
سامانه خانه پارسیان

مرحله چهارم - 
احراز هویت از طریق شماره تلفن ثابت

برای صدور یا تغییر رمز دوم خدمات غیر حضوری، 
احراز هویت از طریق تماس با شماره تلفن ثابت و 
اعالم کد اعتبارسنجی انجام می شود. بدین ترتیب 
که شماره تلفن ثابت خود ر ا انتخاب و سپس بر روی 
دکمه برقراری تماس با تلفن ثابت کلیک می کنید. 
سپس سامانه یک کد 4 رقمی را از طریق تماس با 
تلفن ثابت شما اعالم می کند که الزم است این کد را 

در سامانه وارد نمایید.
در صورت عدم تمایل برای دریافت رمز دوم خدمات 

غیر حضوری، این مرحله الزامی نیست.

مرحله پنجم - 
نمایش توافقنامه

در ایــن مرحلــه توافقنامــه ای مبنــی بــر آگاهی شــما 
ــتی  ــئولیت درس ــرش مس ــاری و پذی ــات ج از عملی
اطالعــات در ســامانه خانــه پارســیان و هرگونــه

ــما  ــه ش ــر ب ــورد نظ ــرویس م ــتفاده از س ــوء اس  س
نمایــش داده شــده و شــما می توانیــد پــس از 

بازبینــی آن، عملیــات را تأییــد کنیــد. 

مرحله ششم - 
فعالسازی یا غیر فعالسازی

در ایـن مرحلـه بسـته بـه اینکه سـرویس مورد 
نظـر، برای شـما فعال شـده یـا غیر فعال باشـد،

گزینه های مربوطه به شـما نمایش داده می شـود. 
بدیـن صورت کـه اگر این سـرویس فعال باشـد، 
می توانیـد رمـز جدید بـرای خود تنظیـم کرده و 
یـا کاربـری خـود را غیر فعـال کنیـد. در غیر این 
صـورت می توانیـد کاربری خـود را فعال کـرده و 

رمز جدیـدی بـرای آن تنظیم نمایید.
همچنین می توانید سرویس رمز یک بار مصرف 
)OTP( را برای خود فعال یا غیر فعال کنید. الزم 
به ذکر است در صورتی که تأیید تلفن ثابت خود 
را دریافت نکرده باشید، قادر به فعال کردن رمز 

دوم خدمات الکترونیک خود نخواهید بود.

)خدمات الکترونیک نوین و هوشمند(



امروزه زمان ارزش خود را بیش از پیش به رخ انسان 
کشیده از دست دادن زمان برای همه ما در واقع هدر 
دادن بزرگترین گنجینه زندگی است. گاه الزام به 
حضور در یک مکان خاص برای انجام کاری ساده 
و کوتاه، ساعت ها زمان ما را گرفته و نارضایتی ما 
را به دنبال دارد و گاه به واسطه دوری بین شهری 
و حتی بین قاره ای، انجام کار ما مدت ها به تأخیر 
می افتد. این است که خدمات مبتنی بر تکنولوژی با 
ارائه بی وقفه خدمات نوآورانه بر بستر امن، آسودگی 
بیشتری را به ارمغان آورده و نه تنها آسایش ما را به 
دنبال دارد؛ بلکه برای جامعه و محیط زیست ما نیز 
سودآور بوده و در بلندمدت به رفاه بیشتر ما منجر 

خواهد شد.
سـامانه خانـه پارسـیان )خدمـات الکترونیک نوین 
و هوشـمند(، بـه عنوان سـامانه ای نویـن در صنعت 

بانکداری کشـور، امـکان فعال سـازی و دریافت رمز 
ورود و رمـز دوم  درگاه هـای غیـر حضـوری و غیـر 
فعال سـازی آنهـا را بـا بهره بـرداری از تارنمای بانک 
و بـدون نیـاز بـه مراجعـه بـه شـعبه فراهـم آورده و 
امنیـت بسـیار بـاالی آن، آسـودگی خاطـر شـما و 

بهبـود ارائـه ایـن خدمـات را به همـراه دارد.

نحوه عملکرد سامانه خانه پارسیان 

لینک دسترسی به سامانه خانه پارسیان، بر روی 
صفحه نخست تارنمای بانک در دسترس شماست. 
همچنین شما می توانید از طریق آدرس سامانه به 
نشانی ipbhome.parsian-bank.ir وارد سامانه 

خانه پارسیان شوید.

مرحله اول - 
ورود با کد مّلی 

در ایــن مرحلــه شــما مشــتری گرامــی ابتــدا کــد 

ملّــی خــود را در ســامانه خانــه پارســیان وارد 

می کنیــد تــا سیســتم بــا اســتفاده از کــد ملـّـی وارد 

شــده، مشــتری متناظــر در بانــک پارســیان را پیــدا 

 کنــد. دلیــل اســتفاده از کــد ملّــی، شــناخته شــده 

ــد. ــتری می باش ــرای مش ــودن آن ب ب

سامانه خانه پارسیان

مرحله دوم - 
احراز هویت از طریق تلفن همراه

بـرای احـراز هویت شـما، از روش ارسـال کـد تایید 
بـه شـماره تلفـن همراهـی کـه در زمـان گشـایش 
حسـاب به بانـک ارایه کرده اید، اسـتفاده می شـود.

 سـپس کـد تأییـد بـه تلفـن همراه شـما فرسـتاده 
می شـود و شـما بایـد کـد فعال سـازی را در ایـن 
سـامانه، وارد کنیـد. در صـورت صحیـح بـودن کـد 

فعـال سـازی، شـما وارد مرحلـه بعـد می شـوید.
 

مرحله سوم - احراز هویت ثانویه از 
طریق رمز دوم کارت

ــای  ــش فهرســت کارت ه ــا نمای ــه ب ــن مرحل در ای
ــد، از شــما خواســته  ــال شــما مشــتری ارجمن فع
می شــود کــه یــک کارت را برگزیــده و رمــز دوم آن 
را وارد نماییــد. ســپس عملیــات کنتــرل رمــز دوم 
ــودن،  ــز ب ــت آمی ــورت موفقی ــام و در ص کارت انج

ــوید. ــت می ش ــد هدای ــه بع ــه مرحل ب

)خدمات الکترونیک نوین و هوشمند(


