
یکی از مشکالتی است که مشتریان این بانک با آن مواجه می شوند و در این   فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی

های کشور برای تسهیل در شرایط به دنبال راهی برای بازیابی رمز عبور خود هستند. بانک کشاورزی مانند سایر بانک 

یکی از روش های  ib.bki.ir های متنوعی استفاده کرده است. اینترنت بانک کشاورزی به آدرسارائه خدمات خود از شیوه

آسان برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی است که از طریق آن می توانید از انواع خدمات این  

 .بانک بهره مند شوید

از طریق بانکداری غیرحضوری دیگر مشتریان نیازی به حضور در بانک ندارند و در هر زمان و مکان می توانند از 

مات و امکانات مختلف استفاده کنند. اما بسیاری از افراد هنگام کار با اینترنت بانک کشاورزی رمز عبور خود را خد

فراموش می کنند. در این صورت باید وارد لینک بازیابی کاربری شود تا بتوانند رمز عبور جدید را دریافت کنند. به دلیل 

فت رمز جدید در صورت فراموشی رمز عبور قبلی، در ادامه مطالب را در این  اهمیت استفاده از اینترنت بانک و نحوه دریا

 .خصوص ارائه خواهیم کرد

  ib.bki.ir آشنایی با اینترنت بانک کشاورزی 

یکی از سرویس های ارزشمند این بانک است که امکان استفاده از امکانات   ib.bki.ir اینترنت بانک کشاورزی به آدرس

در کل شبانه روز فراهم   ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی  ر موقعیت مکانی برای کاربرانی که مراحلمتنوع بانک را در ه

کند. آن دسته از مشتریان بانک کشاورزی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی )شرکت ها( می توانند از طریق تکمیل فرم  می

درخواست بانکداری دیجیتال و دریافت نمودن توکن، از خدمات بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی استفاده کنند. عالوه بر 

را دارند که با دریافت رمز حساب همراه بانک و ایجاد پروفایل بانکداری دیجیتال، جهت استفاده از این مشتریان این امکان 

 .خدمات بانکداری دیجیتال بهره مند شوند

قابل دریافت است،   ib.bki.ir  از جمله امکانات و خدماتی که از طریق اینترنت بانک کشاورزی بانک کشاورزی به آدرس

ه، استعالم پایا، پیگیری چک، پرداخت قبوض، خدمات کارت، استعالم ساتنا، مشاهده وضعیت  می توان به انتقال وج

نمود. اینترنت بانک کشاورزی یکی از جایگزین های بسیار مهم به جای خدمات حضوری می باشد و  تسهیالت و ... اشاره 

 .شما می توانید از طریق تکمیل فرم درخواست خود را ارائه دهید 

 توانند وارد سامانه آدرسه از افرادی که رمز عبور خود را فراموش کرده اند، برای بازیابی رمز عبور خود میاما آن دست

ib.bki.ir   شوند تا لینک بازیابی کاربری را دریافت نمایندو در ادامه بیشتر به موضوع فراموشی رمز اینترنت بانک

 .کشاورزی و ارائه راهکار برای آن خواهیم پرداخت

 بازیابی رمز اینترنت بانک کشاورزی نحوه

مشتریانی که با مسئله فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی مواجه شده اند، می توانند از طریق لینک بازیابی وارد 

شوند و در گام بعد در صورتی که شماره موبایل خود را ثبت کرده باشند، می توانند جهت بازیابی یا تغییر   ib.bki.ir سایت

وجود دارد، اقدام نمایند و  ib.bki.ir عبور از طریق لینک "بازنشانی کلمه عبور" که در صفحه اول سایت آدرسکلمه 

نیازی به مراجعه حضوری ندارند. در صورت فراموشی نام کاربری اینترنت بانک کشاورزی، می توانید در صفحه ذکر 

ملی خود را ثبت کنید تا به همراه توکن نام کاربری جدید نیز  شده هنگام دریافت توکن به جای وارد نمودن نام کاربری، کد 

 .برای شما پیامک شود

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/


 

 .وارد لینک مربوطه شوید بازیابی رمز عبور اینترنت بانک کشاورزی برای

  

ه باشد یا تغییر کرده باشد، در صورت فراموشی  در شرایطی که شماره موبایل شما در سیستم ثبت نشده باشد یا اشتباه بود

رمز اینترنت بانک کشاورزی و دریافت رمز عبور جدید، باید صورت حضوری به یکی از شعب بانک کشاورزی مراجعه  

 .نمایید

هنگام فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی از کارهایی که می توانید انجام دهید، استفاده از خودپرداز می باشد. 

دپرداز بیشتر بانک ها قسمتی را به عنوان تعیین یا تغییر رمز عبور به هم برای کارت هم برای اینترنت بانک تعریف خو

 .کرده اند که در شرایط فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی، می توانید از خودپرداز استفاده کنید

  

 .بر روی لینک کلیک کنیدib.qmb.ir آدرس برای آشنایی با نحوه ورود به اینترنت بانک مهر ایران به �� 

  

https://ib.bki.ir/pid2.lmx
https://mashwerat.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 امکانات اینترنت بانک کشاورزی چیست؟ 

برای مشتریان ایجاد شده   ib.bki.ir انات بسیاری از طریق اینترنت بانک کشاورزی به آدرسهمانگونه که اشاره شد امک 

است که شما با ورود به این سامانه می توانید به خدمات مختلف دسترسی داشته باشید. از جمله امکانات اینترنت بانک  

 :کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد

از طریق این بخش می توانید کلیه حساب های سپرده متصل به شماره مشتری مانده حساب   :خالصه وضعیت حساب ها️✔

 .و وضعیت حساب را مشاهده کنید

از طریق این بخش می توانید به نوع حساب، مشاهده وضعیت حساب، مانده قابل برداشت، شماره  :خالصه حساب ها️✔

 .حساب شبا و مشخصات صاحب حساب دسترسی داشته باشید

در این قسمت شما می توانید میانگین حساب به تفکیک یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و دوازده  :بخش میانگین حساب️✔

 .ماهه را مشاهده کنید

از طریق شماره شبا می توانید به حساب های بانک کشاورزی و سایر بانک ها انتقال وجه انجام  :انتقال دادن وجه پایا️✔

 .دهید

 .از طریق این بخش می توانید انتقال وجه کارت داخلی و شتابی را انجام دهید :ه کارتانتقال وجه کارت ب️✔

امکان خرید شارژ انواع سیم کارتهای اعتباری )همراه اول، ایرانسل و رایتل( در این قسمت  :خرید شارژ سیم کارت️✔

 .وجود دارد

 .مانند حساب های پرکاربرد تعریف کنیدشما می توانید شناسه قبض خود را  :تعریف کردن شناسه قبض️✔

توانند در صورت تمایل پروفایل همراه که قبال ایجاد کرده اند را از این  مشتریان می :غیر فعال نمودن پروفایل همراه️✔

 .قسمت غیر فعال سازند

نده شعبه که برای آن توانید سابقه پرودر این قسمت از بانکداری دیجیتال شما می :عدم تخصیص حساب به شماره همراه️✔

 .نرم افزار همراه بانک ساخته را غیر فعال سازد

 .در این قسمت شما می توانید حساب جدید را به راحتی ایجاد کنید :امکان افتتاح حساب️✔



 

  �� اطالعیه ��

 .شما با ثبت نام در اینترنت بانک کشاورزی می توانید از کلیه خدمات آن استفاده کنید

 مطالبخالصه  

در این مقاله سعی کردیم به راه حل های ارائه شده هنگام فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی از طریق ورود به لینک  

های اخیر اینترنت بانک را به بپردازیم. بانک کشاورزی مانند سایر بانک ها در سال ib.bki.ir بازیابی کاربری به آدرس

 .ت که خدمات و امکانات متنوعی را به مشتریان ارائه می دهدراه اندازی کرده اس ib.bki.ir آدرس

دانند چگونه باید رمز خود  شوند، نمیاما بسیاری از افراد که با مشکل فراموشی رمز اینترنت بانک کشاورزی مواجه می 

نیم. چنانچه نیازمند را بازیابی کنند. در این مقاله سعی کردیم راه حل های ارائه شده از سوی بانک کشاورزی را بررسی ک

دریافت راهنمایی های بیشتر در ارتباط با مطالب ارائه شده در این مقاله هستید، می توانید با کارشناسان ما در مشورت  

 .تماس بگیرید تا شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند

 .کنیدکلیک مقاله   pdfبرای دانلود�� 

https://mashwerat.com/wp-content/uploads/2023/03/فراموشی-رمز-اینترنت-بانک-کشاورزی.pdf


 


