل نصب در
اختیار شما قرار داده میشود.
پس از تکمیل اطالعات فوق وارد پروفایل خود شده و در مراجعات بعدی،
دیگر نیازی به تکرار این مراحل نخواهید داشت.
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بـازیـابی رمـز عبـور
در صورتیکــه کلیــه مراحــل قبلــی را طــی
کــرده و در مراجعــات مجــدد بــه پروفایــل،
رمــز عبــور خــود را فرامــوش نمودهایــد
بــه ســادگی میتوانیــد رمــز عبــور خــود را
بازیابــی نماییـد ،بــرای ایــن منظــور کافیســت:
 :1وارد سربرگ بازیابی رمز عبور شوید
 :2شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
 :3کــد فعالســازی پیامــک شــده را وارد
نماییــد
 :4رمــز عبــور انتخابــی خــود را وارد نماییــد
و توجــه نماییــد کــه رمــز عبــور شــما
میبایســت شــامل حداقــل شــش کاراکتــر
ترکیبــی از اعــداد و حــروف باشــد
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امکان مشاهده و مدیریت چند
حساب کاربری در یک پروفایل

ســامانه مدیریــت حســاب کاربــری مشــترکین
اینترنــت پرســرعت مبیننــت بــه نحــوی طراحی
شــده اســت کــه شــما میتوانیــد چندیــن
حســاب کاربــری خــود را در یــک واســط کاربری
مشــاهده و مدیریــت نمایید.بــرای ایــن منظــور
کافیســت بــا کلیــک بــر ســربرگ اشــتراک
جدیــد در صفحــه پیشــخوان پروفایل خــود وارد
بخــش ایجــاد حســاب کاربــری جدیــد شــوید و
بــا تکــرار مراحــل توضیــح داده شــده در بخــش
مذکــور ،حســاب کاربــری جدیــد خــود را ایجــاد
و بــه پروفایــل خــود اضافــه نماییــد.
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امکانات و قابلیتهای صفحه مشترکین

صفحه مشترکین شامل سربرگهای زیر میباشد:
سربرگ پیشخوان
سربرگ صفحه خرید خدمات
سربرگ صفحه گزارشات
سربرگ صفحه پشتیبانی
سربرگ صفحه راهنما
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صفحه پیشخوان
در صفحه پیشخوان اطالعات مربوط به سرویس و
مشخصات اشتراک خود را که شامل موارد زیر است
میتوانید مشاهده میکنید:
 حجم باقیمانده طرح کنونی به گیگابایت زمان باقیمانده طرح کنونی به روز بازه اعتبار اشتراک شامل تاریخ شروع و پایان سرویس مشخصات اشتراک شامل نام و شناسه اشتراکهمچنین امکان شرکت در نظرسنجیها و ارائه انتقادات و
پیشنهادات در قسمت پائین همین صفحه وجود دارد

امــکان ورود به صفحه پیشــخوان
جهــت مشــاهده وضعیــت
ســرویس و مشــخصات ســرویس
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صفحه خرید خدمات
در ســربرگ خریــد خدمــات امــکان تمدیــد و
تغییــر طــرح و خریــد حجــم اضافــه وجــود دارد
 تمدیــد طــرح بــرای خریــد مجــدد طــرحکنونــی ســرویس شــما میباشــد.
 جهــت خریــد طــرح دیگــری غیــر از طــرح کنونــیمیتوانیــد بــه امــکان تغییــر طــرح مراجعــه نمائیــد.
 در صورتــی کــه حجــم طــرح کنونــی شــما بــه اتمــامرســیده امــا هنــوز زمانــی بــرای اســتفاده از آن باقــی
مانــده اســت میتوانیــد بــه جــای خریــد طــرح جدیــد
بســتههای حجــم اضافــه را خریــداری نمائیــد.

توجه داشته باشید که امکانات فوق در
نوار ابزار نیز قابل مشاهده میباشد.

امکـان تمدید
و تغییر طـرح
و خـریـد
حجـم اضـافه
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صفحه گزارشات
در سربرگ گزارشـات امکان گزارشگیری از پرداختها
و کارکرد اینترنت وجود دارد.
 در قسـمت گـزارش پرداختهـا میتوانیـد جزئیـاتکلیـه پرداختهایـی را کـه تاکنـون بابـت خدمـات و
طرحهـای سـرویس خـود پرداخت نمودهاید ،مشـاهده
بفرمائید.
 در قسـمت جزئیـات کارکـرد اینترنـت میتوانید بازهزمانـی موردنظـر خـود را انتخـاب و در ایـن بـازه زمانی
جزئیـات مصـرف سـرویس خـود را مشـاهده نمائیـد.
همچنیـن مصرف شـما در قالـب نمـوداری نیز نمایش
داده خواهد شـد.

امکان ورود به صفحه
گزارشاتجهتمشاهده
گزارش پرداخت ها و
جزئیاتمصرفشما
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پشتیبانی و راهنما
در قسـمت پشـتیبانی ،راههـای ارتباطـی با مبین نـت و در
قسـمت راهنما ،امکان مشاهده سـواالت متداول وجود دارد.
در قسـمت راهنمـا میتوانیـد اطالعات مفیـدی در رابطه با
سـرویس و خدمـات مبیننت کسـب کنید .برای مشـاهده
هـر سـوال کافی اسـت بر روی سـوال کلیـک نمائید.

در این بخش راههای
ارتباطی با مبین نت
را میتوانید مشاهده
نمائید.

در این بخش میتوانید
پاسخ سواالتی که شاید
برای شما نیز مطرح
باشد را بیابید.
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