
به نام خداوند جان و خرد

پیش گفتار

ها و تحوالت جهانی و پیشرفتاز نظرصنعت بانکداري در چند دهۀ اخیر، 
هاي الکترونیک، اطالعات و ارتباطات، هاي روزافزون در دانش بانکداري و فناورينوآوري

هاي بنیادي در ساختار سازمانی، فرآیندهاي عملیاتی، دستخوش تغییرات و دگرگونی
نگرش به مشتري و به طورکلی در شیوة بانکداري شده شیوة محصوالت و خدمات، 

تحوالتی است که در صنعت ترین است. بانکداري الکترونیک بی تردید یکی از مهم
بانکداري پدید آمده و به سرعت در جهت توسعه و تکامل گام برداشته است.

امروزه بسیاري از محصوالت و خدمات بانکی، با استفاده از ابزارهایی مانند 
اینترنت, تلفن ، بدهی و اعتباريهاي دستگاه خودپرداز، پایانه فروش، انواع کارت

هاي کوتاه تلفنی، همراه، پاسخگوي خودکار تلفن، پست الکترونیکی، ارسال پیام
شود و نیاز مراجعه ه میئمشتریان ارابه صورت الکترونیکی بهآننظیرنمابر و 

اي روزافزون هاي بانکی، به گونهبراي انجام تراکنش،حضوري مشتري به شعبه
.یافته استکاهش 

گوناگون از هايند که در زمینهاهاي مدرن امروزي نهادهاي چند وجهی بانک
گذاري،سرمایهبانکداري شرکتی، بانکداري ، رد، بانکداري اختصاصیخقبیل بانکداري 
و بانکداري اسالمی فعالیت دارند و محصوالت و خدمات یالمللبانکداري بین

ها به عموم مردم کشور خود و جهان متنوعی در هر یک از این زمینهالکترونیکی 
ند.دهه میئارا

هاي ها را در عرصهجهانی شدن اقتصاد، تجارت و کسب و کار، رقابت بانک
هاي نوین الکترونیکی و شدت بخشیده و استفاده از فناوريالمللی داخلی و بین

ور ساخته آوري را الزام اطالعاتی و نیروي انسانی ماهر و متخصص و افزایش بهره
ها کوشند که محصوالت و خدمات متنوع و متعدد است. در بانکداري نوین، بانک

به صورت هفته،روزهاي وقفه، در تمام ساعات شبانه روز و تمام ایام خود را بی
د و سهم بیشتري از بازار بانکی دهنئهالکترونیکی و با حداقل هزینه به مشتریان ارا

ها و انتظارات خواستدربانکداري، به نیازها، نویندر شیوة از آن خود سازند. را 



ه محصوالت و خدمات بانکی توجه و تأکید بیشتري شده مشتریان در تولید و ارائ
گروه ي از خدمات بانکی منطبق با نیازهاي خاص مشتري یابسیاراست از سویی

هاي نوین الکترونیکی و با استفاده از فناوريآید و وجود میبهخاصی از مشتریان 
گیرد.اطالعاتی به سهولت در اختیار مشتري قرار می

دانش بانکداري در ۀمؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران، به منظور توسع
که افزون بر آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص دکوشمی کشور، پیوسته 

و پژوهشگران شایسته و با تجربه، ادان براي نظام بانکی کشور، با استفاده از است
هاي بانکداري، اقتصاد، هاي علمی و کاربردي در زمینهکتابو ترجمۀ تألیف براي

منتشر کرده است.ونیگوناگهايبامالی و مدیریت اقدام کند و در این راستا، کت
که با فناوري اطالعات در نظام بانکیبکتاب بانکداري الکترونیک: انقال

همکاري مهندس با وفردگرانمایه، جناب آقاي دکتر محمدتقی تقويهمت استاد
است انگشت شماري هايمحمد برزده به رشتۀ تحریر در آمده، از جمله کتابسید

مطالب دربرگیرندة بانکداري الکترونیک به زبان فارسی نوشته شده و ۀکه در زمین
جدید علمی و کاربردي است.

سطح دانش بانکداري الکترونیکيامید است این کتاب بتواند در اعتال و ارتقا
ها، مؤسسات مالی و اعتباري، دانشجویان، دانش پژوهان،بانکةو مورد استفادباشدمؤثر 

مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور قرار گیرد.
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