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تجارت، بشر از ابزارهاي پرداخت نظیر پول فلزي، چك و نظایر آن در مبادله كاال و خدمات استفاده كرده است.  شیدایاز بدو پ

 دقت، سرعت، افزایش. است قرارداده تاثیر تحت نیز را حوزه این شدن جهاني نظیر تحوالت سایر و ايپیدایش فناوري رایانه

 از منديسسات درگیر براي بهرهؤري در حوزه پرداخت و بانكداري است. ماز فناو تفادهاس مزایاي از تنوع گستردگي، حجم،

 ابزارها، میان این در. نمایند اجتناب نیز آن مخاطرات از تا اندكرده طراحي را استانداردهایي و مقررات نهادها، مزایا این

پرداخت الكترونیك طراحي و ارایه شده است كه هر  تامكانا از كارا استفاده براي مختلفي تجهیزات و هاكانال محصوالت،

 الكترونیك، پرداخت مفاهیم پایین سطوح معرفي با مراتبي سلسه نگاهي با دوره این. باشدلحظه نیز در حال تكامل و بهبود مي

ده است ش طراحي چنان و نمایدمي ارایه را سیستم كلي معماري اجزا، این از استفاده با و طرح را سیستم این ارتباطات و اجزا

تا هم كارشناسان در سطوح طراحي و استفاده از ابزارها و محصوالت از آن استفاده نمایند و هم سطوح مدیریتي در طراحي و 

 .گردند مندبهره آن از الكترونیك پرداخت هايمعماري كالن سیستم

 

 ساعت 12 

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

با پرداخت الكترونيك ییآشنا  

 

ن:مخاطبا  

ها و مؤسسات کارکنان بانککلیه 

 اعتباری غیربانکی

  
 

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 بر پرداخت الكترونيك ایمقدمه 

 پرداخت الكترونيك هایكارت 

 كارت پرداخت الكترونيك هایمولفه 

 كارت پرداخت الكترونيك محصوالت 

 پرداخت هایكانال 

 هادرآمدها و هزينه ها،نرخ 

 و تسويه در كارت پرداخت  پاياپای 

 پرداخت  كارت در پيام جريان و هاتراكنش انواع 

  مغناطيسي و هوشمند هایكارت  

  قوانين و مقررات و استانداردها 

 امنيت در پرداخت الكترونيك 

  معرفيEMV 

  معرفيPCI-DSS 

 پرداخت اينترنتي 

 پرداخت موبايل 

 های پرداخت الكترونيكمعماری سيستم 

 های پاياپای سيستم(ACH) )در ايران: پايا( 

 های تسويه سيستم(RTGS) )در ايران: ساتنا( 

 های بازار اوليه و سيستمSSSS 

 های پرداخت چند ارزی و سيستمSWIFT 

 نهادهای پرداخت الكترونيك 

 
  

  

 195پالک  آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه،

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
 مهندسی صنایعارشد  یکارشناس 

 کارشناس شرکت ملی انفورماتیک 

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 37.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 29959279-29959280شماره تماس: 

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری
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