
 به نام خدا

 در این جلسه قصد داریم تا نحوه احرازهویت پرفکت مانی را به شما آموزش دهیم

برروی لینک زیر برای احراز هویت میبایست وارد سایت پرفکت مانی شوید و سپس وارد حساب خود شوید برای اینکار کافیه تا 
 کلیک کنید و سپس وارد حساب خود شوید

/https://perfectmoney.com 

 ورود به حساب پرفکت مانی

 برای ورود به حساب کافیست تا برروی گزینه ی ورود به حساب در سمت راست باالی صفحه کلیک کنید

  
و  سپس در صفحه ای که برای ما باز خواهد شد میباست شماره شناسه حساب خودرا که در ایمیلی که هنگام ثبت نام برای ما 
ارسال شده است وجود دارد را کپی کنیم و در قسمت مربوطه وارد کنیم و سپس پسورد یا رمزعبور خودرا وارد کنید و اعدادی که 

 در کادر مربوطه وارد کنید و سپس برروی موافقت کلیک کنید تا وارد حساب خود شوید در تصویر میبینید را
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 ثبت نام پرفکت مانی

 212در صورتی که هنوز موفق به ثبت نام در پرفکت مانی و ساخت حساب برای خود نشده اید کافیست تا فیلم آموزشی جلسه 
 تا به راحتی اقدام به ثبت نام و ساخت کیف پول پرفکت مانی برای خود کنید را مشاهده کنید 

 احراز هویت پرفکت مانی

پس از ورود به حساب برای احراز هویت کافیه تا برروی گزینه ی اعدادات یا تنظیمات وارد بخش تنظیمات شوید و سپس به  
که در حال حاظر و پیش از احراز هویت ، وضعیت احراز هویت انتهای صفحه بروید در این قسمت شما میتوانید مشاهده کنید 

 برروی تایید نشده میباشد

 



 کلیک کنید  Verification Managementبرای احراز هویت کافیه تا برروی گزینه ی 

بر خود مانند گواهینامه و پاسپورت را ارسال نمایید سپس در صفحه ی جدید کافیه تا برای تایید نام یک از مدارک شناسایی معت
کلیک کنید و پس از انتخاب فایل مدنظر برروی گزینه ی بارگزاری  Choosen Fileبرای ارسال مدارک میبایست برروی گزینه ی 

 سند کلیک کنید

از انتخاب فایل مدنظر برروی  کلیک کنید و پس Choosen Fileو برای تایید نشانی یا گواهی آدرس میبایست برروی گزینه ی 
 گزینه ی بارگزاری سند کلیک کنید
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