
 کارت اعتباری ) کیپ کارت ( دارندگاندستور العمل 

 هدف : 

 افراد واجد شرایطاطالع رسانی صحیح و ایجاد وحدت رویه در اعطای کارت اعتباری به  دف از تدوین این دستورالعمله

 می باشد.

 

 :دامنه کاربرد 

 می باشد.افراد واجد شرایط  توسطکیپ کارت  دریافت نحوهمربوط به   این دستورالعمل شامل کلیه فعالیت ها و اقدامات

 

 مسئولیتها و اختیارات :

 می باشد. مسئولیت سیاست گذاری،اهداف، چشم انداز و ماموریت ها بر عهده شورای عالی راهبردی کارت 

  روابط عمومی شرکت خصوص پروژه اعطای کارت اعتباری بر عهده  درصحیح و به موقع مسئولیت اطالع رسانی

 می باشد. هاکل آموزش و پرورش استانفرآیند نوین فرهنگیان و ادارات 

  بر عهده مجری طرح، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد  کارت و اقدامات فنی پروژهمسئولیت ارائه خدمات

 می باشد.

  محل  اداره آموزش و پرورشر عهده ب  در ابتدا  متقاضیان دریافت کارت اعتباریمسئولیت انجام اعتبارسنجی

 و نهایتاً تائید بانک می باشد. و سپس بر عهده شرکت فرآیند نوین فرهنگیان خدمت متقاضی

  شرکت  و امور فرهنگیان توسعه منابعبا معاونت  موسسه ضی در امتقعضویت و میزان سپرده بررسی مسئولیت

 .می باشدفرآیند نوین فرهنگیان 

  شرکت فرآیند نوین فرهنگیان و پاسارگاد  کیشرکت پرداخت الکترونبر عهده مغایرت گیری عملیات مسئولیت

 می باشد.

  و در صورت عدم  دارنده کارتبر عهده  پاسارگاد کیشرکت پرداخت الکترونمسئولیت عملیات تسویه حساب با

 ایفای تعهدات دارنده کارت بر عهده شرکت فرآیند نوین فرهنگیان می باشد. 

  باشد. یم انیفرهنگ نینو ندیبا شرکت فرآمسئولیت پیگیری وصول مطالبات 

 شرکت فرآیند نوین فرهنگیان  مسئولیت مسدودی سپرده دارنده کارت در صورت عدم پرداخت اقساط بر عهده

 می باشد.

 محل خدمت متقاضی می باشد.اداره آموزش و پرورش بر عهده  عملیات اجرایی کسر از حقوق 

 در هنگام انتقال و یا انفصال از خدمت و یا هرگونه عدم  انیفرهنگ نینو ندیشرکت فرآاز  استعالم تیمسئول

 .باشد یم محل خدمت اداره کل آموزش و پرورش ، بعهدهدارنده کارت همکاری 

  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده حسابرسی داخلی شرکت فرآیند نوین فرهنگیان  

 باشد.می 

  آموزش و پرورش برعهده کارگروه  یدر نواح یاعتبار یکارتها عیدر خصوص نحوه توز یریگ میتصممسئولیت

 .باشد یموسسه م یاستان

 

 

 



 اصطالحات و تعاریف

، به وی امکان خرید تخصیص مقدار معینی اعتبار مالی به صاحب کارتکارتیست که با کارت اعتباری) کیپ کارت(: 

 .می دهدآوند  خرید از سامانه ی و یا اینترنت و یا درگاههای کلیه بانکها ) شاپرک( فروشهای  طریق پایانهاز خدمات وکاال 

 صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد.موسسه ، موسسه منظور از واژه  :موسسه 

متعلق  اء)فرهنگیان(رضایتمندی اعضافزایش حفظ ، نگهداشت و  جذب، متولیشرکت  شرکت فرآیند نوین فرهنگیان :

 . دارد بعهدهرا عضو موسسه  متقاضیانبه اعتباری کارت  تخصیصمسئولیت  می باشد که در این پروژهبه موسسه 

 ، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد می باشد.مجری منظور از واژه شرکت :مجری شرکت

باشد که در اختیار سازمانهای متقاضی  سازمانی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد می –سامانه خدمات رفاهی : آوند

قرار می گیرد تا ضمن برخورداری از امکان خرید تخفیف دار از شبکه گسترده پذیرندگان آوند بتوانند خدمات رفاهی 

 کارکنان خود را به صورت هدفمند و موثر به آنها ارائه نمایند.

می باشد که از طریق آن عملیات ثبت هوشمند تلفن همراه  افزاری قابل نصب بر روی نرم : )پی پاد( پی پاداپلیکیشن 

 نام الکترونیکی برای دریافت کارت اعتباری انجام می گردد.

 شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ، عمومی و خصوصی می باشد که قرارداد پذیرندگی پذیرنده)کارت(:

تخفیف دار خود را از طریق درگاههای پایانه فروش و یا اینترنتی در  وکاالی با وی منعقد شده و می تواند خدمات کارت

 سیستم آوند و شاپرکی به فروش برساند. 

و   که بر اساس اعتبارسنجی انجام شده مجاز به استفاده از خدمات آوندیفرد واجد شرایطی است  دارنده کیپ کارت:

 شد.می با شاپرکی

آموزش حسب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و وزارت دریافت کارت متقاضی مالی وضعیت ارزیابی  عملیات اعتبار سنجی :

 پس از دریافت کارت، قادر به بازپرداخت اقساط خود  متقاضیمی باشد که طی آن مشخص می گردد، و پرورش 

 می باشد.

 .باشد یم دیدوره خر یبده فیتکل نییحساب به منظور تعصورتصدور  خیاز تار همهلت هفت روز مهلت تنفس :

 می باشند. موسسهیا فرهنگیان متقاضی عضویت در  موسسه فرهنگیان عضو فرد واجد شرایط :

ند بود با قادر خواهو پنل آوند که دارندگان کیپ کارت  )پی پاد(پی پادکیف پول امکانی است در اپلیکیشن  کیف پول:

خریدهای تخفیف دار از عالوه بر پرداخت اقساط خود، از  های عضو شتاب، از طریق دیگر کارتشارژ کارت اعتباری خود 

نیز بهره مند شوند که این تخفیفات نیز به کیف پول دارنده کارت بر می گردد. ذکر این نکته ضروریست  گان آوندیندپذیر

عضو مؤسسه پس از اعتبار سنجی، در بخش تسهیالت در پنل آوندی دارنده کارت  که مبلغ اختصاص یافته به فرهنگیان

 قابل مشاهده است و نه در بخش کیف پول.  https://panel.avandclub.irبه آدرس 

روسای ادارات مالی، اداری، تعاون و  ،)رئیس کارگروه(پشتیبانی متشکل از معاون توسعه منابع و : استانی کارگروه

 می باشد. کارگروه ( )دبیرشرکت فرآیند نوین فرهنگیان و نماینده  ، روابط عمومی و فناوری پشتیبانی

 

 یات دریافت کارت اعتباری ) کیپ کارت ( لشرح عم

 انجام می گردد.استان  اطالع رسانی در خصوص نحوه دریافت کارت اعتباری توسط اداره کل آموزش و پرورش هر .1

باشد نصب می خودمتعلق به سیم کارت آن که  تلفن همراهبر روی را  پی پاداپلیکیشن متقاضی کارت اعتباری شخصاً  .2

شان عامل تلفن همراه متقاضیانی که سیستم .باشدمی  pay-pod.ir پی پادنرم افزار آدرس لینک دانلود  .نمایدمی
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ios ت به قسمبا مراجعه می توانند باشد، میsetting  برای ازیمورد ن ماتیتنظتلفن همراه خود و انجام مراحل ذیل 

 : ندینما را اعمال پی پادافزار نصب نرم

 setting – general-device manager-ODB TRAININIG AND SOFTWARE- trusted               
سطح مورد نیاز فرهنگیان برای که  گرددمی بندی طبقه ،سطح چهاردر متقاضیان  تیاحراز هو پی پاددر نرم افزار   .3

 می باشد.  چهاردرخواست کارت اعتباری سطح 

 گردد.می دییتاسطح اول: شماره تلفن همراه متقاضی  

 گردد.سطح دوم: تطابق مالک شماره تلفن همراه با کد ملی داده شده در سامانه احراز هویت شاهکار تائید می

 .گرددخانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد توسط سازمان ثبت احوال تائید میسطح سوم: نام، نام 

سطح چهارم : برای دسترسی به این در اپلیکیشن پی پاد وارد بخش احراز هویت تصویری شده و کد پشت کارت ملی 

 خود را وارد نمایید، سپس گزینه استعالم احراز هویت را وارد نمایید .

آدرس و کد پستی خود را به طور کامل و دقیق وارد نمایید تا ثبت نام شما در مراحل  در اپلیکیشن پی پاد تذکر:

 بعدی با مشکل مواجه نشود.

 سطح را دارا باشد. چهارهر در صورتی متقاضی قادر به ادامه ثبت نام خواهد بود که شرایط تائید 

و پس از دریافت  می نماید تمام اطالعات پروفایل خود را تکمیل ، ابتدا  پی پادپس از ورود به نرم افزار  متقاضی .4

 صندوق ذخیرهطرح با مراجعه به قسمت را  اعتبار خودثبت درخواست بایستی، روند   یمتقاض 4پیامک ارتقا به سطح 

 تکمیل نماید. در نرم افزار انیفرهنگ

اقدام به ثبت درخواست  رسمی کد پرسنلی طریق ، متقاضی از  انیفرهنگ صندوق ذخیرهبا مراجعه به قسمت طرح  .5

باشد درخواست متقاضی همخوانی نداشته  متقاضیدر صورتی که کد پرسنلی ارسالی با کد ملی و  وام خود می نماید

 مشاهده نماید. پی پادتواند وضعیت درخواست خود را در نرم افزار خواهد شد. متقاضی میرد 

برای ، اعتبارسنجیعملیات انجام و پس از ارسال  ،محل خدمت آموزش و پرورشاداره برای متقاضی کارت درخواست  .6

 گردد.می ارسال موسسه به تائید عضویت

اطالعات شخص درخواست کننده جهت صدور کارت اعتباری  ، موسسهمتقاضی در اعتبار و عضویت در صورت تائید  .7

 نماید.اعتباری اقدام میت به صدور کارت نسب مجری و شرکت گرددارسال می مجری به شرکت

 .گرددیارسال م یشخص متقاض یبرا یتوسط شرکت مجر پادپیافزار نرم قیاز طر یمراحل پردازش کارت اعتبار هیکل .8

نمایندگی ، کارت صادر شده به نهایی درخواست وام از تاییدپس از و بوده   سیستماتیکمراحل عملیات فوق بصورت  .9

موظف  در استان نماینده موسسهگردد و ارسال می ( در مراکز استانها انیفرهنگ نینو ندیشرکت فرآموسسه ) جمعی 

 را امضا  و یک نسخه از آن را های اعتباریفرم تحویل کارت، از نماینده شرکت مجریکارتها  دریافتدر زمان است 

ارسال نماید. نماینده استانی موظف است محموله کارتهای اعتباری را به کارگروه  فرهنگیان برای شرکت فرآیند نوین

کلیه  اعضای کارگروه  استانی را اخذ و برای شرکت فرآیند نوین فرهنگیان  ءاستانی تحویل و طی صورتجلسه ای  امضا

 .ارسال نماید

پرورش برعهده کارگروه استانی موسسه نحوه توزیع کارتهای اعتباری در نواحی آموزش و تصمیم گیری در خصوص  .10

 می باشد.

ادارات  یبانیمعتبر به واحد تعاون و پشت ییتواند با داشتن کارت شناسا یم یمتقاض ،یپس از صدور کارت اعتبار .11

خود را  یمراجعه نموده و کارت اعتبار ،نمایدیا سایر واحدهایی که کارگروه استانی مشخص می آموزش و پرورش

 .ندینما افتیدر



( و با امضاء فرم تعهدنامه کسر از تیشود )احراز هو یداده م لیتحو یفقط به خود متقاض ی: کارت اعتبار 1 تذکر

و مفاد  طیعمالً موافقت خود را با شرا ی) شامل قرارداد و .... (، فرد متقاض ازیمدارک و مستندات مورد ن ریحقوق و سا

فعال  یمرحله کارت اعتبار نیکه تا قبل از ا ستینکته ضرور نیا ذکر نی. همچندینمایم دیتائ یقرارداد کارت اعتبار

 .باشدینم

 .باشدینم یگریعنوان قابل انتقال به کارت د چیبه ه یکارت اعتبار ی: موجود 2 تذکر

اعتباری خود، شماره  کارت یبه منظور فعال سازهای مربوطه، متقاضی می بایست پس از دریافت کارت و امضاء فرم .12

در تلفن همراهی که با آن ثبت نام نموده ،وارد نماید  پی پادرقمی روی کارت را در قسمت مربوطه در اپلیکیشن  16

 و پس از درج کد تائید دریافتی از طریق پیامک ، اقدام به فعال سازی کارت خود نماید. 

ر اولویت ددرصد اقدام نمایند  5نسبت به افزایش سهم الشرکه خود تا درصد بوده ویا  5دارای سهم الشرکه اعضایی که  .13

 .گرفتافزایش سقف اعتبار قرار خواهند 

شود. ساب در ماههای آتی پایه گذاری میصورتح مبنای صدور ،اعتباری فعال شدهکارت از طریق  انجام اولین خرید با .14

اولین صورتحساب  20/04/1400 در تاریخ اقدام به اولین خرید نماید 20/03/1400) برای مثال اگر فرد در تاریخ 

 صدور صورتحساب بیستم هر ماه خواهد بود.(های آتی نیز با مبنای برای وی صادر خواهد شد و ماه

از  در ماه اول به کارت اولیه تخصیص یافته درصد از کل اعتبار 8/0مبلغ سالیانه  و ... ، خدمات کارت یهانهیبابت هز .15

  کارت کسر خواهد شد. دارنده حقوق

درصد  20باشد که ساالنه  یریال معادل پانزده هزار تومان به صورت ساالنه م 150،000در سامانه آوند،  تیحق عضو .16

  .( وصول خواهد شدcash back) رندگانیپذ فیو از محل برگشت تخف افتیخواهد  شیافزا

یین تکلیف اقساط خود به ، نسبت به تعروز از زمان صدور صورتحساب 7مدت حداکثر به  دارنده کارت مکلف است .17

 .نماید اقدام درصد18سالیانه با سود  ،دو سالهصورت 

برابر ) سالیانه یدرصد 6 تاخیر تادیه جریمهدارنده کارت مشمول ،ین شده در صورت دیرکرد نسبت به زمان تعی .18

 .خواهد شدی( مقررات بانک مرکز

پول خود در  فیشارژ ک قیاز طر دیدارنده کارت شخصًا نسبت به پرداخت اقساط خود در موعد سررس کهیدر صورت .19

عملیات کسر از حقوق  پیگیری اقساط دارندگان کارت اعتباری و مسئولیت،  دیپنل آوند اقدام ننما ایپاد  یپ شنیکیاپل

 .باشدمحل خدمت فرد می آموزش و پرورشاداره عهده ه ب و هرگونه جرائم و خسارات احتمالی مترتب بر آن

سه طریق زیر و با تواند از باشد. دارنده کارت میمیدارنده کارت  نقدی کیف پول پرداخت اقساط از طریق موجودی .20

 استفاده از انواع کارت شتابی، جهت شارژ کیف پول خود اقدام نماید.

 بخش افزایش موجودی پی پادافزار نرم 20.1

 بخش کیف پول https://panel.avandclub.irپنل آوند به آدرس  20.2

 انتقال وجه شتابی از طریق دستگاه خودپرداز، اینترنت بانک یا موبایل بانک به کارت اعتباری 20.3

تراکنش خواهد بود. پس از صدور صورتحساب دارنده کارت  نیاول خیماه پس از تار کیصدور صورتحساب  خیتار یمبنا .21

انجام شده در دوره  ی)شامل مجموع مبالغ تراکنش ها دیدوره خر یمبلغ بده هیتسو -1دو انتخاب خواهد داشت 

 التیبه تسه لیتبد دیدوره خر یشده ط نجاما یدهایخر نصورتیماه( و سود متعلق به آن (، که در ا کی) دیخر

ظرف مهلت اعالم شده در صورتحساب تحت عنوان مهلت پرداخت  یالتیتسه ریغ یتحت عنوان بده نخواهد شد و

صرفا سود سرجمع  -2شود.  یم هیصدور صورتحساب(  توسط دارنده کارت تسو خیروز از تار 7)  یالتیتسه ریغ یبده

که  دیورتحساب( پرداخت نماروز از صدور ص 7مهلت مذکور )  یماه( را ط کی) دیخر هدور یانجام شده ط یدهایخر

صدور  خیقسط آن از تار نیشده و اول لیماهه تبد 24انجام شده به اقساط  دیصورت اصل مبلغ سرجمع خر نیدر ا

https://panel.avandclub.ir/


 فیدر کتنفس مهلت  اندر زم دیچه مبلغ سود دوره خر) الزم به ذکر است چناناهد شد.صورتحساب ماه بعد شروع خو

 خواهد شد.( مهیمبلغ شامل جر نیپول شارژ نگردد ا

تعیین تکلیف بدهی دوره خرید در روز اول از مهلت تنفس اعالم شده در صورت حساب  توصیه می شود:  3تذکر 

 .انجام پذیرد زیرا موکول کردن این امر به روز آخر مهلت مذکور مشمول سود روز شمار می باشد

در مهلت  د،یدوره خر یانجام شده ط یدر خصوص تراکنش ها ستیبا یهر صورتحساب صادر شده، دارنده کارت م در .22

تا مبلغ  دیپاد( اقدام نما یپ شنیکیاپل ایپنل آوند  قیپول ) از طر فیاز دو روش فوق با شارژ ک یکیشده به  نییتع

در مهلت مذکور دارنده کارت اقدام به پرداخت  چهپول مذکور برداشت شود. چنان فیاز ک یتوسط شرکت مجر یبده

 قیخود را به همراه جرائم متعلقه از طر یبده ،یفرصت دارد تا قبل از صدور صورتحساب بعد د،یخود ننما یبده

اقساط معوق را با جرائم آن، از  نیا یشرکت مجر نصورتیا ری. در غدیاقساط در پنل آوند پرداخت نما تیریبخش مد

صورت نوع پرداخت قسط، در پنل آوند  نیبرداشت خواهد نمود. در ا انیفرهنگ نینو ندیفرآ شرکتمحل سپرده 

 نیاصل و فرع ا  انیفرهنگ نینو ندیشرکت فرآ جهیگردد و در نت یم دیق ،«انیفرهنگ نینو ندیپرداخت شرکت فرآ»

 پس از لذا الزم است دارنده کارت کیف پول خود را دقیقاً اقساط معوق را، از حقوق دارنده کارت کسر خواهد نمود.

 شارژ نماید. زمان مقرر در و ارسال صورت حساب

ماه از سررسید  سهظرف مدت  اقساطچنانچه ،باشدیم یپروژه از منابع بانک نیا یمال نیتام کهیاز آنجائ .23

نماید میکارت اعتباری را مسدود شرکت مجری  با درخواست شرکت فرآیند نوین فرهنگیان، وصول نشود،

کارت را به  گیرد وقرار می بدهکارانلیست در های حقوقی  عالوه بر وصول اقساط معوقه توسط مکانیزم و

وصول  اقساط معوقسررسید،  در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از آورد.می حالت تعلیق در

 .نمایدیابطال کارت اعتباری م بانک مرکزی اقدام به  ضوابطشرکت مجری مطابق با نشود، 

شارژ مجدداً  اعتبار دارنده کارت ،قسط پرداخت شدهاصل ، به میزان ) اصل و سود آن(با پرداخت هر قسط  .24

 گردد.می

دارنده کارت اعتباری قادر خواهد بود کارت اعتباری خود را از طریق کارتهای دیگر عضو شتاب شارژ نماید و با انتقال  .25

 مند شود.گان آوندی بهرهدار از پذیرندپول مجازی خود از خریدهای تخفیف این مبالغ به کیف

 )پذیرندگان طرف قرارداد شرکت مجری( کل اعتبار موجود در کارت را در شبکه پذیرندگان آوند توانددارنده کارت می .26

در را درصد از مبلغ اعتبارات اعطا شده  20حداقل خرج نماید و از تخفیفات مربوطه استفاده نماید. در غیر اینصورت 

 .نماید خرجنموده و مابقی را در شبکه شاپرک  استفادهگان آوند شبکه پذیرند

آدرس شود.و توسط شعب بانک پاسارگاد انجام می گرددمی مشمول هزینه مجدد و فراموشی رمز کارت المثنی صدور .27

 در دسترس می باشد. https://www.bpi.ir/branchesکلیه شعب بانک پاسارگاد در آدرس اینترنتی 

          مرکز تماس ستی در اسرع وقت توسط متقاضی از طریق شمارهیباد، مراتب میچنانچه کارت شخص مفقود گرد .28

 اند و کارت خود را مسدود نماید.برس پاسارگادالکترونیک به اطالع شرکت پرداخت  89518951-021

مند ها بهرهپذیرنده کارت( از انواع تخفیفآوند ) های طرف قراردادبود با خرید از فروشگاه دارنده کارت قادر خواهد .29

  خرید نماید.تواند از طریق آن نیز ول مجازی وی ذخیره خواهد شد و میف پدر کی هاگردد و این تخفیف

های و درگاهها کلیه فروشگاهدرصد خرید خود را به صورت شاپرکی در  80حداکثر دارنده کارت قادر خواهد بود تا  .30

 انجام دهد.اینترنتی به انتخاب خود 

شرکت پرداخت  یبانیبا واحد پشتدارنده کارت جهت رفع مغایرتهای احتمالی در حسابهای فی مابین می تواند  .31

 ارتباط برقرار نماید. 021-89518951با شماره پاسارگاد  کیالکترون



در خصوص خریدهای اینترنتی شاپرکی، دارنده کارت نیازی به مراجعه حضوری به شعب و یا دستگاههای خودپرداز  .32

  شاپرکی رنتیینتاز طریق درگاههای خرید ارمز دوم اینترنتی ) رمز دوم یکبار مصرف پویا( ، با درخواست نداشته و 

 می گردد . ارسال تلفن همراه دارنده کارت به 

  پاسارگاد با پرداخت الکترونیکانی شرکت بتوانند با واحد پشتیدریافت اطالعات بیشتر، دارندگان کارت میبه منظور  .33

 تماس حاصل نمایند.فرآبند نوین فرهنگیان  شرکت 318داخلی  021-43376و یا  021-89518951شماره 
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