
 ناریا رهم هنسحلا ضرق کناب نیالنآ تالیهست تبث و باسح حاتتفا لحارم
 

 **.دیورب مود ماگ هب دیتسه باسح یاراد ناریا رهم کناب رد هکیتروص رد **
 **تسیمازلا دنمشوه  یلم تراک مان تبث یریگهردک ای دیدج یلم تراک نتشاد ،یشور ره هب باسح حاتتفا تهج **

 

 )Android یاه یشوگ صوصخم و هبعش هب هعجارم نودب( کناب هارمه قیرط زا نیالنآ باسح حاتتفا :لوا ماگ
  :دییامن دولناد ریز کنیل ای و رازاب هفاک،کناب تیاس زا ار ناریارهم رازفا مرن هخسن نیرخآ -１

  https://www.qmb.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/file/Mobile/mehr_8.0_1972.apk  
 باسح حاتتفا هحفص هب دیشاب رهم کناب رد باسح دقاف هکیتروص رد ،دوخ هارمه نفلت و یلم دک دورو و همانرب یارجا و بصن زا سپ -２

 .دیدرگ دهاوخ حاتتفا امش باسح یراک زور کی زا سپ ،دوخ تاصخشم لیمکت اب و هدش تیاده
 .دشاب یضاقتم صخش مانب تراکمیس دیاب امتح **
 .دیورب مود ماگ هب و دیتسه باسح یاراد کناب رد امش ،دیدشن تیاده باسح حاتتفا هحفص هب رگا **
 

 )هبعش هب هعجارم دنمزاین و اهیشوگ ریاس و IOS هب طوبرم( تیاس قیرط زا نیالنآ باسح حاتتفا
 :دییامرف باختنا ار لیذ لحارم بیترتب کناب تیاس هب هعجارم زا سپ
 عنامالب زادناسپ ای یراج باسح باختنا( یداع نایرتشم دورو ،باسح حاتتفا ،یکناب باسح تامدخ ،یزاجم ناوخشیپ هب دورو هنیزگ
 .ددرگیم لاعف هبعش هب هعجارم زا سپ و هدش زاب باسح باسح حاتتفا غلبم زیراو و ،)تسا

 acc.qmb.ir/deposit/MainDeposit.aspx-https://online  :تسا یسرتسد لباق ریز کنیل زا قوف لحارم
 
 

 تیاس قیرط زا نیالنآ تالیهست تبث :مود ماگ
 :دیوش ریز کنیل دراو نیالنآ تالیهست تساوخرد تبث تهج -1

acc.qmb.ir/Loan/L_Login.aspx-https://online 
 
 

 باختنا ار )یزاجم هبعش(ناوخشیپ هنیزگ و هدومن هعجارم www.QMB.ir یناشن هب ناریا رهم کناب تیاس هب یتسد تروصب ای 

   .دییامرف

 
 

 

 
 .دییامرف باختنا ار تالیهست تبث تساوخرد دعب و یکناب تالیهست یاه هنیزگ بیترت هب سپس

             
 
 
 



 
 

 دعب هحفص رد ، دورو  هنیزگ باختنا زا سپ -2
 همکد و هدومن لیمکت ار وربور لودج تاعالطا

 تفایرد زا سپ .دییامن باختنا ار کمایپ تفایرد
 رظن دروم تمسق رد ار یتفایرد دک ،کمایپ
 ریوصت دک ندومن دراو زا دعب و هدومن دراو
  .دییامن باختنا ار دورو هنیزگ ،یتینما

 
 

 
 

 
 
 

 

 نییاپ ار رداک رد )یفیلکت تالیهست( رخآ هنیزگ -3
 .دییامن باختنا ار

 

 

 یدازآ راولب هبعش باختنا زا سپ دعب هحفص رد -4
 ،بعش ریاس رد باسح نتشاد تروص رد و

 ریاس تالیهست عون شخب رد ،رظن دروم هبعش
 دعب هلحرم هنیزگ یور ،غلبم و تدم دورو و
 .دییامرف کیلک

 
 

 
 

  .دییامن یراذگراب  )نتشاد تروص رد(  ار هدنریگ ماو یلغش یهاوگ دعب هحفص رد -5
 

 و هدومن دراو حبحص ار یلم هرامش ،نماض لماک تاصخشم نتشادن تروص رد( نماض تاصخشم دعب هحفص رد -6
 ( .دببامن باختنا ار تبث و هدومن یراذگراب نامزمه ار نماض یلغش یهاوگ و )دییامن رپ هاوخلد هب ار اهتمسق ریاس
 ).دییامن دراو ار یلم دک و یگداوناخ مان و مان یاهتمسق طقف ،دنراد باسح ناریارهم کناب رد هک ینایرتشم یارب

 .دیورب دعب هلحرم هب سپس
 
 ۴ دنب رد هدش مان تبث هبعش هب کرادم یپک و لصا نتشاد تسد رد اب و دییامن باختنا ار ییاهن دییات هنیزگ  -7

 .دییامرف هعجارم
 


