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 مقدمه -1

بانرک  ها و مقرررات وضرش شرده توسرط     دستورالعمل، ملزم به رعایت کارت جهت فعالیت در شبکه الکترونیکی پرداخت انیارپرداخت

سیاست بانک مرکرزی ج.ا.ا. درخصروف فنراوری    »با این حال مطابق با الزامات مندرج در سند  .شاپرک هستندشرکت مرکزی ج.ا.ا. و 

شررکت  البتره  های ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قررارداد برا ایشران اسرت.      این الزامات بر عهده شرکت، نظارت بر رعایت «مالی

اقردام بره انجرام    تواند در هرر زمران    میو به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، شاپرک در راستای انجام وظایف نظارتی خود، 

تشرکیل شرده    بخرش اصرلی   چهرار از است،  یارپرداخت دربرگیرنده چارچوب نظارت بر که سند حاضر ها نماید.ممیزی از این شرکت

 است:

 الزامات فنی .1

 زامات اجراییال .2

 الزامات امنیت اطالعات .3

 همکاری مدیریتی .4

های زمانی معرین   یاران طرف قرارداد، در بازه های ارائه دهنده خدمات پرداخت باید ضمن ارائه مستندات هر بخش به پرداخت شرکت

الزامات ابالغی اقردام نمروده، و نترای     ات و یار و کنترل میزان انطباق با مستند )حداقل دو نوبت در سال( نسبت به بازرسی از پرداخت

بدیهی اسرت همرواره رخررین     .به شاپرک اعالم نمایند 1جدول مندرج در پیوست شماره  امتیازات های انجام شده را برمبنای ممیزی

 ویرایش از مستندات ابالغی شاپرک باید مالک عمل قرار گیرد.

 اهداف -2

  .است انیارپرداخت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بر به منظور نظارت شرکتارائه چارچوبی  ،این سند و ابالغ از تدوین هدف

 کاربران -3

 باشند. می یارانپرداخت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و  شرکت کاربران این سند

 تعاریف -4

 یارپرداخت -4-1

 در شرده  پشرتیبانی  پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»شخصیت حقوقی است که در چارچوب سند 

هرای ارائره دهنرده خردمات      و براسرا  قررارداد منعقرده برا شررکت     وری اسالمی ایران به ثبت رسیده در جمه ،«کشور پرداخت نظام
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 ای برنامره  درون های پرداخت جمله از یکارت های پرداخت یار، کند. پرداخت منعقده با شرکت شاپرک، فعالیت می نامه توافقپرداخت، و 

 .کند می ارسال شاپرک شبکه به کرده و دریافت را همراه های زیرساخت بر مبتنی

 شرح -5

 الزامات فنی -5-1

های  شرکتشاپرک به شرکت ، براسا  مستندات ابالغی الزامات فنیسنجی ، به ارزیابی و صحتیزیجامش مم چارچوباز  اولبخش 

 .پردازدمیبه قرار ذیل ، ارائه دهنده خدمات پرداخت

 (Call Centerمرکز تما ) -5-1-1

ی که در ممیزی مرکز تمرا  مرورد بررسری    مواردعمده گیرد. انجام می «الزامات مرکز تما »بر اسا  مستند  ممیزی مرکز تما 

 باشد:گیرد به شرح زیر میقرار می

 یارتباط یکانال ها کیبه تفک انیبه مشتر یخدمت رسان یمستندات مربوطه به روش ها 

 یو سطوح دسترس 7*24 یکار فتیش ندها،یو رموزش کارکنان به همراه فرا فیوظا شرح 

 یبانیمربوطه و مستندات پشت زاتیتجه یو نرم افزار یسخت افزار مشخصات 

 ها و انواع درخواست ها سیسرو کیبه تفک جهیتا حصول نت یریگزارش گ یها روال 

 انیمشتر یمند تینظام اخذ بازخورد و روال مدون سنجش سطح رضا ات،یشکا یگریپ ندیفرر 

 شده ارائهبا مستندات  ییروال اجرا انطباق 

 (Data Centerمرکز داده) -5-1-2

ی که در ممیزی مرکز داده مورد مواردعمده گیرد. صورت می «الزامات مرکز داده»، بر اسا  مستند یارانپرداختمرکز داده  ممیزی

 باشد:به شرح زیر می گیردبررسی قرار می

 یلیمرکز داده به صورت تفص یمستند معمار 

 مرتبط یو قراردادها ندهایو برق مرکز داده مشتمل بر فرر زاتیاز تجه یبانیپشت مستندات 

 مرکز داده یو نرم افزار یها و مشخصات سخت افزارییدارا زات،یتجه ستیل 

 رخدادها تیریمرکز داده و مد نگیتوریمان سامانه 

 کنترل ورود به همراه مستندات زمیبه مرکز داده و مکان یکنترل دسترس روال 

 بحران و تداوم کسب و کار تیریمد مستندات(BCP/DRP) 
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 های پرداختمانیتورینگ عملکرد سامانه -5-1-3

مرورد   به عنوان مسرتند مرجرش   «الزامات مانیتورینگ»، سند یارانپرداختهای مانیتورینگ سنجی سیستمبه منظور ارزیابی و صحت

 گیرند:سنجی قرار میمورد ارزیابی و صحتالزامات، ین بخش از ممیزی اموارد ذیل در  گیرد. استفاده قرار می

 ناموفق و مدت زمان ی هاخدمات، تعداد تراکنش یفیها، سطح کستمیو حد رستانه س شبکه نگیتوریوجود سامانه مان

 یدهپاسخ

 هارن یبانیو پشت یتیریمد یها و داشبوردهاسامانه مستندات 

 هارن تیریو نحوه مد سیسرو کیشده به تفک دیهشدارها و انواع گزارشات تول شرح 

 تیارتقاء سطح مسئول مستند (Escalationبا توجه به درجه حساس )رخداد، زمان و نوع رن تی 

 ی واحد مانیتورینگکار یها فتیپرسنل و ش فیوظا شرح 

 الزامات اجرایی -5-2

هرای   شررکت ، براسا  مستندات ابالغی شاپرک به الزامات اجراییسنجی ، به ارزیابی و صحتیزیجامش مم چارچوباز  دومبخش در 

 .شودپرداخته می، ارائه دهنده خدمات پرداخت

 فرریندهای حوزه عملیاتی -5-2-1

 است: های زیرای عملیاتی مشتمل بر شاخصحوزه فرریندهممیزی 

   پذیرندگان با مرتبط الزامات -5-2-1-1

 «الزامرات پذیرنردگان اینترنتری   »و « هرای فرروش  برداری از پایانهدر بهره رندگانیالزامات پذ» اتندتسمطابق با این بخش، مممیزی 

 :از عبارتند ممیزی این حوزههای . ریتمشودانجام می

 و تعهرد   یریپرذ تیمسرئول  حیها به همراه توضو رموزش رن رندگانیبا پذ یار پرداخت یارتباط یها روش نییمستند تع

 دارنده کارت میو حفظ حر هاهینسبت به مفاد قرارداد و ابالغ رندهیپذ

 اعمال مجرمانه قیمصاد شیو پا ییشناسا یچگونگ مستند 

 رندگانیپذ تیاهل صیو تشخ تیو احراز هو ییشناسا روال 

 یاررداختپ یهابانیپشت تیهو قیو تصد ییشناسا زمیمکان 
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  اینترنتی پذیرندگان با مرتبط الزامات -5-2-1-2

 این بخش عبارتند از:های ممیزی ، ریتم«ینترنتیا رندگانیالزامات پذ»با سند  مطابق

 و نگهداری سوابق اجرا الزامات یسازادهیو گزارش پ ینترنتیا رندگانیالزامات پذ یتمام تیرعا کنترل 

 هارن یو بروزرسان ینترنتیا رندگانیصحت مدارک پذ یبررس زمیمکان وجود 

 ی و مستندات مربوطهنترنتیا رندگانیو کنترل پذ شیپا زمیمکان 

 پرخطر پذیرندگان مدیریت الزامات -5-2-1-3

 گیرد:قرار می ممیزیمورد  زیرریتم « پر خطر رندگانیپذ تیریمد ییاجراروش »با سند  مطابق

 هرا در لیسرت   و ورود نرام رن  رنردگان یدار شردن سروابق پذ  منجر به خدشره  کهیدر موارد رندگانیبه پذ یرسان اطالع

 شودیم پذیرندگان پرخطر

 اجرایی حوزه فرایندهای -5-2-1-4

 گیرند:قرار می ممیزیمورد  زیرهای ریتم «ییاجرا یندهایالزامات مرتبط با فرا»مستند  براسا 

 یریگرتیو مغا رشیپذ یابزارها یبانیو پشت یاندازنصب و راه ،یابیبازار یندهایفرا مستند 

 ندگانیو سطح تعهدات نما نیطرف اراتیحدود اخت ،ییراجرایو غ ییاجرا یندهایفرر مستند 

 یاختصاص یشبا رییو تغ صیو تخص رندگانیکنترل مدارک پذ ندیفرر 

 قراردادها حوزه -5-2-1-5

قررار   ممیرزی مرورد   زیرر هرای  ریرتم  «پشرتیبانی شرده   هبا پذیرنرد  یارپرداختمیان قرارداد  مستند ضوابط و مقررات»با سند  مطابق

 گیرند: می

 پشتیبانی شده رندگانیپذ الزامات در خصوف قرارداد با تیرعا 

در این حوزه مورد ارزیابی  نیز ها موارد زیرای ثالث و بانکهجی الزامات حوزه قرارداد با شرکتسنهمچنین به منظور ارزیابی و صحت

 گیرند:سنجی قرار میو صحت
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 همراه به ثالث هایشرکت قرارداد با در الزامات رعایت NDA1  وSLA2 همکاری وجود صورت در 

 های پرداختها و شرکتبانک با قرارداد با مرتبط الزامات رعایت 

 الزامات ابزارهای پذیرش -5-2-2

های ارائره دهنرده خردمات پرداخرت      شرکت، تدوین و به "الزامات ابزارهای پذیرش"به منظور ممیزی الزامات ابزارهای پذیرش، سند 

بره منظرور    شرده اسرت. همچنرین    ارائره  های خرید اینترنتی و درگاه های فروش ات مربوط به پایانهابالغ گردیده است، که در رن الزام

اینترنتی نیز در این بخش قرار داده شده است. در ادامه بره   و درگاه پرداخت های فروش پایانهسید سازی، الزامات مربوط به ریکپارچه

 شود:  های ابزارهای پذیرش ذکر میتفکیک، شاخص

 فروشپایانه  -5-2-2-1

 گیرند:سنجی قرار میمورد ارزیابی و صحت چارچوبدر این بخش از  ،موارد ذیل

 رمتصلیمتصل و غ یها پایانه یشناسنامه رمار ارائه 

 برند و مدل به همراه مستند نحوه کارکرد دستگاه کیفروش به تفک یها انهیپا یبروزرسان ندیفرر مستند 

 ها با استاندارد  انهیانطباق پا مستندPCI PED & PTS 

 فروش انهیپا یمنوها یساز کسانی -5-2-2-2

 گیرد:موارد ذیل مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار می "فروش یها انهیپا یمنوها یساز کسانی"سند  براسا 

 ندهایفرر یواره منو و فلوچارت اجرادرخت مستند 

 مجاز و ...( ریغ یبانک، منوها یلوگو شینما تیمنو)ممنوع الزامات 

 های فروش پایانه دیالزامات صدور رس -5-2-2-3

 گیرد:موارد ذیل مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار می «فروش یها انهیپا دیمقررات صدور برگه رس»اسا  سند  بر

 فروش انهیپا دیالزامات رس تیرعا 

 برند و مدل کیها، به تفکانهیانواع پا یدهاینمونه رس مستند 

 

                                                           

1 Non-disclosure agreement 
2 Service level agreement 
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 (IPG)یدرگاه پرداخت اینترنت -5-2-2-4

گیرند. همچنین ی قرار میسنجو صحت مورد ارزیابی «رشیپذ یالزامات ابزارها»سند مطابق با  چارچوبدر این بخش از  ،موارد ذیل

 اینترنتی نیز در این بخش لحاظ شده است. پرداخت الزامات رسید درگاه

 هاامیپ تیریو مد نگیگنالیس ،ینترنتیا یها تراکنش مستند 

 از نفوذ یریو جلوگ یریپذبیسنجش رس ،ینترنتیدرگاه پرداخت ا تیامن ،ینترنتیالزامات درگاه پرداخت ا کنترل 

 ینترنتیا پرداخت یها درگاه دیالزامات صدور رس -5-2-2-5

 گیرد:سنجی قرار میموارد ذیل مورد ارزیابی و صحت «ینترنتیپرداخت ا یهادرگاه دیمقررات صدور رس»سند  بر اسا 

 به دارنده کارت دیرس ارائهو  یپرداخت مجاز یهادرگاه دیرس اتیالزامات محتو تیرعا 

 هاالزامات فرریندی و دستورالعمل -5-2-3

 اند:، بر اسا  مستندات ذیل تدوین شدهچارچوبهای این بخش از چک لیست

 شاپرک یمقررات استفاده از نام و نشان تجار 

 شاپرک یلوگو ییو جانما یمقررات ظاهر تیرعا 

 پرخطر رندگانیپذ تیریمد ییاجرا روش 

 ارائه دهنده خدمات پرداختهای شرکت سیقطش/اختالل سرو یهازمان تیریمد 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختشرکتدر خدمات  راتییدرخواست اعمال تغ دستورالعمل 

 رندگانیاطالعات پذ شیپاال   

 الزامات امنیت اطالعات  -5-3

 گیرد.بندی ذیل صورت میاست که در دسته «الزامات امنیت اطالعات شاپرک»، یارانپرداختهای ممیزی از از مهمترین ریتم

 مطابق با فصل اول سند الزامات( یالزامات عموم( 

 شبکه و ارتباطات تیامن 

 ها و اطالعات از داده حفاظت 

 افزارها و نرم ها ستمیس تیامن 

 شبکه یاجزا یدسترس کنترل 
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 15از 11 یصفحه SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK 25/11/1396 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 تیو رزمون امن شیپا 

 یکیزیف یدسترس کنترل 

 اطالعات تیامن یها و روال ندهایفرا ،یمش خط 

 مدیریتی همکاری -5-4

 هارعایت مهلت زمانی رسیدگی به درخواست -5-4-1

هرای   یار و همچنین انجام به موقش فعالیرت های شاپرک، توسط پرداخترعایت مهلت زمانی رسیدگی به درخواستبه منظور سنجش 

شود که نحوه محاسبه امتیاز  در فرایند ممیزی درنظر گرفته می "همکاری مدیریتی"عنوان های شاپرک، ریتمی تحت  مربوط به پروژه

 باشد. می 1شماره  های ممیزی به شرح جدول پیوست سایر ریتم به همراهاین ریتم 
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 15از 12 یصفحه SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK 25/11/1396 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 1شماره  پیوست -6

 انیارپرداختممیزی  هایجدول شاخص

 زیر شاخص شاخص اصلی گروه

الزامات 

 فنی
 درصد( 25)

 مرکز تما  

(Call Center) 

 درصد( 5)

 « الزامات مرکز تماس»سند 

 های ارتباطیرسانی به مشتریان به تفکیک کانالهای خدمتمستندات مربوط به روش

 و سطوح دسترسی 7*24شرح وظایف و رموزش کارکنان به همراه فرایندها، شیفت کاری 

 مربوطه و مستندات پشتیبانیافزاری تجهیزات افزاری و نرممشخصات سخت

 هاها و انواع درخواستتفکیک سرویس گیری تا حصول نتیجه بههای گزارشروال

 مندی مشتریانری شکایات، نظام اخذ بازخورد و روال مدون سنجش سطح رضایتیفرریند پیگ

 شده ارائهانطباق روال اجرایی با مستندات 

 مرکز داده
(Data Center) 

 درصد( 12)

 «  الزامات مرکز داده»سند 

 مستند معماری مرکز داده به صورت تفصیلی

 مستندات پشتیبانی از تجهیزات و برق مرکز داده مشتمل بر فرریندها و قراردادهای مرتبط

 افزاری مرکز دادهافزاری و نرمها و مشخصات سختلیست تجهیزات، دارایی

 مرکز داده و مدیریت رخدادهاسامانه مانیتورینگ زیرساخت 

 روال کنترل دسترسی به مرکز داده و مکانیزم کنترل ورود به همراه مستندات

 (BCP/DRPمستندات مدیریت بحران و تداوم کسب و کار)

مانیتورینگ عملکرد 

های پرداخت  سامانه

 یار پرداخت

 درصد( 8)

 « الزامات مانیتورینگ»سند 

های ا، سطح کیفی خدمات، تعداد تراکنشهگ شبکه پرداخت و حد رستانه سیستممانیتورینوجود سامانه 

 دهیناموفق و مدت زمان پاسخ

 هاها و داشبوردهای مدیریتی و پشتیبانی رنمستندات سامانه

 هاشرح هشدارها و انواع گزارشات تولید شده به تفکیک سرویس و نحوه مدیریت رن

 ( با توجه به درجه حساسیت رخداد، زمان و نوع رنEscalationسطح مسئولیت )مستند ارتقاء 

 های کاری واحد مانیتورینگ شرح وظایف پرسنل و شیفت
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 15از 13 یصفحه SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK 25/11/1396 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 زیر شاخص شاخص اصلی گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات 

 اجرایی
 درصد( 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرریندهای حوزه 

 عملیاتی

 درصد( 20)

 الزامات مرتبط با پذیرندگان پایانه های فروش

 «بهره برداری از پایانه های فروش پذیرندگان درالزامات »سند 

ها به همراه توضیح مسئولیت پذیری و های ارتباطی شرکت با پذیرندگان و رموزش رن مستند تعیین روش

 های شرکت و حفظ حریم دارنده کارتنسبت به مفاد قرارداد و ابالغیه تعهد پذیرنده

 اعمال مجرمانهمستند چگونگی شناسایی و پایش مصادیق 

 روال شناسایی و احراز هویت و تشخیص اهلیت پذیرندگان و مکانیزم شناسایی و تصدیق هویت پشتیبان ها

 الزامات مرتبط با پذیرندگان اینترنتی 

 «الزامات پذیرندگان اینترنتی»سند مطابق با 

 سازی الزامات و نگهداری سوابق اجراپیادهذیرندگان اینترنتی و گزارش انجام کنترل رعایت تمامی الزامات پ

 هاوجود مکانیزم بررسی صحت مدارک پذیرندگان اینترنتی و بروزرسانی رن

 ای پایش و کنترل پذیرندگان اینترنتی و مستندات مربوطهوجود مکانیزم دوره

 الزامات مدیریت پذیرندگان پرخطر

 « روش اجرایی مدیریت پذیرندگان پر خطر »سند 

 شوددار شدن سوابق پذیرندگان میندگان در مواردی که منجر به خدشهاطالع رسانی به پذیر

 الزامات فرایندهای حوزه اجرایی

 « الزامات مرتبط با فرایندهای اجرایی»سند 

 گیریپشتیبانی ابزارهای پذیرش و مغایرتمستند فرایندهای بازاریابی، نصب و راه اندازی و 

 مستند فرریندهای اجرایی و غیراجرایی، حدود اختیارات طرفین و سطح تعهدات نمایندگان

 فرریند کنترل مدارک پذیرندگان و تخصیص و تغییر شبای اختصاصی

 حوزه قراردادها

 « پشتیبانی شدهیار با پذیرنده  میان پرداختضوابط و مقررات قرارداد »سند 

رعایت الزامات در خصوف قرارداد با کلیه پذیرندگان بر اسا  ابزار پذیرش و رعایت نحوه تخصیص شبای 

 اختصاصی

 در صورت وجود همکاری SLAو NDAهای ثالث به همراه با شرکت رعایت الزامات در قرارداد

 پرداختارائه دهنده خدمات های و شرکتها رعایت الزامات مرتبط با قرارداد با بانک
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 15از 14 یصفحه SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK 25/11/1396 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 زیر شاخص شاخص اصلی گروه

 ابزارهای پذیرش

 درصد(15)

 های فروشالزامات پایانه

 « الزامات ابزارهای پذیرش»سند 

 خوان های متصل و غیرمتصلشناسنامه رماری کارت ارائه

 دستگاههای فروش به تفکیک برند و مدل به همراه مستند نحوه کارکرد مستند فرریند بروزرسانی پایانه

 PCI PED & PTSها با استاندارد مستند انطباق پایانه

 یکسان سازی منوهای پایانه فروش

 « های فروش سازی منوهای پایانه یکسان»سند 

 واره منو و فلوچارت اجرای فرریندهامستند درخت

 الزامات منو)ممنوعیت نمایش لوگوی بانک، منوهای غیر مجاز و ...(

 خوانصدور رسید دستگاه کارت الزامات

 « های فروش مقررات صدور برگه رسید پایانه»سند 

 رعایت الزامات رسید پایانه فروش

 ها، به تفکیک برند و مدلیانهمستند نمونه رسیدهای انواع پا

 الزامات درگاه پرداخت اینترنتی

 « الزامات ابزارهای پذیرش»سند 

 هانترنتی، سیگنالینگ و مدیریت پیامهای ای مستند تراکنش

پذیری و جلوگیری رگاه پرداخت اینترنتی، سنجش رسیبکنترل الزامات درگاه پرداخت اینترنتی، امنیت د

 از نفوذ

 های اینترنتی الزامات صدور رسید درگاه

 « مقررات صدور رسید درگاه های پرداخت اینترنتی»سند 

 رسید به دارنده کارت ارائههای پرداخت اینترنتی و رسید درگاهعایت الزامات محتویات ر

الزامات فرریندی و 

 دستورالعمل ها

 درصد( 5)

 براساس مستندات ذیل:

 مقررات استفاده از نام و نشان تجاری شاپرک 

 ارائه دهنده خدمات پرداختهای سرویس شرکتهای قطع/اختالل مدیریت زمان

 ارائه دهنده خدمات پرداختهای درخواست اعمال تغییرات در خدمات شرکتدستورالعمل 

 پاالیش اطالعات پذیرندگان 
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 15از 15 یصفحه SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK 25/11/1396 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 زیر شاخص شاخص اصلی گروه

الزامات 

امنیت 

 اطالعات
 درصد( 30)

 امنیت اطالعات

 درصد( 30)

 « الزامات امنیت اطالعات شاپرک»سند 

 الزامات عمومی )مطابق با فصل اول سند الزامات(

 ارتباطاتامنیت شبکه و 

 ها و اطالعات حفاظت از داده

 افزارها ها و نرم امنیت سیستم

 کنترل دسترسی اجزای شبکه

 پایش و رزمون امنیت

 کنترل دسترسی فیزیکی

 های امنیت اطالعات خط مشی، فرایندها و روال

همکاری 

 مدیریتی
 درصد( 5)

رعایت مهلت زمانی 

رسیدگی به 

 ها درخواست

 درصد( 5)

 ها در زمان تعیین شده ها و پروژه پاسخگویی به درخواست

 جمع درصد 100 درصد 100

 

 

 

 

 

 

 

 


