




تفادهاسراهترینآسانملیبانکازمصرفیکباررمزدریافتبرای
وهوشمندافزارنرماینازاستفادهباشما.هستش60افزارنرماز

لسازیفعابرای.کنیددریافترورمزتونمیتونیددستوریکدهای
خودپردازیاو"بام"سامانهازبایدیانصبازبعد60افزارنرم

ازتونیدمیفعالسازیازبعد.کنیداستفادهباریکملیبانکهای
یبرا.کنیددریافترورمزتوندستوریکدیاوافزارنرمطریق

.بریدملیبانکسایتبهبیشتراطالعات

لیکیشناپنصببهنیازملتبانکمصرفیکباردومرمزگرفتنبرای
برایدبعوکنیدنصبروافزارنرماینابتداپس.داریدملترمزنگار

ریافتدازبعد.کنیدمراجعهملتبانکعابربهفعالسازیکددریافت
فعالزابعد.بشهفعالبرنامهتاکنیدوارداپلیکیشندررواونکد

هایتراکنشانجامبرایرومصرفیکباررمزهایتونیدمیسازی
سایتهببیشتراطالعاتبرای.بگیریدملترمزنگاربرنامهازخودتون

.بریدملتبانک

https://my.bmi.ir/portalserver/signin
https://www.bankmellat.ir/ramznegar.aspx


نیدمیتوصادراتبانکطریقازمصرفیکباردومرمزدریافتبرای
ریقطازاینبرعالوه.کنیداستفاد(ریما)پویاسازرمزافزارنرماز

وجودمصرفيكباررمزدريافتامكانهم*(٧١٩#)همبانکسامانه
«یمار »برنامهطریقازشدهتولیدرمزهایاعتبارباشهیادتون.داره

برای.هستشثانیه٦٠کارت،برمبتنیتراکنش هایانجامجهت
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعات

فادهاست"همراز"افزارنرمازبایدتجارتبانکپویارمزدریافتبرای
ایهدستگاهازنصبازبعدافزارنرماینفعالسازیبرای.کنید

کددریافت.بگیریدفعالسازیکدمیتونیدبانکاینخودپرداز
یکباررمزمیتونیداونازبعدوهستشنیازیکبارتنهافعالسازی

دریافتافزارنرماینازرودارهاستفادهمهلتثانیه60کهمصرف
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنید

https://apps.bsi.ir/rima.html
https://www.tejaratbank.ir/web_directory/2424-hamraz-software.html


هارائبانکهمراهطریقازرامصرفیکباردومرمزپاسارگادبانک
:۱رحلهم:کنیددنبالرومراحلاینسازیفعالبرایکافیه.کنهمی
ادپاسارگبانکخودپردازبهمراجعهباروعبوررمزوکاربریکد

لوددانروپاسارگادبانکهمراهاپلیکیشن:۲مرحله.کنیددریافت
واسطهبه:۳مرحله.کنیدنصبخودتونموبایلرویبروکرده

دوممزرتاکنیدفعالرواپلیکیشنخودپرداز،ازدریافتیاطالعات
سایتبهبیشتراطالعاتبرای.بشهارسالشمابرایمصرفیکبار
.بزنیدسربانکاین

عبشازیکیبهحضوریبایدسامانبانکازپویارمزدریافتبرای
دریافتبرای:۱مرحله.کنیددنبالرومراحلاینوبریدسامانبانک

مرحله.کنیدمراجعهسامانبانکشعبازیکیبهبایدفعالسازیکد
براتونااینجکهلینکیکمکبایاسامانبانکاصلیسایتوباز:۲

کدی:۳مرحله.کنیدنصبودانلودرو"رمزینه"اپلیکیشندادیمقرار
واردهرمزیناپلیکیشندرکردید،دریافتسامانبانکشعبازکهرو

ویاپرمزتونیدمیسازیفعالازبعد.بشهفعالافزارنرمتاکنید
بهبیشتراطالعاتبرای.کنیددریافتافزارنرماینتوسطروخودتون

.بزنیدسربانکاینسایت

https://www.bpi.ir/page/view/otp
https://sb24.com/Portal/home/?265452/2F=&utm_source=ramzine&utm_medium=Slide_Show&utm_campaign=Ramzine_Banner


رمزتولیدبرای"ریما"اپلیکیشنازبایدهستیدآیندهبانکمشترکینازاگر
رم افزار،نایننصبودانلودازبعد.کنیداستفاده(پویا)مصرفیکباردوم
بانکهبحسابافتتاحزماندرکهتلفنیشمارهازاعمخودتوناطالعاتباید

کهشهمیپیامکبراتونفعالسازیکدیکبعد.کنیدواردروکردیدمعرفی
ردازهایخودپازیکیبهبایدبعدیمرحلهدر.کنیدوارداپلیکیشندرباید

کردنردوابامرحلهایندر.کنیدمراجعهامنیتیکددریافتبرایآیندهبانک
همراهتلفنبهپیامکطریقازكاراكتري120امنیتیکدیکهمراه،شماره

دستگاهرسیدرویهمرقمی8امنیتیکدیکهمچنین.می شهارسالشما
بهبتنسمی تونیداپلیکیشندرکددواینکردنواردباشما.می شهچاپ

.یدبزنسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنیداقدامفعال سازی

یکباررمز"افزارنرمازاستفادهبابانکاینمصرفیکباررمزدریافت
رولمراحاینسازیفعالبرایکافیه.می شهانجام"موبایلیمصرف
شمارهگرفتنورفاهبانکشعبهبهمراجعه:اولمرحله:کنیددنبال

.ایلیموبمصرفیکباررمزنرم افزارفعالسازیشمارهدریافتوسریال
شمارهاساسبرمربوطهاپلیکیشننصبودانلود:دوممرحله

.می شهشروعFDNیاFDLوگرفتیدبانکشعبهازکهسریالی
.افزارنرمفعالسازیودرخواستیاطالعاتکردنوارد:سوممرحله

.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای

https://ba24.ir/tools/ramz/117/view/
https://www.refah-bank.ir/otpcard


اریکبدومرمزدریافتبرایشهربانکمخصوصنرم افزاراسم
شماافزار،نرماینکردنفعالبرای.هستش"نترمز"مصرف

راتونباینجاکهلینکییاوشهربانکسایتوبازرواونباید
.یدکنواردروخودتونهویتیاطالعاتوکنیددانلودگذاشتیم

ازاحربهاقدامشهر،بانکهایشعبهازیکیبهمراجعهبابعد
بارکداسکنطریقازمصرفیکباررمزفعالسازیوهویت

.زنیدبسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنیددوبعدی

پارسیان"افزارنرمبایدهستیدپارسیانبانکمشتریانازشمااگه
ازیکیبهبایداونازبعد.کنیدنصبودانلودرو"من

خدمات»منویازوکردهمراجعهبانکاینخودپردازدستگاه های
حاال.کنیدانتخابرو«مصرفیکباردومرمزفعالسازی»،«رمز

بهرورمزاینبایدکهمی شهارسالشمابهپیامکطریقازرمزی
.دکنیوارد"منپارسیان"افزارنرمدرخودتونکارتشمارههمراه
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای

http://shahr-bank.ir/general_content/90551/90551.htm
https://www.parsian-bank.ir/web_directory/64086-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7.html


.نهمی کاستفادهدومرمزتولیدبرای"ارس"افزارنرمازنویناقتصادبانک
کردهنصبخودشونگوشیرویروافزارنرمایناولبایدبانکاینمشتریان

.کننداقدامسازیفعالبرایپایینروش هایازیکیازبعدو
بارکداسکنوشعبازیکیبهمراجعهبا:شعبهبهحضوریمراجعه1.

امک،پیکدکردنواردهمچنینوارساپلیکیشنازاستفادهبادوبعدی
.کنیدفعالروخودتوندومرمزمی تونید

ونویناداقتصبانکاینترنتسامانهبهورودبا:بانکاینترنتبهمراجعه2.
قابلمصرفیکباردومرمزفعال سازیبخش،«کارت»منویبهورود

هبراپویادومرمزمی تونندمشتریانقسمتایندر.هستشمشاهده
بانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنندفعالغیرحضوریصورت

.بزنیدسر

"سپهرمزساز"افزارنرمبایدسپهبانکپویادومرمزدریافتبرای
بهبایداپلیکیشناینفعال سازیبرای.کنیدنصبودریافترو

ازیفعال سکدچونکنید،مراجعهبانکاینهایشعبهازیکی
ذکربهالزم.نمیشهارسالپیامکطریقازاپلیکیشنایناولیه

ورسپهبانکمحورمشتریسامانهکهصورتیدرکههستش
ویاپدومرمزصفحههمونطریقازمی تونیدباشید،کردهفعال

اطالعاتبرای.نداریدبیشتریعملیاتبهنیازوکنیددریافترو
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتر

https://www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1116121Q
https://www.banksepah.ir/module/News/Shownews/page-1301/index.aspx?NewsId=2499&NewsDate=13980918


"ریما"اپلیکیشنازبایدکشاورزیبانکپویادومرمزدریافتبرای
نکباسایتوبازروریمااپلیکیشناولپس.کنیداستفاده

نرمایناولیهسازیفعالبرای.کنیدنصبوبگیریدکشاورزی
نیدکمراجعهبانکاینخودپردازدستگاه هایازیکیبهبایدافزار،

از(رمز)توکنیکبعدش.بدیدانجامرواونفعال سازیمراحلو
 شهمیارسالشمابرایپیامکطریقازرمزیکوخودپردازدستگاه

اینازبعد.کنیدفعالرواپلیکیشنمی تونیداون هاازاستفادهباو
یمدریافتجدیدیپویادومرمزاپلیکیشن،کردنبازبارهربا

.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنید

دستگاه هایازیکیبهاولبایدمسکنبانکپویارمزدریافتبرای
:کنیدطیروزیرمراحلبعدشوکنیدمراجعهبانکاینخودپرداز

دیگه،خدماتبخشازوکردهانتخابرو«رمزخدمات»گزینه.1
درقبالا کهموبایلیشماره.2.کنیدانتخابرو«پویادومرمزتخصیص»

دکواپلیکیشندریافتلینک.3.کنیدواردروکردیدثبتبانکی تونحساب
طتوسورودرمزو.می شهارسالشمابرایپیامکطریقازاونسازیفعال

نصبودانلودروافزارنرم.4.می گیرهقرارشمااختیاردروچاپدستگاه
.نیدکفعالرواونکردیددریافتکهرمزیوشدهارسالکدبابعدوکنید

ازیاپودومرمزکنید،انتخابرورمزدریافتگزینهکهبارهراینازبعد.5
اینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.میشهارسالشمابرایپیامکطریق
.بزنیدسربانک

https://www.bank-maskan.ir/maskan-otp


ارافزنرمازبایدایرانبانکپستپویادومرمزدریافتبرای
نصبودریافتازبعد.کنیداستفادهبانکاینموبایلیرمزساز

ونیدکمراجعهبانکاینشعبازیکیبهبایداپلیکیشناین
قصدکهکارتیبرایروپویادومرمزسازیفعالدرخواست

QRدکشعبهبعدمرحلهدر.کنیدثبتدارید،رواونازاستفاده
وکنیداسکنرواونبایدکهمی دهقرارشمااختیاردرراای

شمابرایپیامکطریقازهمرقمی4سازیفعالکدهمزمان
کیشناپلیمی تونیدرمزوکداینازاستفادهباکه.می شهارسال

سرانکباینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنیدسازیفعالرو
.بزنید

"ارسافزارنرم"ازمصرفیکباردومرمزتولیدبرایانصاربانک
رونرم افزارایناولبایدانصاربانکمشتریان.می کنهاستفاده

راجعهمانصاربانکشعبازیکیبهبایدبعد.کنهنصبودانلود
رائهاازبعد.بدندرسمیدرخواستپویارمزفعال سازیبرایوکرده

اینکردنواردباکاربر.می شهپیامککاربربرایکدیکدرخواست،
شعبه،توسطشدهارائهQRکداسکنبعدوارساپلیکیشندرکد

نصار،ابانکتوصیهبه.کنهفعالرومصرفیکباردومرمزمی تونه
عبهشداخلدرالزاماروفعال سازیفرایندبایدبانکاینمشتریان

.دبزنیسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.بدنانجام

https://www.postbank.ir/default-19013.aspx
https://www.ansarbank.com/Apps/View


ورتصزمینایرانرمزسازاپلیکیشنطریقازبانکاینپویایرمزدریافت
بایدماحتاپلیکیشناینفعال سازیبراینصب،ودانلودازپس.می گیرد

شمااختیاردرQRکدیکبانک،بهمراجعهبا.کنیدمراجعهبانکشعبهبه
.شدخواهدفعالرمزسازاپلیکیشنآن،ازاستفادهباکهگرفتخواهدقرار

بانکاینترنتازاستفادهرمزساز،اپلیکیشنفعال سازیبرایدیگرروش
اصلیصفحهبهمراجعهوایران زمیناینترنت بانکبهورودبا.است

با.یدکنانتخابرامصرفیکباررمزفعال سازیگزینهخود،بانکیحساب
آنازادهاستفباکهشدخواهدپیامکشمابرایاختصاصیکدیککاراین

اینسایتهببیشتراطالعاتبرای.کنیدفعالرارمزسازاپلیکیشنمیتونید
.بزنیدسربانک

بانکانمشتری.می کنهاستفادهمصرفیکباررمزارسالبرای"ارس"افزارنرمازبانکاین
.ندکنفعالرواونزیرروشدوازیکیبهبعدوکردهنصبرونرم افزاراینبایداولدی
QRدرخواستودیبانکشعبازیکیبهمراجعهبا:شعبهبهحضوریمراجعه1.

Code،ازفادهاستباروبارکداینکافیستمشتری.می شهصادردوبعدیبارکدیک
همراهنتلفبهدومرمزفعالسازیبرایپیامکیکهمچنین.کنهاسکنارسنرم افزار
فعالمصرفیکباررمزاپلیکیشن،درکداینکردنواردباکهمی شهارسالمشتری
.می شه

رمزازیفعال سبخشودیبانکاینترنتسامانهبهمراجعهبا:بانکاینترنتبهمراجعه
QRصدوردرخواستمیشهمصرف،باریکدوم Codeبارکداینصدورازبعد.داد

واردهمروبانکطرفازارسالیپیامکوکردهدانلودارسبارواونمی شهدوبعدی،
بهربیشتاطالعاتبرای.می شهفعالمصرف،یکباردومرمزفرایند،اینانجامبا.کرد

.بزنیدسربانکاینسایت

http://getapp.izbank.ir/Default.aspx?url=otp
http://bank-day.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1446


انجام"ارس"افزارنرمطریقازسینابانککارتبرایپویارمزدریافت
بهباریکبایدارسنرم افزارفعال سازیبرایسینابانکمشتریان.می شه
انکبشعبهدرپویارمزصدوردرخواستثبتازبعد.کنندمراجعهبانک
رس،ااپلیکیشنفعال سازیبرای.می گیرهقرارشمااختیاردرQRکدسینا،
نکبا»گزینهوبشید«جدیدبانکافزودن»گزینهوارداوننصبازبعد

وردهکلمسروبارکداسکنگزینهقسمتایندر.کنیدانتخابرو«سینا
ردنکواردبابعدمرحلهدر.کنیداسکنروبانکشعبهازدریافتیQRکد

ماتمابهفعال سازیمراحلحساب،صاحبخطبهشدهپیامککدشماره
پویامصرفیکباررمزصدورجهتارسنرم افزارازمی تونیدورسیده

.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.کنیداستفاده

.ردهکارائهرو"رمزبیجی"نرم افزارپویارمزتولیدبرایقوامینبانک
ازیکیبهحضوریصورتبهبایداپلیکیشناینراه اندازیبرای

بخشطریقازاونجادروکردهمراجعهقوامینبانکخودپردازهای
۸دکوکنیدانتخابرو«پویادومرمزفعالسازی»گزینه«رمزخدمات»

دیکهمراهبهروکداین.کنیددریافتدستگاهازروشدهچاپرقمی
ازیفعال سبرایشده،ارسالحسابصاحببرایپیامکطریقازکه
بهدوروبارهربافعال سازی،ازبعد.کنیدواردرمز،بیجینرم افزاردر

ثانیه60رمزهر.کنیددریافتمصرفیکباررمزمیتونیدرمزبیجی
سربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.دارهاستفادهمهلت
.بزنید

https://www.sinabank.ir/index.php?name=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=20&cnt_id=1130509&id=34
https://www.ghbi.ir/fa/


بایدونخودتکارتمصرفیکباررمزفعال سازیبرایهستید،خاورمیانهبانککاربراگر
ازیکیهباپلیکیشن،ایننصبودانلودازبعد.کنیددانلودروپویارمزاپلیکیشن

رپرومصرفیکباررمزصدوردرخواستفرموکنیدمراجعهخاورمیانهبانکشعب
شمابهپویازرماپلیکیشنفعال سازیبرایاختصاصیکدیکفرم،کردنپرازبعد.کنید
.می شهارائه
روانکبازدریافتیفعال سازیکدوخودمشتریشمارهبایدپویارمزفعال سازیبرای

موبایلیشمارهبهبانکسرشمارهطرفازرمزیسپس.کنیدواردپویارمزاپلیکیشندر
یشن،اپلیکدردریافتیرمزکردنواردبا.می شهپیامکشدهمتصلحسابتانبهکه

روپویامزراپلیکیشناینازمی تونیدبعدبهاینازوشدهتکمیلفعال سازیفرآیند
رمزیکیشناپلفعال سازیبرایتنهاکهباشیدداشتهنظردررونکتهاین.کنیددریافت

همینآفالصورتبهمصرفیکباررمزدرخواستوداریدنیازاینترنتاتصالبهپویا
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای.هستشامکان پذیر

.کردهناعالمروپویارمزازاستفادهقطعیروشحالبهتابانکاین
وازیفعال سپیش نیازکارآفرین،بانکعمومیروابطگزارشبهولی

هشمارمعرفی،(پویارمز)مصرفیک باردومرمزخدمتازاستفاده
بایداولگامدرکاربرانهمینبرای.هستشکاربرهمراهتلفن

رایب.کننداقدامبانکبهخودشونهمراهشمارهمعرفیبهنسبت
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعات

https://middleeastbank.ir/
https://www.karafarinbank.ir/


رائهارو"سرمایهرمزساز"اپلیکیشنپویارمزدریافتبرایبانکاین
رفمصیکباررمزفعال سازیبرایسرمایهبانککارتدارندگان.کرده
ات،تنظیمبخشدروشدهخودشونبانکاینترنتحسابواردباید

انتخاببابخشایندر.کنندانتخابرورمزسازبرنامهفعال سازیگزینه
شدهسالارکاربرتلفنشمارهبهپیامکی«کارتمصرفیکباررمز»گزینه

ابتدایدر.می شهدادهنمایشوبسایتصفحهدرQRکدهم زمانو
اگهنهایترد.بشهاسکنبایدبایدکدایناپلیکیشنفعال سازیفرآیند

رمزدریافتبرایندارید،روشدهذکرمراحلطیامکاندلیلیهربه
بیشتراطالعاتبرای.کنیدمراجعهسرمایهبانکشعببهمی تونیدپویا

.بزنیدسربانکاینسایتبه

یشناپلیکابتداایرانیانحکمتبانککارتپویایرمزدریافتبرای
جعهمراشعبه هاازیکیبهبایدکارشروعبرای.کنیددانلودرو"ارس"

ارائهروخودتونمصرفباریکدومرمزفعال سازیدرخواستوکرده
درنند،می کاستفادهارساپلیکیشنازکهبانک هاییسایرمثل.بدید
همکدیکهم زمانومیگیرهقرارشمااختیاردرچاپیQRکدهماینجا

هبخودوروداولیندر.میشهپیامککارت،بهمتصلتلفنخطبه
رمزمی تونیدپساینازومی کنیدانتخابورودرمزارساپلیکیشن

.نیدکدریافترواپلیکیشناینباقراردادطرفبانک هایتمامپویای
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتراطالعاتبرای

https://www.sbank.ir/sis_products_services/102065/102065.htm
http://www.hibank24.ir/#/


یابانکاینترنتطریقازمیتونیدروگردشگریبانکمصرفیکباردومرمز
منویدرگردشگریبانکهمراهدر.کنیدفعالگردشگریبانکهمراهاپلیکیشن

اربیکرمزفعال سازی»گزینهاونجادرورفته«کارتعملیات»بخشبهاصلی
بهلمتصکارت هایشمارهازلیستیمرحلهایندر.کنیدانتخابرو«کارتمصرف
ایبررومصرفباریکدومرمزمی تونیدکهمیشهدادهنمایششماملیشماره

.کنیدفعالکدومهر
مراجعه«کارت»منویاز«منکارت های»بخشبهبانک،اینترنتازاستفادهدر

دروکنیدکلیک«نقطهسهآیتم»رویبرنظرموردکارتانتخابازپس.کنید
یستکافنهایتدر.کنیدانتخابرو«دومرمزنوعمدیریت»گزینهشدهبازپنجره
بیشتراطالعاتبرای.کنیدفعالخودتوننظرموردکارتبرایروپویارمزگزینه

.بزنیدسربانکاینسایتبه

یابانکرنتاینتطریقازبایدابتدارسالت،قرض الحسنهبانکیکبارمصرفرمزازاستفادهبرای
«ارتک»منویواردبانکاینترنتسامانهدر.بدیدانجامروپویارمزفعال سازیبانکموبایل

ومدرمزفعال سازیقصدکهکارتیمرحلهایندر.کنیدانتخابرو«منکارت»گزینهوشده
در.دکنیکلیکاونبهمربوطعملیاتگزینهرویوکردهانتخابداریدرواونمصرفباریک

جدیدصفحهدروکنیدانتخابرو«دومرمزنوعمدیریت»گزینهمیشهبازکهکوچکیپنجره
.کنیدتاییدرو«مصرفباریکدومرمزصدوردرخواست»

لیاصصفحهدرکاراینبرای.بانکههمراهازاستفادهپویا،رمزفعالسازیبرایدیگهروش
گزینهاین جادر.کنیدانتخابرو«کارتعملیات»وشده«سایر»منویوارداپلیکیشن

.یدکنفعالرونظرتانموردکارترمزتاکردهانتخابرو«کارتمصرفیکباررمزفعال سازی»
دروردهکاجراروبانکموبایلنرم افزارکافیهاونتولیدبارهربرایپویا،رمزفعال سازیازبعد

بهبیشتراطالعاتبرای.کنیدمراجعه«کارتمصرفیکباررمز»گزینهبهو«سایر»بخش
.بزنیدسربانکاینسایت

https://www.tourismbank.ir/tab-541/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7.aspx
https://www.rqbank.ir/default.aspx?tabid=680


فادهاستخودشبانکهمراهافزارنرمازپویادومرمزتولیدمنظوربهتعاونتوسعهبانک
عملیاتازیسفعالمنظوربه.کنیدنصبودانلودروافزارنرماینبایدابتدابنابراین.میکنه

ادهاستفبانکهمراهافزارنرمیاوبانکاینترنتطریقازمیتونیدپویادومرمزدریافت
رت هایکابعدوکارتمنویازخودتونبانکاینترنتبهورودازبعدکافیهاولروشدر.کنید
رمزیناتابزنیدرو«پویارمزدریافت»سپسوکردهانتخابرو«عملیاتستون»گزینهمن،
.بشهفعالکارتبهمتصلحساببرای

عال سازیف/کارتعملیات/سایر»منویطریقازرومشابهینسبتاا مسیربایدهمدومروشدر
.بشهانجامشماکارتبرایسازیفعالفرایندتاکنیدطی«مصرفیکباررمز
کهاربهردوم،یااولروشطریقازتعاونتوسعهبانکبرایپویادومرمزکردنفعالازبعد
بعدوریدب«سایر»منویبهبانکهمراهاپلیکیشنطریقازمیتونیدداشتیدرمزاینبهنیاز

اطالعاتبرای.بشهتولیدشمابرایرمزتاکنیدانتخابرو«کارتمصرفیکباررمز»گزینه
.بزنیدسربانکاینسایتبهبیشتر

افزارنرمازبایدمعدنوصنعتبانکپویادومرمزدریافتمنظوربه
شرودوافزارنرماینسازیفعالبرای.کنیداستفادهبانکاینرمزساز
:شدهمعرفی
وQRکددریافتودرخواستثبتبانک،اینشعببهمراجعه:اولروش

روش.شناپلیکیسازیفعالمنظوربهاپلیکیشنتوسطآناسکنسپس
کنید،هاستفادبانکایناینترنتیبانکداریخدماتازکهصورتیدر:دوم

یساز فعالرمز،خدماتبخشازخودکاربریحساببهورودبامیتونید
QRبعدوکنیدانتخابروپویارمز Codeتوسطرودرآمدهنمایشبه

بهبیشتراطالعاتبرای.بشهانجامسازیفعالتاکنیداسکناپلیکیشن
.بزنیدسربانکاینسایت

https://www.rqbank.ir/news-2934/13980927/3651
https://www.bim.ir/Portal/home/?462088/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-(%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7)


ازایرانمهرقرض الحسنهبانککارت هاییکبارمصرفدومرمز
دومرمزفعال سازیبرای.میشهدریافت"ارس"افزارنرمطریق

عبهشازوکردهمراجعهایرانمهربانکشعبازیکیبهبایدپویا
واردوQRدریافتبا.کنیددریافتروخودتونحسابQRکد

میشه،پیامکشماشمارهبهبانکطریقازکهکدیکردن
دتونخوپویایرمزبعدبهاینازوکردهفعالروارساپلیکیشن

هببیشتراطالعاتبرای.کنیددریافتروشهمینبابارهررو
.بزنیدسربانکاینسایت

https://www.qmb.ir/Index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=news&sub=0&PageID=7151&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block511&isPopUp=false

