
 

 مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک در ايران   نظام   

 هذیزیت آهَسش ّای حزفِ ای

591آدرس: تْزاى، خیاباى پاسذاراى، باالتز اس ایستگاُ ضزابخاًِ، پالک   

1579-1578-1549-1548داخلی:  19872شماره های تماس:   

www.ibi.ac.ir  

Telegram.me/ibi_ac_ir 

 معزفی دوره: 
در ایي دٍرُ ضوي هزٍر قَاًیي ٍ هقزرات هزجعغ ٍ    

ِ    آٍر در سهیٌِ پیادُ الشام ّعای پعزداخعت         ساسی سعاهعاًع

فعزٍضعي،      ّای پزداخت خزدُ الکتزًٍیکي در کطَر، ًظام

ّعای   کالى ٍ تسَیِ ٍ پایاپای الکتزًٍیک با هؼزفي ساهاًِ

هلي پزداخت ًظیز ضبکِ تبادل اطالػات باًکي )ضتعا(،،    

هزکش ضاپزک، ساهاًِ تسَیِ ًاخالص آًي )ساتٌا،، ساهاًِ   

پایاپای الکتزًٍیک )پایا،، ساهاًِ تصعَیعزبعزداری  عک         

) کاٍک، ٍ ساهاًِ صذٍر یکپار ِ دستِ  ک )صعیعاد،        

 گیزد.  هَرد بحث ٍ بزرسي قزار هي

 اهذاف دوره:
  

 

          آضٌایي با الشاهات ٍ هقزرات ػوَهعي در صعٌعؼعت

 پزداخت کطَر

 ّای پزداخت در کطَر  آضٌایي با ًظام 

 ًِّای سیزساختي ٍ حعاکعوعیعتعي           آضٌایي با ساها

 )ضتا(، ضاپزک، تابا، ساتٌا، پایا،  کاٍک،

  آضٌایي با هفاّین پَل الکتزًٍیکي ٍ هجاسی 

     ّعای ًطعز پعَل           آضٌایي با هالحظات ٍ  عالعص

 الکتزًٍیکي 

 محتوای دوره:
 ّای پزداخت در جْاى ٍ در ایزاى   هزٍر اجوالي بز تاریخچِ ًظام 

 ّای حاکویتي در کطَر  ّای پزداخت ٍ ساهاًِ ًظام 

 ،بزرسي هختصات          ِ ّعای     هحذٍدُ کسب ٍ کار ٍ ػوعلعکعزد سعاهعاًع

 حاکویتي در کطَر 

 ًِّای حاکویتي در کطَر  هزٍر الشاهات قاًًَي ٍ هقزرات ػوَهي ساها 

  ًگاّي بِ رًٍذ صذٍر کارت اػتباری در ایزاى 

  هزٍری بز هفاّین پَل الکتزًٍیکي ٍ اًَاع آى 

 ّای پَلي ٍ     بزرسي اثزگذاری ًطز پَل الکتزًٍیکي بز کارایي سیاست

 ّای هزکشی  هالحظات باًک

 

 مخاطبان دوره:
 هذیزاى ٍ کارضٌاساى ستادی

آضٌایي کافي با سباى اًگلیسي پیشنیاس دوره:   

 ساػت  51مذت دوره: 
 تاریخ بزگشاری :

 ،51:98الي    0:98)اس ساػت 5991ضْزیَر   51ٍ   51 

 هشینه دوره:

 ریال9.988.888

 
 

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی، پذیزایی میان 
 وعذه، ناهار و صذور گواهینامه می باشذ

 آموزش هاي تخصصي

 2971-تقویم فصل تابستان


