
 

 نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،

 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1512– 1591-1599-1519داخلی: 

 55-11885۸5۲تلفن گویا:

 مسائل مورد بحث:مؤسسه عالی آموزش 

ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری وراهبران کیف  پول «تشریح سند 

 »الکترونیک در نظام پرداخت کشور

 ضرورت تدوین مستند 

  بازیگران حوزه کیف پول الکترونیک 

  مالکیت کیف پول الکترونیک 

  ماهیت راهبران کیف پول الکترونیک 

 انواع کیف پول الکترونیک و چارچوب خدمات 

 تشریح معماری سوییچ متمرکز کیف پول

 بررسی اکوسیستم سوییچ متمرکز کیف پول 

 های الکترونیکی، دریافت شناسه کیف پول های ثبت انواع کیف پولآشنایی با روال 

 معرفی انواع تراکنش های مالی حوزه کیف پول الکترونیکی 

 های قابل پشتیبانینحوه انجام تراکنش 

 های تسویه با ذینفعانروش 

 

 

 مخاطبان :  

 هامدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و سازمان و  روش 
 

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 9911ماه بهمن 82شنبه سه
 98:98الی  2:98ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالصتومان به 988,888

 باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاری به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت برای ثبت

 کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

 1185۸899نمابر:

 بیستمین مباحثه علمی با عنوان
 (  (E-Walletکیف پول الکترونیک 

 

 موضوع مباحثه:
؛ درواقع یک سرویس پرداخت مبتنی بر  (E-Wallet)کیف پول الکترونیک 

است که امکان انجام  E-Commerceمدل تجارت الکترونیک یا همان 

توان یک کیف پول الکترونیکی را می .کندهای آسانتر مالی را  فراهم میتراکنش

شود. حساب مالی مجازی دانست که پول به صورت دیجیتال در آن ذخیره می

-شود و کاربر میاین حساب مجازی از سوی کاربر به میزان مشخص شارژ می

تواند با استفاده از اعتبار موجود در آن، بدون نیاز به وجه نقد یا کارت بانکی، 

   .هزینه خرید کاالها وخدمات را بپردازد

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف پول الکترونیک  را تحت  9911در تیرماه سال 

ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیک  در «عنوان 

به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. باتوجه به توسعه فضای  »نظام پرداخت کشور

کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که 

درالزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیک  در نظام 

شوند، به منظور تسهیل پرداخت کشور، راهبران کیف پول الکترونیک  نامیده می

  .های بسیار خرد )پرداخت ریز) و برون خط فعالیت خواهند کردپرداخت

 مدرییت آموزش حرفه ای

   

  

 کننده اول:ارائه

 کارشناس اداره نظام های پرداخت   - 

 کننده دوم:ارائه 

 مدیر سامانه های پرداخت کارت بین بانکی  -


