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تَػؼِ فٌاٍسی  
اطالػات ٍ تَػؼِ  
ٍ تىاهل تاًىذاسی  

 الىتشًٍیه

تغییشات تٌیادیي دس 
ًحَُ اسائِ ٍ 

دسیافت خذهات  
 تاًىی

لضٍم حشوت تِ ػَی  
پشداخت الىتشًٍیه دس 
هؼاهالت ٍ خشیذّای 

ػذم پزیشؽ،   سٍصهشُ
ػذم اػتفادُ ٍ یا 
اػتفادُ هحذٍد اص  

اتضاسّاٍ لاتلیت 
ّای تاًىذاسی  

 الىتشًٍیه

ضشٍست ػَق دادى 
واستشاى تالمَُ تِ پزیشؽ 

ٍ اػتفادُ اص ویف پَل 
 الىتشًٍیه

ضشٍست ضٌاسایی 
هحشکِ ّای  

اصلی تسشیغ دس  
 پزیشش فٌاٍسی



 ضشٍست تاصاسیاتی دس صٌؼت تاًکذاسی
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الصم ّشچیض اص لثل ّذف، واستشاى /هـتشیاى ػَی اص آى ؿذى ٍالغ اػتمثال هَسد ٍ ًَیي فٌاٍسی ّش ػشضِ ٍ هؼشفی دس هَفمیت تشای  
  .وٌٌذ الذام هضتَس فٌاٍسی پزیشؽ تِ ًؼثت تالمَُ واستشاى اػت

هَفمیت تش حیاتی تاثیشاتی اص تاًىی ًَیي ّای فٌاٍسی تش هثتٌی خذهات ٍ هحصَالت اص اػن خذیذ ّای فٌاٍسی تِ ًؼثت واستشاى ًگشؽ 
 .اػت تشخَسداس هضتَس اطالػاتی ّای ػیؼتن پزیشؽ

خذهات ػشضِ دس هَفمیت ٍ  
  تِ تٌْا تاًىذاسی ًَیي هحصَالت

 ػیؼتن تىٌَلَطیه ٍ فٌی ویفیت
  ًخَاّذ تؼتگی تحث هَسد ًَیي

 .داؿت

پزیشؽ تِ واستشاى توایل ػذم  
 هٌافغ تحمك ػذم تِ هٌدش فٌاٍسی

  ػاصهاى تشای هضتَس فٌاٍسی واهل
 .ؿذ خَاّذ هشتَطِ

دس تاصاسیاتی ًمؾ اػاع ایي تش  
 خَاّذ تشخؼتِ تاًىذاسی صٌؼت

 .ؿذ

تشلشاسی تش تاًىذاسی خذهات تاصاسیاتی دس اصلی توشوض هتوادی ّای ػال طی 
 فشٍؽ تشفیؼات ٍ تثلیغات تِ تَخِ ایي ػپغ .تَد هؼطَف ػوَهی سٍاتط

 حاضش حال دس .وشد پیذا تغییش فشٍؽ فشٌّگ تَػؼِ تِ اداهِ دس ٍ ؿذ هؼطَف
 ریل ّای فؼالیت ٍ ّا هَلفِ تش هـتول تاًىذاسی صٌؼت دس تاصاسیاتی سٍیىشد اها

 :اػت
سٍیىشدی اػاع تش تاًىی خذهات ّذف هخاطثاى ٍ هـتشیاى تؼییي 

   اػتشاتظیه ٍ آگاّاًِ هٌطمی،
ّذف تاصاس هـتشیاى آتی ٍ فؼلی ًیاصّای ؿٌاػایی 
ًیاصّای ٍ اًتظاسات ػاصی ٍسدُ تشآ خْت دس هٌافؼی ایداد ٍ خلك 

 تالمَُ هـتشیاى
ًحَی تِ ًَیي خذهات ٍ هحصَالت هضایای اًتمال ٍ سػاًی اطالع 

 ّذف تاصاس تِ واسا ٍ اثشتخؾ
،سٍیِ اصالح ٍ تاصًگشی ًظاست 

 فْشست هطالة
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(ویپا)ویف پَل الىتشًٍیه   

ّای تَػؼِ تاصاس ویف پَل  ضشٍست تذٍیي اػتشاتظی
 الىتشًٍیه

 تداسب خْاًی دس حَصُ ویف پَل الىتشًٍیه

 ًظشیِ اًتـاس ًَآٍسی ٍ هذل پزیشؽ فٌاٍسی

 هذل پیـٌْادی

گاًِ واستشاى ّذف5ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تحلیل ٍیظگی  

ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تٌذی تاصاس تش اػاع ٍیظگی تخؾ
گاًِ واستشاى ّذف5  

گضاسی اتخار ساّىاسّای تشٍیح ٍ تشفیغ ویف  ػیاػت
 پَل الىتشًٍیه



 (کیپا)کیف پَل الکتشًٍیک 
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ّای لاتلیت تا پشداختی اتضاس: 
ُالىتشًٍیه پَل رخیش 

تاًىی حؼاب یا واست طشیك اص ؿاسط   

ًضدیه یا دٍس ساُ اص تشٍى خط صَست تِ تشاوٌؾ ّا الىتشًٍیىی پشداصؽ 

تشاؿِ تش هثتٌی یا هداصی استثاطی ًَیي في آٍسی ّای تش هثتٌی 

 سیض هثالغ تا هثادالتِ دس دس اػتفادُ لاتل   

(واستش) فشد تاًىی حؼاب تِ هؼتمین ٍاتؼتگی ػذم 

 تجاسب جْاًی دس حَصُ کیف پَل الکتشًٍیک
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Octopus :وٌگ ٌّگ 
1994 ػال اص 
پزیشًذگی حَصُ دس واس تِ ؿشٍع  

 ػوَهی ًملٍ  حول ّای ػاهاًِ
ّا، فشٍؿگاُ :حاضش حال دس 

  تفشیحی، هشاوض ّا، سػتَساى
  ّا، وتاتفشٍؿی ٍسصؿی، ّای تاؿگاُ

   پاسوَهتش ٍ پاسویٌگ
خشد ّای تشاوٌؾ 
هیلیَى 5 :صادسُ ّای واست هدوَع  

 ػذد
16 خوؼیت دس دسصذی 95 پَؿؾ  

 وٌگ ٌّگ ػال 65 تا

T Money :وشُ خٌَتی ٍ ًیَصلٌذ 
2004 ػال اص 
پزیشًذگی حَصُ دس واس تِ ؿشٍع 

 ػوَهی ًمل ٍ حول ّای ػاهاًِ
46 ًملٍ  حول دس پزیشًذُ پایاًِ ّضاس  

 تاوؼی ٍ اتَتَع هتشٍ، اص اػن ػوَهی
دس پزیشًذُ ّضاس 50 :حاضش حال دس  

 فشٍؽ خَدواس ّای دػتگاُ ّا، ًاًَایی
 فشٌّگی، هشاوض غزایی، هَاد ٍ ًـشیِ

 ٍسصؿی ٍ تفشیحی
هیلیَى 171 :صادسُ ّای واست هدوَع 

 ػذد
50 :سٍصاًِ هالی ّای تشاوٌؾ هتَػط  

 تشاوٌؾ هیلیَى

Chipknip :ّلٌذ 
1996 ػال اص 
ُفشٍؽ، خَدواس ّای دػتگا 

 غزایی هَاد ّای فشٍؿگاُ ّا، پاسویٌگ
 ادسات ٍ ّا ػاصهاى

ّای واست تواهی تا اػتفادُ لاتلیت  
 وـَس ایي تاًىی صادسُ

90 2008 ػال تا پزیشًذُ ّضاس 
178 2010 ػال دس تشاوٌؾ هیلیَى 

Mondex: 
1990 ػال اص 
اًگلؼتاى دس فؼالیت آغاص 
اص تؼیاسی دس ػپغ ٍ اسٍپا دس اتتذا  

  ػال دس وـَس 50) خْاى وـَسّای
1998) 

تَػط ػْام %51 خشیذ Master 

Card هؼشفی 1997ٍ ػال دس  
Mondex ِخذهات اص یىی ػٌَاى ت  

 ؿشوت
 



 ّای تَسؼِ تاصاس کیف پَل الکتشًٍیک ضشٍست تذٍیي استشاتژی
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احتوال ضکل دّی تجشتِ ای ًاخَضایٌذ ًسثت تِ کیف پَل الکتشًٍیک  

ًضد کاستشاى دس صَست اتخار اقذام ًادسست دس اًتخاب تاصاس ّذف ٍ  

 تکاسگیشی آهیختِ تاصاسیاتی ًاهٌاسة

تی اطالػی کاستشاى  

تالقَُ کیف پَل 

الکتشًٍیک اص هضایا، 

 کاستشد ٍ ًحَُ استفادُ

فقذاى تجشتِ هفَفق ٍ 

قاتل استٌاد دس کطَس 

دس حَصُ تَسؼِ، 

هؼشفی ٍ تشٍیج کیف 

 پَل الکتشًٍیک

سًٍذ جْاًی تثذیل 

ضذى کیف پَل 

الکتشًٍیک تِ یکی اص 

اتضاسّای کاستشدی ٍ 

جضئی جذاًطذًی اص 

 سثک صًذگی افشاد

سیضی ؿذُ ٍ پایذاس  ضشٍست اتخار الذاهات تشًاهِ
 دس ساػتای تَػؼِ ٍ تشٍیح ویف پَل الىتشًٍیه

ضشٍست تَػؼِ، اسائِ ٍ تىاسگیشی تدشتیات ٍ 
ّای هَفك آوادهیه دس حَصُ هؼشفی  تشٍیح   هذل

 فٌاٍسی ّای ًَیي

تذٍیي اػتشاتظی ًفَر ٍ تؼییي اخضای آهیختِ 
 تاصاسیاتی ویف پَل الىتشًٍیه دس تیي واستشاى

ضشٍست تَخِ تِ اتؼاد فشٌّگی، تَهی ٍ هلی 
 واستشاى ًْایی دس تشًاهِ سیضی تَػؼِ تاصاس

  (Innovation Diffusion Theory)ًظشیِ اًتطاس ًَآٍسی  
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اػت ؿىل هطاتك سفتاسی هشاحل داسای هَاسد اوثشیت دس خاهؼِ افشاد ػَی اص خذیذ ًَآٍسی یه پزیشؽ: 

هی ؿَد هٌدش ًَیي خذهت ٍ تىٌَلَطی پزیشؽ تِ ًْایت دس دیگشی اص پغ یىی هشاحل ایي ؿذى واهل. 

فٌاٍسی ٍ خذیذ تىٌَلَطی ّش تشای وِ هی پزیشد صَست هؼیاسّایی تِ تَخِ تا هشاحل ایي ؿذى طی ،ًَ  
 هؼیاسّا ایي .داسًذ هتفاٍت اّویتی هختلف، افشاد تشای پزیشؽ هؼیاسّای ایي، تش ػالٍُ .اػت هتفاٍت
 :اص ػثاستٌذ

 

هحَسی ّای حَصُ اص یىی  
 فٌاٍسی پزیشؽ دس گیشی تصوین

ِپزیشؽ ًشخ تا هؼىَع ساتط 

واستش ػَی اص ؿذُ ادسان دؿَاسی  
 تىٌَلَطی اص اػتفادُ دس
ِپزیشؽ ًشخ تا هؼىَع ساتط 

تا واس تدشتِ اهىاى تَدى فشاّن  
 ًظش هَسد فٌاٍسی

ِپزیشؽ ًشخ تا هؼتمین ساتط 

تا ًَیي فٌاٍسی تطاتك ٍ ّوخَاًی هیضاى  
  ػادات ٍ سایح ّای  فٌاٍسی ٍ اهىاًات
 واستشاى سفتاسی

ِپزیشؽ ًشخ تا هؼتمین ساتط 

فٌاٍسی تا واس ٍ فٌاٍسی هـاّذُ لاتلیت 
 (ّذف تاصاس) ػوَم تشای

ِپزیشؽ ًشخ تا هؼتمین ساتط 

هؼیاس تشیي تشخؼتِ ٍ ًخؼتیي   
تِ ًؼثت ًَیي فٌاٍسی هضیت  

 لثلی ّای فٌاٍسی
ِپزیشؽ ًشخ تا هؼتمین ساتط 

آگاّی  
(Awareness) 

 (Interest)ػاللِ
اسصیاتی

(Evaluation) 
 (Trial)آصهایؾ 

پزیشؽ
(Adoption) 



 (Technology Adoption Model) هذل پزیشش فٌاٍسی     
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ًَآٍساًِ خذهات ٍ هحصَالت اص اػتمثال دس خاهؼِ سفتاس آًالیض ٍ تـشیح تشای هذلی   

گشٍُ پٌح تِ ًَ، فٌاٍسی ّای تِ ًؼثت تاصخَسد تِ تَخِ تا خاهؼِ افشاد تواهی هذل ایي دس 
 هی ؿًَذ؛ تمؼین

 ًَآٍساى
دسصذ 2.5 :تمشیثی ػْن 
تاال تؼیاس سیؼه پزیشی اص تشخَسداس  

  دس سّثشی خایگاُ وؼة دسصذد /
 .ًَ ّای فٌاٍسی اص اػتفادُ

 صٍدٌّگام پزیشًذگاى
دسصذ13.5 :تمشیثی ػْن 
الـاس ػایش تشای گشٍُ ایي افشاد  

 .داسًذ سا سّثش ٍ پیـتاص حىن

 اٍلیِ اوثشیت
دسصذ 34 :تمشیثی ػْن 
اػتفادُ هـاّذُ :ًظش خلة اّشم  

  (ػمیذُ سّثشاى تخصَف) ػایشیي
 خذیذ فٌاٍسی اص

 گشیضاى فٌاٍسی
دسصذ16 :تمشیثی ػْن 
اخثاس صَست دس :ًظش خلة اّشم ٍ  

   الضام

 ثاًَیِ اوثشیت
دسصذ34 :تمشیثی ػْن  
اػتفادُ هـاّذُ :ًظش خلة اّشم  

  ٍ خذیذ فٌاٍسی اص ًخؼت ّای گشٍُ
 فٌاٍسی واسایی اثثات
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ّا ایي اص ّشیه ُ  تىٌَلَطی ّای تا تشخَسد دس گشٍ
 دٌّذ هی ًـاى خَد اص سا هتفاٍتی واهالً سفتاس خذیذ

ِ ی ٍ تاصاس دسن تشای آى فْن وِ  ػیاػت ّای اسائ
 ته ته تشای اختصاصی تاصاسیاتی ٍ گؼتشؽ
ُ ّا،   .اػت ضشٍسی ٍ الصم گشٍ

ِّا، اص ّشوذام هتفاٍت سٍیىشدّای دلیل ت ِ ُ ی دػت  ًحَ
  داسای ًیض آى ّا تِ هحصَل اسائِ ٍ سػاًی اطالع صحیح

 خَاّذ پشداختِ تذاى همالِ اداهِ دس وِ اػت تفاٍت ّایی
   .ؿذ

TAM 

IDT 

تحلیل سفتاسی واستشاى 
گاًِ تا تَخِ 5ّای  گشٍُ

تِ هؼیاسّای پزیشؽ 
 فٌاٍسی

ّای   اػتخشاج تخؾ
تاصاس ّذف تش اػاع  

 تحلیل سفتاسی

ّای  تؼییي هحَسّای پیام
 تثلیغاتی ٍ تشفیؼی

ّا ٍ تؼتشّای  تؼییي سػاًِ
سػاًی ٍ تثلیغات اطالع  



 گاًِ کاستشاى ّذف5ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تحلیل ٍیژگی

11 

 گاًِ کاستشاى ّذف5ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تٌذی تاصاس تش اساس ٍیژگی تخص
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 ًَآٍراى
پذیزًذگاى 
 سٍدٌّگام

اکثزیت 
 اٍلیِ

اکثزیت 
 ثاًَیِ

فٌاٍری 
 گزیشاى

صاحبٌظزاى ٍ 
اًذرکاراى  دست

حَسُ باًک ٍ 
 باًکذاری

داًشگاّیاى ٍ 
 داًشجَیاى

تحصیلکزدگاى ٍ 
ّای  فعاالى حَسُ

هزتبظ با 
 فٌاٍری

کارهٌذاى ادارات  
 دٍلتی

کارکٌاى 
ّای فعال  شزکت

در حَسُ خذهات 
 باًکی

کارشٌاساى 
باًکی ٍ 
 اقتصادی

کارکٌاى 
ّای  شزکت

 خصَصی

شاغلیي آساد اعن 
 اس کسبِ ٍ تجار

آهَساى داًش  

دار سًاى خاًِ  

افزاد هیاًسال ٍ 
 باسًشستِ

 کارگزاى رٍسهشد

سَاداى بی  

 اسکارافتادگاى

سالوٌذاى ٍ 
 سالخَردگاى



 گضاسی اتخار ساّکاسّای تشٍیج ٍ تشفیغ کیف پَل الکتشًٍیک سیاست
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 ًَآٍراى

پذیزًذگاى 
 سٍدٌّگام

 اکثزیت اٍلیِ

 اکثزیت ثاًَیِ

فٌاٍری 
 گزیشاى

ّا،   شزکت در ّوایش
ّا ٍ سویٌارّای   گزدّوایی

 تخصصی حَسُ خذهات باًکی

بزگشاری  / حضَر
ّای تخصصی ًوایشگاُ  

ارائِ هقاالت در هجالت ٍ 
 هغبَعات تخصصی

اجزای عزح کیف پَل در  
ّا داًشگاُ  

ّا ٍ  حضَر در رساًِ
 هغبَعات تخصصی هختلف

ّای   گیزی اس شبکِ بْزُ
  -اجتواعی ٍ تاالرّای علوی

 تخصصی

افشایش تعذاد ٍ تٌَع هزاکش 
 پذیزًذگی در ًقاط پزتزدد

ّا ٍ  حضَر در رساًِ
 هغبَعات عوَهی

ّا ٍ  حضَر در ًوایشگاُ
ّای عوَهی گزدّوایی  

افشایش تعذاد ٍ تٌَع هزاکش 
 پذیزًذگی

ّای تخفیفی ٍ  ارائِ عزح
 تشَیقی ّذفوٌذ

گیزی اس باساریابی دّاى  بْزُ
ّای   بِ دّاى ٍ رساًِ

 خاًَادگی

ّا ٍ  اعوال هحذٍدیت
 حذف پَل ًقذ اس چزخِ اجبارّای قاًًَی

 هشٍسی تش هطالة
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(ویپا)ویف پَل الىتشًٍیه   

ّای تَػؼِ تاصاس ویف پَل  ضشٍست تذٍیي اػتشاتظی
 الىتشًٍیه

 تداسب خْاًی دس حَصُ ویف پَل الىتشًٍیه

 ًظشیِ اًتـاس ًَآٍسی ٍ هذل پزیشؽ فٌاٍسی

 هذل پیـٌْادی

گاًِ واستشاى ّذف5ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تحلیل ٍیظگی  

ّای  ّای سفتاسی گشٍُ تٌذی تاصاس تش اػاع ٍیظگی تخؾ
گاًِ واستشاى ّذف5  

گضاسی اتخار ساّىاسّای تشٍیح ٍ تشفیغ ویف  ػیاػت
 پَل الىتشًٍیه
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 ...ّا سا تاال تضًین  آستیي

 با تشکز
 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

 مرکز همایش های برج میالد – 1392دی ماه  17و  16
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