
مشخص شده است. در حال حاضر  اینترنت بانک مهر ایران نحوه ورود به
بسیاری از بانک ها خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می دهند و 

بر مبنای بستر مجازی راه  حتی برخی بانک ها به صورت کاماًل اینترنتی و
اندازی شده اند. بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز از آن دسته موسساتی 
است که بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می دهد. در 
صورتی که برای ورود به اینترنت بانک مهر ایران نیاز به بازیابی رمز اینترنت 

به دلی فراموشی رمز مهر ایران نمی توانید وارد  بانک مهر ایران را دارید و یا
اینترنت بانک شوید در ادامه همراه ما باشید تا نحوه بازیابی رمز و نام 

 .کاربری اینترنت بانک مهر ایران را به شما آموزش دهیم

  

 بازیابی رمز اینترنت بانک مهر ایران

برای بازیابی رمز اینترنت بانک مهر ایران می توانید مراحل زیر را طی کنید. 
البته قبل از این کار در صورتی که به دلیل فراموشی رمز مهر ایران نیاز به 
بازیابی دارید، پیشنهاد می کنیم ابتدا چندین رمز را که با احتمال بیشتری 

و سپس برای بازیابی رمز  می توانید آن را به یاد آورید، امتحان نمایید
 .اینترنت بانک مهر ایران اقدام کنید

برای بازیابی کافی است به سامانه مشخص شده جهت بازیابی در سامانه 
 .مراجعه نمایید /https://ib.qmb.ir بانک مهر

 .پس از مراجعه به این سامانه با صفحه زیر رو به رو خواهید شد

  



 
  

 .همانطور که می بینید باید اطالعات خواسته شده را وارد کنید

در نهایت روی شماره تلفنی که زمان افتتاح حساب ثبت کرده اید، اطالعات 
 .بازیابی ارسال خواهد شد

  

 .به این سامانه می توانید از این لینک استفاده کنید برای ورود

 ورود مستقیم به سامانه بازیابی رمز اینترنت بانک مهر ایران

  

https://ib.qmb.ir/webbank/login/userAccountPage.action?strategy=RESET_PASSWORD&lang=fa&channel=INTERNET_BANK


 معرفی اینترنت بانک قرض الحسنه مهر ایران

، سامانه ای است که /https://ib.qmb.ir اینترنت بانک مهر ایران به آدرس
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای خدمات آنالین و غیر حضوری برای 

 .مشتریان خود راه اندازی کرده است

انجام امور به مشتریان خود به وجود آورده است. در گذشته مردم برای  
بانکی نیاز داشتند که زمان زیادی را در نوبت بمانند و در شعب بانک ها 
سپری کنند، اما امروزه مشتریان این بانک می توانند در هر ساعت از شبانه 
روز تنها از طریق اینترنت به سامانه مراجعه کرده و از خدمات غیر حضوری 

این خدمات نیز بازیابی رمز این بانک بهره مند شوند. از جمله مهم ترین 
اینترنت بانک مهر ایران می باشد که مشتریان می توانند از آن استفاده 

 .نمایند

در سامانه اینترنت بانک مهر ایران خدمات بانکی متنوعی از جمله مدریت 
سپرده ها، انتقال وجه، پرداخت قبوض، مدیریت حساب های بانکی و... 

ین بانک حساب داشته باشد می توانند با ارائه می شود. افرادی که در ا
از تمام خدمات بانکداری اینترنتی  ib.qmb.ir مراجعه به ادرس اینترنتی

 .استفاده کنند

  

فراموشی رمز  برای آشنایی با نحوه بازیابی رمز سهام عدالت در صورت
 .کلیک کنید ورود سهام عدالت

  

 راهنمای ورود به اینترنت بانک قرض الحسنه مهر ایران

 قبل از استفاده این خدمات ابتدا باید با نحوه ورود به سامانه آشنا باشید
 .که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد

https://mashwerat.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://mashwerat.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://mashwerat.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/


تمامی مشتریان الزم است در ابتدا در این بانک افتتاح حساب کنند و کد 
کاربری و رمز عبور خود را از بانک دریافت نمایند. با دریافت این اطالعات 
می توانید به راحتی وارد سامانه اینترنت بانک مهر ایران شوید و به انجام 

 .د بپردازیدامور بانکی خو

 برای ورود به اینترنت بانک قرض الحسنه مهر ایران وارد سایت
www.qmb.ir شوید. 

پس از وارد شدن با صفحه زیر مواجه خواهید شد. این صفحه از چهار 
شده است و همچنین برای وارد شدن از شما یک قسمت مختلف تشکیل 

ور و کدامنیتی سری اطالعات را می خواهد که شامل نام کاربری، رمز عب
 .خواهد شد

  



 
  

 امکانات اینترنت بانک قرض الحسنه مهر ایران

سامانه اینترنت بانک مهر ایران نیز مانند اینترنت بانک اقتصاد نوین، 
امکانات متنوعی را دارد و در اختیار مشتریان قرار می دهد. این امکانات 
بسیار گسترده بوده و مشتریان را از مراجعه به بانک برای بسیاری از امور 

 .بی نیاز خواهد کرد

بانک قرض الحسنه مهر ایران باعث آشنایی با خدمات و امکانات اینترنت 
می شود که کاربران بتوانند از این سامانه آسان تر استفاده کنند. در ادامه 

 .امکانات ارائه شده گفته شده است

 سپرده ها



یکی از خدماتی که در بانک مهر ایران ارائه می شود، مدیریت سپرده ها 
سپرده خود را است. در این خدمت شما می توانید اطالعات مربوط به 

مشاهده نمایید. به عالوه می توانید وجه در مقادیر مختلف را در بین 
 .حساب های خود منتقل کنید

 انتقال وجه

از جمله خدمات مهم بانک مهر ایران؛ امکان انتقال وجه می باشد. در سامانه 
این بانک پس از وارد شدن می توانید مبلغ مورد نظرتان را وارد نمایید و 

 .ز انواع مختلف آن استفاده کنید تا وجه مورد نظر شما منتقل شودسپس ا

 حساب جاری

از جمله خدمات دیگر سامانه بانک مهر ایران، مدیریت حساب های جاری 
است. در این خدمت مشتریان می توانند به مدیریت و بررسی وضعیت چ 

 .های خود بپردازند

  

 .کلیک کنید سامانه ناخدا بانک مرکزی برای آشنایی با

  

 تسهیالت

در صورتی که از تسهیالت خاصی استفاده کرده اید، می توانید با استفاده 
قسمت در سامانه بانک مهر ایران به مدیریت تسهیالت و بررسی از این 

 .اقساط پرداخت شده و بازمانده بپردازید

 مدیریت کارت

https://mashwerat.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/
https://mashwerat.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/


برای مدیریت کارت های بانکی نیز می توانید از سامانه بانک مهر ایران 
بهره ببرید. برای مدیریت بانک ها می توانید عملیات کارت به کارت و یا 

 .ا انجام دهیدمسدود کردن کارت ر

 پرداخت قبوض

در تمامی سامانه های بانکی امکان پرداخت قبوض وجود دارد و شما می 
توانید در سامانه بانک مهر ایران نیز به پرداخت قبوض خود بپردازید که به 

 .صورت آنالین قابل انجام می باشد

  

 خالصه مطلب

که نحوه  ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی این موضوع بپردازیم
بازیابی نام کاربری اینترنت بانک مهر ایران و همچنین نحوه بازیابی رمز 
اینترنت بانک مهر ایران چگونه است و همچنین در صورت فراموشی رمز 
مهر ایران باید چه مراحلی را طی نمایید. به عالوه خدمات اینترنت بانک را 

مطلب نیاز به اطالعات نیز بررسی نمودیم. در صورتی که پس از مطالعه این 
بیشتری در خصوص فراموشی رمز مهر ایران داستی د، می توانید با 

 .کارشناسان ما در تماس باشید

  

 


