
                                                                                                   

 

 

  8933 -8931 سال تحصیلی: دوم ....................ترم:رشتو: کارشناسیهقطع تحصیلی:کاردانی
 مهسا شهيمنام ونام خانوادگی هدرش:                         الكترونيكي خدمات نام درش:

      m_shahim84@yahoo.com  هدرشemailآدرش 

  دوازدىن     یازدىن  دىن   هربوط بو ىفتو  :                           الكترونيكي خدمات جسوه درش:
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

                                   

 

 "ازدهمیجلسه "
 

 

 اعتباري کارت
 سا اػتجبس اص هؼیٌی سقف تب داسًذ اجبصُ ،ثبضٌذ داضتِ خَد حسبة دس هجلغی آًکِ ثذٍى ّب کبست ایي غبحجبى

 ّبي ًشخ ثبًک ،تأخیش غَست دس .ثپشداصًذ هشثَعِ ثبًک ثِ سا هجلغ آى است الصم خشیذ اص پس کٌٌذ خشیذ

  .هیکٌذ دسیبفت سا ثبالیی ثْشُ

 هیطًَذ هحسَة کبست ًَع ایي اص ًوًَِ اي هستش یب ٍیضا بسياػتج کبستْبي. 

 هی ضًَذ غبدس ًقذ پَل دسیبفت ٍ خذهبت کبال، خشیذ ثِ هٌظَس اػتجبسي کبستْبي. 

 یب ثیي الوللی هلی سغح دس است هوکي غبدسکٌٌذُ قشاسداد ٍ استجبعبت ثِ ثستِ کبست ّب ًَع ایي 

  .ثبضٌذ داضتِ کبسثشد

 حبٍي کِ اي پشسطٌبهِ ٍ کٌذ هی هشاجؼِ غبدسکٌٌذُ هؤسسِ یب ثبًک ثِ هتقبضی بکبستْ ایي غذٍس ثشاي

 غبدسکٌٌذُ هؤسسِ یب ثبًک هیکٌذ، تکویل سا است (اػتجبسي ٍ هبلی ٍضؼیت هطخػبت،) ضخػی اعالػبت

 دس .هیکٌذ ساتؼییي اٍ اػتجبس حذ ٍ هیضاى ٍ کشدُ هطخع سا ٍي اهتیبص هتقبضی، سَاثق ثشسسی اص پس کبست

 ایطبى اػتجبس حذٍد ٍ غبدس ٍي ثشاي اػتجبسي کبست هتقبضی، اػتجبس حذ ٍ اهتیبص ثَدى قجَل قبثل َستغ

 ضَد هی هطخع

 ُکِ ٍ فشٍضگبّْبیی غیشهبلی هؤسسبت هبلی، هؤسسبت ثبًکْب، ثِ تَاًذ هی اػتجبسي کبست داسًذ 

 دس ٍ کٌذ پشداخت سا ًظش هَسد یب خذهبت کبال ٍجِ، ٍ کٌذ هشاجؼِ ّستٌذ اػتجبسي کبستْبي پزیشًذُ

 دسیبفت سا کشدُ دسیبفت ًقذاً کِ ٍجَّی ٍ ضبهل خشیذّب خَد هؼبهالت غَستحسبة ّشهبُ پبیبى

  .کٌذ

 ُهیتَاًذ  الجتِ ثپشداصد؛ کبست غبدسکٌٌذُ ثِ سا آى هجلغ ثبیذ دسیبفت غَستحسبة اص پس کبست داسًذ

 . هیطَد ثْشُ بهلض حسبثْب غَست قسغی پشداخت .کٌذ تقسیظ سا خَد غَستحسبة
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 کارت شارش
 ایي .ثپشداصد سا خَد ثذّی سٍص 45 تب 30  هذت دس حذاکثش ثبیذ آًْب داسًذُ کِ ّستٌذ اػتجبسي کبستْبي

  .کبستْبست ایي اص اي ًوًَِ اکسپشس اهشیکي کبست .ثشخَسداسًذ ًیض سبلیبًِ ثبثت ّضیٌِ اص کبستْب

  بذهی کارت

 تؼییي کبست داسًذُ ثبًکی حسبة اسبس ثش ثذّی کبست اػتجبس هیضاى . هیکٌذ ػول چک هبًٌذ کبست ایي 

  .هیطَد

 داضتِ ًقذ ٍجِ خَد حسبة دس خشیذ هجلغ هؼبدل ثبیذ کٌذ خشیذ کبست، داسًذُ ایٌکِ اص قجل دیگش ثیبى ثِ

  .ثبضذ

 ٍ یکٌذه اًتخبة سا خَد ًظش هَسد خذهبت ٍ کبال ثذّکبس، کبست داسًذُ کِ است ثذیي ًحَ هکبًیسن کبس

 حسبثص اص سا غَستحسبة هجلغ هؼبدل کِ هیذّذ دستَس ثبًک ثِ یؼٌی هیکٌذ اهضب سا هشثَعِ غَستحسبة

  . کٌذ ٍاسیض کبست پزیشًذُ حسبة ثِ ٍ کسش

  .است فشٍضٌذُ ٍجِ دس چک یک غذٍس هثل کبست ػولکشد ایي

 کبست ًَع ایي .کشد استفبدُ یتَاىه ًیض خَدپشداص هبضیٌْبي عشیق اص ٍجِ دسیبفت ثشاي ثذّکبس ي ّب کبست اص

 اص ATMهیطَد  ثشداضت ضخع حسبة اص هستقیوبً ضذُ خشیذاسي اقالم ّضیٌِ ٍ ًذاسًذ اػتجبسي کبسثشد ّب

  .ّستٌذ ًَع ایي

 ٍ آدسس ًبم، هبًٌذ خَد اعالػبت ثبیذ خشیذاساى کبست، ثب الکتشًٍیکی خشیذّبي دس ثبًک ػبثش ٍ تلفي کبستْبي

 ّبي فشٍضگبُ اص تکشاسخشیذ ثب اهب کٌٌذ، اسسبل هطخع فشهْبي تکویل عشیق اص سا جبسياػت کبست اعالػبت

 جیجی کیف ػٌَاى ثب افضاسّبیی ًشم اص ایي ثٌبثش .ثَد خَاّذ کٌٌذُ خستِ اعالػبتی چٌیي ٍسٍد گًَبگَى،

 اسسبل ٍ ذُفشٍضٌ ثب استجبط ٍ هیطَد ًػت هطتشي سایبًِ دس افضاس ًشم ایي .هیطَد استفبدُ الکتشًٍیکی

 Master سبیتْبي دس سا افضاس ًشم ایي اص اي ًوًَِ هیتَاى  .هیطَد اًجبم آى عشیق اص ًیبص هَسد اعالػبت

card ٍ Visa ٍ Yahoo ِکشد هالحظ. 

 

  الکترونیکی کارت طریق از پرداخت اصلی عنصر شش

 کبست داسًذُ یب خشیذاس  

 فشٍضٌذُ یب ثبصسگبى  

 ُکبست غبدسکٌٌذ 

 فشٍضٌذُ ( هبلی هؤسسِ یب بًکتحػیلذاس ) ث 

 ٍِیضا ( هؤسسِ کبست ) هبًٌذ غذٍس هؤسس 

 کبست غذٍس هؤسسِ ٍ تحػیلذاس کبست، غبدسکٌٌذگبى ٍظبیف اص ثشخی کِ است هٌجؼی ( سَم ػبهل 

 هیذّذ ( اًجبم سا

 



                                                                                                   

 

 

 خریذ کارت

 ثب پشداخت ّبي کبست ًَػی خشیذ، ّبي کبست .است هٌبست B2B ًَع اص الکتشًٍیکی تجبست ثشاي سٍش ایي

 .ّستٌذ ًگْذاسي ٍ تؼویشات ، هَاد ، خذهبت خشیذ ثشاي ٍیژُ کبسثشد

 هسینه کارت

 اػتجبسي، کبستْبي دس کِ است ایي آًْب تفبٍت .ّستٌذ اػتجبسي ّبي کبست ضجیِ ثسیبس ّضیٌِ ّبي کبست

 ، کٌذ دسیبفت پَل یب کٌذ خشیذ کبست اػتجبس اًذاصُ ثِ است هجبص کبست داسًذُ ٍ هیطَد تؼییي اػتجبس هیضاى

 خَدسا ثذّی ثبیذ غَستحسبة دسیبفت اص پس کبست غبحت ٍ ًذاسد اػتجبسي هطخع حذ ّضیٌِ کبست ٍلی

  .کٌذ پشداخت

 .کشد دسیبفت ًقذ ٍجِ تَاى ًوی ّب کبست ایي اص کِ است ایي اػتجبسي کبستْبي ثب کبست ًَع ایي دیگش تفبٍت

 الکترونیکی پول

 : کشد تقسین اغلی گشٍُ 7 ثِ هیتَاى سا لپَ پیطشفت ٍ تَسؼِ دٍساى

 ُپبیبپبي ( پَل ػٌَاى ثِ ضیئی ّش اص استفبد ) 

 اسصضوٌذ اضیبي ثب تجبست  

 ِسک  

 اسکٌبس  

 ( چک)  جبسي ٍ سپشدُ ّبي حسبة 

 ٍجَُ الکتشًٍیکی اًتقبل ٍ الکتشًٍیکی پشداخت  

 دیجیتبلی کبستْبي  

 

 فَسي ّبي پشداخت ثشاي کِ دیجیتبلی ضکل ثِ ضذُ رخیشُ پَلی اسصش از است عبارت الکترونیکی پول

 .هیگیشد قشاس استفبدُ هَسد هؼبهالت دس

 ثِ ًیست هغلَة چٌذاى اػتجبسي کبست اص استفبدُ کن، اسصش ثب اقالهی خشیذاسي یؼٌی خشد پشداختْبي دس

  .هیطَد استفبدُ الکتشًٍیکی پَل اص دلیل ایي

 

 الکترونیکی پول از اروپا جامعه توصیف

 ٍاست ضذُ رخیشُ الکتشًٍیکی ثْػَست سایبًِ حبفظِ یب کبست تشاضِ هبًٌذ الکتشًٍیکی ّبي قغؼِ يس. 

 ِاست ضذُ پزیشفتِ غبدسکٌٌذُ هؤسسِ اص غیش اضخبغی تؼْذات ثشاي پشداخت ٍسیلِ ػٌَاى ث. 

 اختیبس دس اسکٌبس ٍ سکِ ثشاي الکتشًٍیکی جبًطیي ػٌَاى ثِ کِ است ضذُ ایجبد هٌظَس ثذیي 

 .گیشد قشاس کٌٌذگبى بدُاستف

 ِاست ضذُ ایجبد هحذٍد هقذاس ثب پشداختْبي ٍ ٍجَُ الکتشًٍیکی اًتقبل هٌظَس ث. 



                                                                                                   

 

 

  شخص به شخص پرداخت روش

 اص اي ًوًَِ paypal.com ضشکت .هیطَد اًجبم ًفش دٍ ثیي هستقین ثِ غَست ٍجِ اًتقبل سٍش ایي دس

 آدسس کٌٌذُ، پشداخت اػتجبسي کبست یب ثبًکی طخػبته دسیبفت ثب ضشکت ایي .دّذ هی اسائِ سا سشٍیس ایي

  هیذّذ اًجبم سا اًتقبل ػولیبت ًظش، هَسد هجلغ ٍ کٌٌذُ دسیبفت ثبًکی حسبة هطخػبت ٍ الکتشًٍیکی پست

 

  الکترونیکی هاي چک

  .سٍد هی کبس ثِ B2C هذل دس ثیطتش کِ است کبغزي چک الکتشًٍیکی گًَِ الکتشًٍیکی چک

 حتوبً الکتشًٍیکی چک هکبًیسن دس کِ تفبٍت ایي ثب ّستٌذ، الکتشًٍیکی پَل هطبثِ تقشیجبً یالکتشًٍیک چکْبي

 ثِ پشداخت است هوکي الکتشًٍیکی پَل دس فقظ ٍ ) ثبًک ٍ فشٍضٌذُ خشیذاس، ( ّستٌذ دسگیش عشف سِ

 .ضَد اًجبم فشٍضٌذُ ٍ خشیذاس ثیي آفالیي غَست

 

 الکترونیکی بانکذاري معایب

 :کشد تقسین صیش اغلی دستِ دٍ ثِ هیتَاى سا الکتشًٍیکی اسيثبًکذ هؼبیت

 حسبة اص اضخبظ سهض آٍسدى دست ثِ ثب هیتَاًٌذ افشاد جذیذ ثبًکذاسي ًظبم دس .امنیتی مخاطرات (1

 ثبیذ .کٌٌذ سبقظ اػتجبس اص سا آًْب یب حولِ اضخبظ حسبثْبي ثِ عَسکلی ثِ ٍ کٌٌذ ثشداضت آًبى ّبي

 هتػذیبى فقظ آى ثَدى دستی یب سیستن ثَدى هبضیٌی دلیل ثِ سٌتی سيثبًکذا ًظبم دس کِ گفت

ٍ  افشاد حسبثْبي ثشاي اهٌیتی خغشّبي ًَع ایي ٍ داضتٌذ دستشسی هطتشیبى حسبثْبي ثِ ثبًکی اهَس

 .ثَد کن ثسیبس ضشکتْب

 کِ سًذًذا آضٌبیی الکتشًٍیکی ثبًکذاسي ضیَُ ایي ثب جبهؼِ افشاد اص ثسیبسي .فناوري با ناآشنایی (2

 سبصي هتذاٍل ثشاي .است اجتوبػی ٍ فشٌّگی الصم ّبي صهیٌِ ٍ ػوَهی ّبي آهَصش فقذاى اص ًبضی

 خذهبت ًظبم ثب کبس ضیَُ آهَصش ّبي دٍسُ است ضشٍسي آى، هطتشیبى افضایص ٍ ثبًکذاسي ضیَُ ایي

 . ضَد ثشگضاس الکتشًٍیکی

 :کرد اشاره رزی موارد به میتوان الکترونیکی بانکذاري معایب سایر از

 اضخبظ  ّبي حسبة ثِ ّکشّب دستشسی 

 کطَسّب اص ثشخی دس دائوی ٍ پشسشػت ایٌتشًت ًجَد 

 الکتشًٍیکی ثبًکذاسي صیشسبختی ّبي ّضیٌِ ثبالثَدى 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 سؤالهاي تشریحی
 

 .دّیذ ضشح سا الکتشًٍیکی ثبًکذاسي ٍ سٌتی ثبًکذاسي ّبي تفبٍت اص هَسد چْبس (1

 ثجشیذ؟ ًبم سا ثبًکی ًظبم تحَل ّبي دٍسُ (2

  اًذ؟ کذام B2C هذل دس الکتشًٍیکی پشداخت هٌبست ّبي سٍش (3

 چیست؟ اػتجبسي ّبي کبست ثب ّضیٌِ تْبي کبس تفبٍت (4

 .ثجشیذ ًبم سا الکتشًٍیکی کبست عشیق اص پشداخت دس اغلی ػٌػش ضص (5

 .کٌیذ رکش سا جَاهغ دس الکتشًٍیکی پشداخت گستشش اغلی ػبهل سِ (6

 .کٌیذ رکش هبلی هؤسسبت ٍ ثبًک دیذ اص سا الکتشًٍیکی يثبًکذاس هضایبي اص هَسد سِ (7

 .کٌیذ تؼشیف سا الکتشًٍیکی پَل (8

 .ثجشیذ ًبم سا الکتشًٍیکی کبستْبي اًَاع (9

 


