
 :پرداخت با کد دوبعدی
 روش جایگسین برای پرداخت های بانکی از طریق کارتهای بانکی

 ػَهیي ّوایؾ ػاالًِ تاًکذاسی الکتشًٍیک ٍ ًظام ّای پشداخت

conf.mbri.ac.ir/ebps3 

 مسعود خاتونی
 رئیس اداره کل انفورماتیک و خدمات نوین بانک ملی ایران

khatooni@bmi.ir 

 کارت ّای باًکی

پشداخت تا اػتفادُ اص کاستْای تاًکی تِ ػلت داؿتي هضایای فشاٍاى دس دًیا سٍاج پیذا کشدُ اػت 

ایي کاست ّا حکن کیف پَل سا داسًذ 

افشاد دس ّش حال کاست ّای تاًکی سا ّوشاُ خَد داسًذ 

ّش فشد هجثَس اػت تؼذاد صیادی کاست ّای تاًکی سا تا خَد حول کٌذ. 

کاست ّای تاًکی تا تَجِ تِ هَاد تِ کاس سفتِ دس آى ّا هـکالت صیؼت هحیطی سا ایجاد هی کٌذ. 

تَلیذ کاست ّای تاًکی ّضیٌِ صیادی تش دٍؽ تاًک ّا تحویل هی کٌذ. 

252 هیلیَى کاست تاًکی دس کـَس ٍجَد داسد 
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 باًکی از طریق کارتْای باًکی پرداخت ّایرٍش جایگسیي برای : دٍبعذیپرداخت با کذ 



 هسایای استفادُ از تلفي ّوراُ

ایؼت کِ دس توام هذت ؿثاًِ سٍص آى سا تِ ّوشاُ خَد داسًذ  ِ  . تشای تؼیاسی اص افشاد تلفي ّوشاُ ٍػیل

 ِپیؾ تیٌی ّای اًجام ؿذُ تَػط هَػؼات هؼتثش تیي الوللی ًـاى هی دّذ، سٍص تِ سٍص اقثال ػوَهی ت
 .گَؿی ّای َّؿوٌذ تیـتش هی ؿَد

 هیلیاسد دالس دس ػطح جْاى  600هقذاس هؼاهالت توام اًَاع پشداخت ّای ّوشاُ تِ تیؾ اص  2013دس ػال
 .تشیلیَى دالس تشاکٌؾ دس ػطح جْاى تشػذ 1تِ  2015ؿَد تا ػال  تَدُ اػت ٍ پیؾ تیٌی هی
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 باًکی از طریق کارتْای باًکی پرداخت ّایرٍش جایگسیي برای : دٍبعذیپرداخت با کذ 

 پرداخت ّای ّوراُ 

 سقاتت ٍ ػشدسگوی دس تیي تاًک ّای هخلف دًیا تش ػش تکٌَلَطی هَسد اػتفادُ تِ ػٌَاى پشداخت
 .ّوشاُ ٍجَد داسد

ُهذل ّای پشداخت ّوشا 

 ٍ ُپشداخت تش هثٌای اؿتشاک پیام کَتاUSSD 

صذٍس هؼتقین صَست حؼاب هَتایل 

پشداخت هَتایل ٍب (WAP) 

صَست حؼاب هؼتقین اپشاتَس 

 کاست اػتثاسی(Visa  ٍVeriFone) 

 کیف پَل آًالیي(PayPal, Amazon Payments ٍGoogle Wallet ) 

 استثاط هیذاى ًضدیک  -تذٍى تواع(NFC) 

 پشداخت کذ دٍ تؼذی(QR Code) 
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 رٍش جایگسیي برای پرداخت ّای باًکی از طریق کارتْای باًکی: پرداخت با کذ دٍبعذی



 (NFC)ارتباط هیذاى ًسدیک بذٍى تواس 

  ُّای کَتا ِ ِ ای ٍػیلِ استثاطی تی ػین تیي دٍ دػتگاُ دس هجاٍست ّوذیگش اػت کِ دس فاصل گًَ
 .کاستشد داسد( حذاکثش چٌذ ػاًتی هتش)

ّا یا خذهات حول ٍ ًقل اػتفادُ هی ؿَد ُ  .  ػوذتاً تشای پشداخت پَل دس فشٍؿگا

   هثلغ هؼاهلِ هی تَاًذ اص حؼاتی کِ اص قثل ؿاسط ؿذُ اػت کؼش گشدد ، تش سٍی قثض هَتایل اضافِ ؿَد
 .ٍ یا اص حؼاب تاًکی تِ طَس هؼتقین تشداؿتِ ؿَد

هحاػي: 

استثاط ػشیغ ٍ آػاى 

اهٌیت 

هؼایة: 

ػذم پـتیثاًی تِ ٍػیلِ تؼیاسی اص گَؿی ّای جذیذ ٍ ػذم پـتیثاًی تِ ٍػیلِ گَؿیْای ًؼل ّای قثل 

پـتیثاًی ًـذى تِ ٍػیلِ کوپاًی ّای تضسگی ّوچَى اپل 
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 رٍش جایگسیي برای پرداخت ّای باًکی از طریق کارتْای باًکی: پرداخت با کذ دٍبعذی

  ٍیژگی ّای في آٍری پرداخت هٌاسب

ػاصگاص تا گَؿی ّای جذیذ ٍ قذیوی 

حذاقل ٍاتؼتگی تِ ػخت افضاس 

قاتلیت تِ کاس گیشی هکاًیضم ّای اهٌیتی 

ػادگی دس تِ کاسگیشی 

حذاقل تغییشات دس ػاص ٍ کاس پشداخت فؼلی 

هٌطثق تش ػیؼتن تاًکی ایشاى 
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 (QR)فٌاٍری کذّای دٍ بعذی 

 تاسکذّای یک تؼذی تِ دلیل ٍیظگی ّای ػشػت خَاًذى، دقت  ٍ قاتلیت ّای تشتش خَد تؼیاس هحثَب
ُ اًذ  .ؿذ

 ًیاص تِ  افضایؾ هیضاى اطالػات رخیشُ ؿذُ تَػط تاسکذ یک تؼذی هٌجش تِ ایجاد تاسکذّای دٍتؼذی
 .ؿذ
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 (QR)ٍیژگیْای بارکذّای دٍبعذی 
ُ( کاساکتش 7089تا )ظشفیت کذ گزاسی تاالی داد 

 

ًؼخِ چاپی کَچک تش 

 

هقاٍم پزیشی ًؼثت تِ کثیفی ٍ خشاتی 

 

 دسجِ 360قاتلیت خَاًذى دس توام جْات 
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 (QR Code)پرداخت کذ دٍ بعذی 

قاتلیت ًوایؾ دس صفحِ هَتایل ٍ ػذم ًیاص تِ تکٌَلَطی خاف. 

 تاالاًؼطاف ًشم افضاسی 

 پشداخت کذ  2012ػال اصQR  دس اتؼاد ٍػیغ دس جوَْسی چک تا ّذف پشداخت هَسد اػتفادُ قشاس
 .  گشفتِ اػت

FIS 

24  ػاػت قثل اص خشیذ هثلغ هی تایؼت ؿاسط ؿَد ٍ تِ صَست کذQR اسػال هی ؿَد. 

 2013اکتثش 

 ؿْش اهشیکا اًجام ؿذُ اػت 3تِ صَست پایلَت دس. 

Fexco 

 2013اکتثش 

 خَدپشداص کذQR کٌذ ٍ  کٌذ ٍ گَؿی َّؿوٌذ آى سا اػکي هی تَلیذ هیPIN  ًِـاى دادُ ؿذُ تَػط تشًاه
 .ؿَد گَؿی دس خَدپشداص ٍاسد هی
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 اجسای تطکیل دٌّذُ ساهاًِ آررخص
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            فهوش  پایانه   •

(Point Of Sale) 

 خود پوداز•

  3 

بونام  کاربودی نصه  ده ب بهو    •
 موبایل گودی هایرشی انواع 

  2 

سامان  کهارگاار نصه  ده ب در    •
 کامپیوتو متص ی در دع  بانک  

 1 
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 ًصب ًرم افسار
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 اینترنت بلوتوث گوشی پلتفرم

 (Java)جايا 
  

 (Symbian)سیمبیه 
  

 (Android) اودريید
  

 (iOS)آی اياس 
  

 (Windows Phone)يیىديز فًن 
  

 سرٍیس ّای سیستن ارسال اطالعات

اطالػات کاست تِ سایاًِ اص طشیق کاست خَاى 

 اسػال اطالػات کاست تِ تلفي ّوشاُ اص طشیق تلَتَث یاWiFi 
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 WiFi بلوتوث گوشی پلتفرم

   (Java)جايا 

   (Symbian)سیمبیه 

   (Android) اودريید

   (iOS)آی اياس 

   (Windows Phone)يیىديز فًن 



 ساهاًِ ًرم افساری گَضی تلفي ّوراُ

دسیافت اطالػات کاست 

تَلیذ کذ دٍتؼذی 

هذیشیت اطالػات کاست 

کاست ّای تواهی تاًک ّا 
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 پرداخت با استفادُ از کذ دٍ بعذی

ATM  یا
POS 

بارکد  
خوان 
 دوبعدی

 موبایل
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 سخت افسارّای هَرد ًیاز

 (دس ؿؼثِ)کاهپیَتش 

 کاست خَاى 

فشػتٌذُ تلَتَث 

 Access Point 

تاسکذ خَاى 

POS  یاATM 
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 هالحظات اهٌیتی

ًیاص تِ سهضّای هتؼذد 

 کشدى سهض خَد گَؿیٍاسد 

 ٍِاسد کشدى سهض تشًاه 

پزیشًذُ /ٍاسد کشدى سهض کاست اًتخاب ؿذُ دس خَدپشداص 

 اًجام تشاکٌؾ تا کذ دٍتؼذی آىتشای 

 تَلیذ ؿذُ دٍتؼذی کذّایسهض ًگاسی 

تَلیذ ؿذُ دٍتؼذیتَدى اػتثاس کذ  هذت داس 

 ّای هـکَکفؼالیتػشٍیغ تاصتیٌی 
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 17 آررخص هلی 
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 اداسه ايٌس شعة سديف
 نسخو نصة شذه دس شعة

 تعذاد پزيشنذه تعذاد شعة
00.01.00 00.01.01 00.03.01 01.00.00 

 223 12 4 8 0 0 يشكضي تيشاٌ 1

 270 18 0 17 1 0 شًال تيشاٌ 2

 282 19 0 18 0 1 جنٌب تيشاٌ 3

 240 23 0 18 3 1 ششق تيشاٌ 4

 277 25 6 17 2 0 غشب تيشاٌ 5

 39 1 0 1 0 0 يستقم يشكضي 6

 1 1 0 1 0 0 يستقم ييشيهي 7

 1 1 0 1 0 0 يستقم اسكاٌ 8

 0 1 0 1 0 0 يستقم حج ً صياست 9

 1 1 0 1 0 0 يستقم تٌسط 10

 1 1 1 0 0 0 يستقم ايشاٌ خٌدسً 11

 2 1 0 1 0 0 يستقم تاصاس 12

 33 1 0 1 0 0 يستقم سعذي 13

 9 1 0 1 0 0 يستقم فشدًسی 14

 40 1 0 1 0 0 يستقم حافظ 15

 0 1 0 0 1 0 خذيات انفٌسياتیک 16

 1 1 0 1 0 0 ششکت داده ًسصی سذاد 17

 9 20 0 0 20 0 استاٌ اسدتیم 18

 13 9 0 0 9 0 استاٌ آرستايجاٌ ششقي 19

 1 1 0 0 1 0 استاٌ اصفياٌ 20

 53 10 0 7 3 0 استاٌ انثشص 21

 7 1 0 0 1 0 استاٌ ايالو 22

 9 2 0 0 2 0 استاٌ تٌشيش 23

 22 3 0 0 3 0 استاٌ چياسيحال تختیاسي 24

 13 18 0 4 14 0 استاٌ خشاساٌ جنٌتي 25

 0 5 0 0 5 0 استاٌ خشاساٌ شًاني 26

 11 44 0 0 44 0 استاٌ سًناٌ 27

 6 2 0 0 2 0 استاٌ قى 28

 7 15 0 15 0 0 استاٌ كشيانشاه 29

 11 21 0 7 14 0 استاٌ گهستاٌ 30

 1 2 0 1 1 0 استاٌ يشكضي 31

 2 1 0 0 1 0 استاٌ ىًذاٌ 32

 19 4 0 0 4 0 استاٌ يضد 33

 0 1 0 0 1 0 استاٌ صنجاٌ 34

 23 9 0 9 0 0 استاٌ گیالٌ 35

 0 10 0 10 0 0 استاٌ ىشيضگاٌ 36

 1627 285 11 141 131 2 جًع کم

 ًتیجِ گیری

کاّؾ اثشات هخشب صیؼت هحیطی ًاؿی اص تَلیذ کاست ّای فؼلی تِ دلیل هَاد اػتفادُ ؿذُ دس آى ّا 

ػذم الضام هـتشیاى تِ حول کاست ّای هتؼذد ٍ جایگضیي ًوَدى آى تا گَؿی تلفي ّوشاُ فشد 

ّای تاًک دس استثاط تا تْیِ ٍ صذٍس کاست تشای هـتشیاى ِ  کاّؾ چـوگیش ّضیٌ

 ُاهکاى هجتوغ ػاصی ٍ جاهؼیت تا ػایش اهکاًات ًشم افضاسی تاًک ٍ اتکا هـتشی تِ ػشٍیؼْای اسائِ ؿذ
 تَػط تاًک

افضایؾ هضیت سقاتتی تاًک ّای اػتفادُ کٌٌذُ اص ایي ساُ حل ًؼثت تِ ػایش تاًک ّا تشای هـتشیاى 

ّای تالقَُ تاسکذّای دٍ تؼذیػَْلت دس تَػؼِ ٍ اهکاًات تیـتش تا تَجِ تِ قاتلیت 

ّای تاًکی ػذم ًیاص تِ تغییش صیش ػاخت 

آٍسی  تَاى في تا تغییشات کَچکی هیNFC سا ًیض تِ ایي ػاهاًِ اضافِ ًوَد. 
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 با تطکر
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