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 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 عادیسطح محرمانگی: 

  IEC – D – O – POS – 001  کد:

 25/12/00 -9  ی: شماره و تاریخ بازنگر

 

 

 

 

 

 سرپیری خسرو:کننده تصویب                    غفاری سارا:کننده تایید               محمدجواد کامیاب:کننده تهیه

 امضاء                                                 امضاء                                           امضاء

 تاریخ                                                  تاریخ                                           تاریخ

 

 

 

 

 نام مستند با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

IEC-D-O-POS-001 کد مستند 

خدمات پرداخت واحد  محل نگهداری 

 سطح محرمانگی عادی

 تعداد صفحات 4

52/21/00 اریخ آخرین بازنگریت   

 شماره بازنگری 9



 
 

                                             
                                        

 

 

 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 عادیسطح محرمانگی: 

  IEC – D – O – POS – 001  کد:

 25/12/00 -9  ی: شماره و تاریخ بازنگر

 

 

 تاریخچه ی اصالحات

 بازنگری تاریخ اقدام کننده شرح تغییرات بند
(پایش استانداردها )کارشناسغنائمی مریم تدوین   95/10/19 1 

شامل تغییرات گردید 8بند  (استانداردها پایش کارشناس) غنائمی مریم بازنگری   01/01/96  2 

8.2و  8.1اضافه شدن سایت شرکت به بند  14/09/96 فاطمه امیری )کارشناس پایانه های فروش( بازنگری   3 

()کارشناس پایانه های فروش قنبری علیرضا اصالح شماره پیامک 8.4  01/03/97  4 

(های فروش)کارشناس پایانه  قنبری علیرضا بازنگری شماره تماس مرکز امداد و PSPتغییر نام   21/07/97  5 

 6 16/01/1399 محمد جواد کامیاب)سرپرست امور پذیرندگان( بازنگری تقسیم بندی به پذیرندگان پیشخوانی و غیر پیشخوانی

 7 21/08/1399 محمد جواد کامیاب)سرپرست امور پذیرندگان( کلی بازنگری 

 8 01/08/1400 محمد جواد کامیاب)سرپرست امور پذیرندگان( کلی بازنگری 

شماره تماس های شرکتتغییر   9 25/12/1400 محمد جواد کامیاب)سرپرست امور پذیرندگان(  بازنگری 

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
 

 

 

 

 

 



 
 

                                             
  1 صفحه                                               

 

 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 سطح محرمانگی: محرمانه داخلی

  IEC – D – O – POS – 001  کد:
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  2 صفحه                                               

 

 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 سطح محرمانگی: محرمانه داخلی

  IEC – D – O – POS – 001  کد:

 

   مقدمه .1

 .موظف است راه های ارتباطی خود را به پذیرندگان و مشتریان اعالم نمایدبا توجه به الزامات شاپرک ، شرکت ارائه دهنده خدمات 

 هدف  .2

کت پیشخوان با پذیرندگان می باشد. تا از هر گونه سو استفاده احتمالی در روشهای ارتباطی شر معرفیهدف از تهیه این مستند 

 این زمینه جلوگیری

 دامنه .3

 شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان پذیرندگانکلیه 

 کاربران  .4

 .شرکت پیشخوان می باشد پرداختکاربران این مستند کلیه پرسنل واحد 

 مسئولیت .5

 مسئولیت نظارت بر اجرای این مستند بر عهده سرپرست امور پذیرندگان می باشد.

 مراجع .6

- 

 تعاریف .7

- 

  



 
 

                                             
  3 صفحه                                               

 

 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 سطح محرمانگی: محرمانه داخلی

  IEC – D – O – POS – 001  کد:

 

 شرح .8

الکترونیک ایرانیان جهت اطالع رسانی روش های ارتباطی زیر در نظر گر فته با توجه به گروه بندی پذیرندگان شرکت پیشخوان 

 شده است:

 روش ارتباطی برای پذیرندگان دفاتر پیشخوان دولت:

 مطالعه اطالعیه این سایت.  Pec.ir و Iec24.com و Epishkhan.orgمراجعه به سایت  .1

 دفاتر پیشخوان دولت.آشنایی با خدمات بانکداری و  Iec24.comمراجعه به سایت  .2

 های و یا شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان با شماره 021-2318تماس با واحد پشتیبانی پذیرندگان به شماره  .3

  021-86036680و  86036733و  66430554

 300002318و  100043200 ، 500043200سامانه پیامکی به شماره  .4

 Epishkhan.irارائه بروشور الکترونیکی آموزشی استفاده از دستگاه پایانه فروش در پنل کاربری واحد بانکداری در درگاه  .5

به منظور پشتیبانی  Epishkhan.irارائه فیلم آموزش های کاربردی جهت راه اندازی و آموزش ثبت احوال نیز در سایت  .6

 ه شده است.حقوق پذیرنده در سایت قرار داد از و سیانت

مراجعه و پس از ورود به قسمت آموزش مجازی ، وارد بخش  Epishkhan.irبه منظور مشاهده مستند آموزشی، پذیرنده به سایت 

 . بانکداری می شود
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 ن را ندارد.این مستند متعلق به شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است و هیچ کس بدون اجازه کتبی حق انتشار، کپی برداری و افشای آ

 

 با پذیرندگان PSPمستند تعیین روش های ارتباطی 

 

 

 سطح محرمانگی: محرمانه داخلی

  IEC – D – O – POS – 001  کد:

 پذیرندگان: روش های ارتباطی سایر

 مطالعه اطالعیه این سایت.  Pec.ir و Iec24.comمراجعه به سایت   .1

 های و یا شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان با شماره021-2318تماس با واحد پشتیبانی پذیرندگان به شماره  .2

  021-86036680و  86036733و  66430554

 300002318و  100043200 ، 500043200امانه پیامکی به شماره س .3

 مرکز تماس

 انجام می پذیرد  021-2318 به شماره شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختکلیه پشتیبانی وامداد مشتریان از طریق مرکز تماس 


