
               

 های شتابفنی شتاب: مشخصات فنی کارتمستندات           های پرداخت                                                     اداره نظام -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

 29از    11ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 های درج اطالعات کارت روش 3-3

 هر در.  ميپرداز یم کدام هر الزامات و کيهر یمعرف به بخش نيا در. دينما یم یهانیپشت را کارت اطالعات درج یبرا روش دو شتا  مرکز

 .شود تيرعا کامل طوربه ISO 7811/1 مستند در شده ارائه الزامات ديبا نديفرآ دو

 

   (Embossing)شده یگارن برجسته صورت به اطالعات درج 3-3-1

 یهادستگاه. شودیم ثهت نگار برجسته کارت صدور دستگاه با برجسته صورتبه کارت یبررو کارت اطالعات شده ینگار برجسته روش در

 برجسته روش در است الزم. باشند هداشت زین را کارت پشت بخش در اطالعات از یبرخ درج یبرا Indent Printing يیتوانا ديبا هابانک

 برجسته روش در شودیم شنهادیپ. شود درج مشخص صورت به و کارت یرنگ نهیزم با متفاوت یرنگ با حتما کارت یرو اطالعات ،ینگار

 .شوند درج کارت دیتول در یچاپ صورتبه شتریپ نيعناو بهتر يیخوانا جهت ینگار

 

   (Printing)یچاپ صورت به اطالعات درج 3-3-2

 روش در است الزم. ردیگیم قرار کارت یبررو PVC اي PVCA محافظ هيال سپس شده چاپ کارت یبررو کارت اطالعات یچاپ روش در

 .  شود درج مشخص صورت به و کارت یرنگ نهیزم با متفاوت یرنگ با حتما اطالعات کارت یرو چاپ

  



               

 های شتابفنی شتاب: مشخصات فنی کارتمستندات           های پرداخت                                                     اداره نظام -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

 29از    12ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  کارت یرو طرح 3-4

  2 ش لو  1 ش ل  در بیترت به یچاپ و ینگار برجسته صورت به اطالعات درج روش دو در شتا  شه ه عضو یهاکارت یرو یکل طرح

 .است شده آورده

 
 (Embossingری )طرح روی کارت در روش برجسته نگا -1 ش ل

 

 
 (Printingطرح روی کارت در روش چاپی ) -2 ش ل

مشخص شده است. بانک موظف است براساس اندازه استاندارد فیزيک  2 ش لو  1 ش ل های اقالم اطالعاتی طرح روی کارت در محدوده

کردن قوانین حاکم، ها را کامال رعايت و اطالعات را نمايش دهد. برای مشخصا، بخش تراشه و مطابق الگوی ارائه شده، نسهت اندازههکارت

های ارائه اند. رنگهای طوسی، زرد، آبی و بنفش مشخص شدههای مشخص و مجاز بوده و با رنگهای مختلف کارت دارای محدودهبخش

 باشند:رت دارای مفاهیم زير میشده برروی طرح روی کا

 رنگ بايد حتما هنگام تولید الشه اصلی کارت برروی کارت چاپ شوند. طوسیهای اطالعات مشخص شده در بخش .1

تر است هنگام تولید الشه اصلی کارت برروی کارت چاپ شوند اما چاپ آن در رنگ به زردای هاطالعات مشخص شده در بخش .2

 انع است. هنگام صدور کارت نیز بال م

 رنگ بايد هنگام صدور کارت برروی کارت ثهت شوند. آبیهای اطالعات مشخص شده در بخش .3
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 29از    13ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

بر روی  2-1-4-3و  1-1-4-3های )نام دارنده کارت( بر اساس شرايط بخشرنگ  بنفشهای اطالعات مشخص شده در بخش .4

 شود.   ثهتکارت برروی کارت  صدور. محتوای اين بخش بايد هنگام شودهت میکارت ث

یم و باشد شده یساز یشخص اطالعات از یخال ديبا مربوطه بخش تراشه استاندارد اندازهبه نهاشد، تراشه بخش یدارا کارت کهیدرصورت

 .ردیگ قرار استفاده مورد( دیتول هنگام در چاپ صورتبه) کارت ینهیزم طرح از یبخش اي کار و کسب اطالعات ارائه یبرا تواند

 

  یاجبار ازین مورد اطالعات 3-4-1

 .است شده آورده ريز شرح به شود ارائه کارت یبررو ديبا که اطالعات ازیبخش کشور،پرداخت شه هیازهاین و صدورکارت روش براساس

 

  ینگار برجسته روش به شده صادر یهاکارت یرو یاجبار اطالعات 3-4-1-1

 نشانه و نام بانک صادرکننده .1

 نشانه شه ه شتا   .2

 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9با اعداد التین ) (PAN) شماره کارت .3

هت شده در اين اطالعات بايد با مقدار ث. شمسیبا اعداد التین و براساس تاريخ  YYYY/MMتاريخ انقضای کارت به صورت  .4

 باشد. همخوانی داشتهاطالعات شیارهای کارت يا بخش هوشمند 

  کارت به زبان فارسیینام و نام خانوادگی دارنده .5

  قانون شتاب:

صورتی که به دلیل مش الت فنی و يا برای درج نام اتهاع خارجی ام ان ثهت نام و نام خانوادگی دارنده کارت به زبان فارسی وجود در 

 .نداشته باشد، نام و نام خانوادگی دارنده کارت به زبان انگلیسی الزم است درج گردد

 

  قانون شتاب:

توان پیام مورد نظر هديه دهنده و مهلغ هديه می 5ی رديف کارت در دادهیگی دارندهخانوادجای نام و نامهای هديه بهدر صدور کارت

 درج گردد.

 

   یچاپ روش به شده صادر یهاکارت یرو یاجبار اطالعات 3-4-1-2

 نشانه و نام بانک صادرکننده .1

 نشانه شه ه شتا   .2

 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9با اعداد التین ) (PAN) شماره کارت .3

با اعداد التین و براساس تاريخ شمسی. اين اطالعات بايد با مقدار ثهت شده در  YYYY/MMتاريخ انقضای کارت به صورت  .4

 اطالعات شیارهای کارت يا بخش هوشمند برابر باشد.

 کارت به زبان فارسیینام و نام خانوادگی دارنده .5

 با اعداد و حروف التین بروی کارت درج شود.، که بايد CVV2اطالعات امنیتی پرداخت غیرحضوری  .6

 

  قانون شتاب:

صورتی که به دلیل مش الت فنی و يا برای درج نام اتهاع خارجی ام ان ثهت نام و نام خانوادگی دارنده کارت به زبان فارسی وجود در 

 .نداشته باشد، نام و نام خانوادگی دارنده کارت به زبان انگلیسی الزم است درج گردد
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 29از    14ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  قانون شتاب:

توان پیام مورد نظر هديه دهنده و مهلغ هديه می 5ی رديف کارت در دادهیخانوادگی دارندهجای نام و نامهای هديه بهدر صدور کارت

 درج گردد.

 

 اطالعات اختیاری  3-4-2

 وه بر اطالعات اجهاری بر روی کارت ارائه نمايند. ها مجاز خواهند بود اطالعات زير را عالبراساس روش صدور کارت، بانک

  ینگار برجسته روش به شده صادر یهاکارت یرو یاریاخت اطالعات 3-4-2-1

 نوع کارت .1

 اطالعات کسب و کار .2

 کارت به زبان انگلیسیینام و نام خانوادگی دارنده .3

 ی چاپ روش به شده صادر یهاکارت یرو یاریاخت اطالعات 3-4-2-1

 نوع کارت .1

 اطالعات کسب و کار .2

 کارت به زبان انگلیسیینام و نام خانوادگی دارنده .3
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 29از    15ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  کارت پشت طرح 3-5

 4 ش لو  3 ش لهای عضو شه ه شتا  در دو روش درج اطالعات به صورت برجسته نگاری و چاپی به ترتیب در طرح کلی پشت کارت

 آورده شده است. 

 

 
 (Embossingطرح پشت کارت در روش برجسته نگاری ) -3 ش ل

 

 
 (Printingطرح پشت کارت در روش چاپی ) -4 ش ل

 
 کيزیف استاندارد اندازه براساس است موظف بانک. است شده مشخص 4 ش لو  3 ش ل در کارت پشت طرح یاطالعات اقالم یهاودهمحد

 . دهد شينما را اطالعات و تيرعا کامال را هااندازه نسهت شده، ارائه یالگو مطابق و هاکارت
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 29از    16ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 ی اجبار ازین مورد اطالعات 3-5-1

 .است شده آورده ريز شرح به شود ارائه کارت برپشت ديبا که اطالعات ازیبخش کشور، پرداخت شه ه یازهاین و کارت صدور روش براساس

 

  یارنگ برجسته روش به شده صادر یهاکارت پشت یاجبار اطالعات 3-5-1-1

 المللی و ...های بیناطالعات عمومی نظیر شماره تماس امداد، هلوگرام شه ه .1

 Indent Printingصورت به CVV2اطالعات امنیتی پرداخت غیرحضوری  .2

 باشد. 67و  66که کد محصو  کارت آرم مرکز کنتر  ونظارت اعتهاری )م نا( درصورتی .3
 ال ترونی ی و شماره تلفن بانک درج آدرس بان داری .4

 

 های صادر شده به روش چاپی اطالعات اجباری پشت کارت 3-5-1-2

 المللی و ...های بیناطالعات عمومی نظیر شماره تماس امداد، هلوگرام شه ه .1

 باشد. 67و  66که کد محصو  کارت آرم مرکز کنتر  ونظارت اعتهاری )م نا( درصورتی .2

 رج آدرس بان داری ال ترونی ی و شماره تلفن بانکد .3
 

  یاریاخت اطالعات 3-5-2

 ها مجاز خواهند بود اطالعات زير را عالوه بر اطالعات اجهاری بر روی کارت ارائه نمايند. در هر دو روش صدور کارت، بانک

 ی کاربری کارتاطالعات ويژه .1

 کارتیتصوير دارنده .2

 امضاء.  نوار .3
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 29از    19ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  کارتروی شکل ظاهری  -4
در اين بخش . گرديدذکر  4-3در بخش عناصر اطالعاتی که بايد برروی کارت درج گردد  شتا  شه ه عضو یهاکارت یرو یکل طرح

ای از کارت نمونه 7 ش لو  6 ش ل  .شرح داده خواهد شدهای عناصر ذکر شده برروی کارت محل قرار گیری و اندازهقوانین حاکم بر 

های که در مورد مشخصات ظاهری هريک از عناصر اطالعاتی دربخش دهدطراحی شده در در حالت برجسته نگاری و چاپی را نمايش می

 توضیحات کافی ارائه خواهد شد. یبعد

می تواند از  صادرکنندهبانک مرکزی استفاده شده است. بديهی است که  نشانهبانک، از  1نشانهبه منظور نمايش جانمايی  نکته مهم:

 بانک مرکزی استفاده کند. نشانهخود به جای  نشانه

 

 
 (Embossingش ل ظاهری کارت در حالت برجسته نگاری) -6 ش ل

 
 (Printingارت در حالت چاپی )ش ل ظاهری ک -7 ش ل

                                              
1 Logo 
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 29از    20ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 :نکته مهم

خواهد ذکر  Pixel ها در واحد( ذکر خواهد شد و اندازه فونتmmدر ادامه اندازه و م ان قرارگیری عناصر اطالعاتی به واحد میلی متر)

 شد.

 مورد استفاده  هایفونت 4-1

و برای متون  "B Traffic"کننده کارت موظف است برای متون فارسی از فونت صادرمشخص است،  7 ش لو  6 ش لهمانطور که در 

 است. های استاندارد و قابل دسترس فونتاستفاده نمايد. دو فونت ذکر شده جزء  "Courier New"از فونت انگلیسی 

 

 ها حاشیه 4-2

 میلی متر در نظر گرفته خواهد شد. 3.5میلی متر و از راست چپ نیز  3.5و پايین  کارت حاشیه مورد استفاده از باالدر طراحی 
 

 
 های مورد استفاد در طراحی کارت حاشیه -8 ش ل
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 29از    21ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  (Shetab Logo)شتاب نشانه 4-3

 یلین یآب رنگ با و آن عرض و طو  نسهت تيرعا با را شتا  یاختصاص ی یگراف عالمت ديبا کارتیصادرکننده یهاسازمان و هابانک

 شتا  آورده شده است. نشانه 9 ش لدر  .ندينما چاپ مشخص، و طورکاملبه خود یهاکارت چپ سمت یباال یدرگوشه

 

 
 نشانه شتا  -9 ش ل

 

 محل قرار گیری شکل ظاهری و  4-3-1

 به آن از یبخش صرفاً چاپ از و نموده چاپ خود کارت یرو بر کامل طوربه را شتا  عالمت یستيبا کارت صادرکننده یهاسازمان و هابانک

  .ندينما یخوددار يیتنها

 

فاصله  7.5mmسمت چپ کارت از و  5mmشتا  در گوشه سمت چپ و باالی کارت است. به گونه ای که از باال محل قرار گیری نشانه 

در زير نشانه شتا  نوع کارت بايد نوشته شود همچنین در سمت چپ آن فلش جهت ورود کارت در دستگاه خودپرداز قرار داشته باشد. 

 دهد.گیری عناصر مرتهط با لوگوی شتا  را نمايش میمحل قرار 10 ش ل گیرد.

 

 
 محل قرارگیری نشانه شتا  -10 ش ل
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 29از    22ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

  رنگ 4-3-2

 یسو از هشد نییتع یهارنگ یستيبا موارد ريسا اي و هاکارت یرو بر شتا  عالمت چاپ هنگامبه کارت صادرکننده یاعضا هیکل و هابانک

 در شتا  نشانه رنگ کد حاضر حا  در. باشدینم مجاز گريد یهارنگ به شتا  عالمت چاپ. ندينما تيرعا کامل طوربه را شتا  مرکز

 .است یلین یآب رنگ معاد  که است 3497FD# برابر RGB حالت

 

  اندازه 4-3-3

 یهااندازه تيرعا. دهند قرار مدنظر کارت یرو بر آن چاپ زمان در را شتا  عالمت اندازه و هااسیمق موظفند اعضاء یهیکل و هابانک

 نسهت حفظ با پرداز خود یهادستگاه یرو بر نصب جهت بزرگتر یهااندازه در عالمت چاپ. باشدیم یضرور کارت یرو بر صرفاً مذکور

 کارت چپ سمت یباال گوشه در متر یلیم  (5.0 * 9.4) ابعاد در را شتا  نشانه است موظف کارت کنندهصادر. باشدیم مجاز عرض و طو 

 دهد.اندازه نشانه شتا  را برروی کارت نمايش می 11 ش ل .دينما چاپ

 
 اندازه نشانه شتا  -11 ش ل

 

 فونت  و نوع اندازه 4-3-4

 خواهد بود. "B Traffic"تنظیم شود و فونت مورد استفاده برای اين منظور  20pxبايد برابر جهت درج نوع کارت  ،اندازه فونت
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 29از    23ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 شماره کارت  4-4

 محل قرارگیری  4-4-1

  فاصله داشته باشد. 7.5mmو از سمت راست و چپ  32mmاز باال بايد شماره کارت 

 
 محل قرارگیری شماره کارت -12 ش ل

 اندازه و نوع فونت  4-4-1

 Boldبه صورت  "Courier New". برای اين منظور فونت مورد استفاده استفاده شوداعداد التین از شماره کارت حتما بايد جهت درج 

 تنظیم گردد. 73pxبايد برابر ه آن اندازخواهد بود که 
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 29از    24ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 تاریخ انقضاء  4-5

 محل قرارگیری  4-5-1

 تراز خواهد شد. راستفاصله داشته باشد. در واقع اين عنصر اطالعاتی از سمت  7.5mm راستو از سمت  39.5mmتاريخ انقضا بايد از باال 

 
 محل قرار گیری تاريخ انقضاء -13 ش ل

 

 اندازه و نوع فونت  4-5-2

تاريخ انقضاء کارت بايد تنظیم گردد.  37pxشده و اندازه آن برروی استفاده  "B Traffic"از فونت بايد  "تاریخ انقضاء:"جهت درج عهارت 

 تنظیم گردد. 33pxبرروی کارت درج شود و اندازه آن برروی  Boldه صورت ب "Courier New"و با فونت  YYYY/MMبا فرمت 
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 29از    25ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 ( CVV2اطالعات امنیتی پرداخت غیرحضوری ) 4-6

درج شود. و  Indent Printingو به صورت  پشت کارتبايد  CVV2ذکر شد، در روش برجسته نگاری  1-1-5-3همانطور که در بخش 

در روی  CVV2درج گردد. لذا در اين بخش به محل قرارگیری  کارت رویاين مقدار بايد در در روش چاپی  2-1-4-3باتوجه به بخش 

 کارت پرداخته خواهد شد.

 

 محل قرارگیری  4-6-1

CVV2  39.5بايد از باالmm 7.5 چپسمت  و ازmm  تراز خواهد شد. چپفاصله داشته باشد. در واقع اين عنصر اطالعاتی از سمت 

 

 
  

 اندازه و نوع فونت  4-6-2

همچنین اعداد و  تنظیم گردد. 33pxو اندازه آن برروی  استفاده شود Boldبه صورت  "Courier New"فونت بايد از  CVV2درج جهت 

 بايد به صورت التین برروی کارت درج شوند و تمامی حروف به ش ل بزرگ بايد استفاده گردد. CVV2حروف 
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 29از    26ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 خانوادگی نام و نام  4-1

و هم در روش چاپی نام و نام خانوادگی در روش برجسته نگاری هم ذکر شد،  2-1-4-3و  1-1-4-13-1-5-3همانطور که در بخش 

  انگلیسی برروی کارت اختیاری خواهد بود. زباناما درج نام و نام خانوادگی به  گرددفارسی بايد برروی کارت درج دارنده کارت به زبان 

 

 محل قرارگیری  4-1-1

فاصله داشته باشد. در واقع اين عنصر اطالعاتی از سمت  7.5mm راستو از سمت  45.5mmگی به زبان فارسی بايد از باال خانوادنام و نام

 تراز خواهد شد. راست

فاصله داشته باشد. در واقع اين عنصر اطالعاتی از سمت  7.5mm چپو از سمت  45.5mmخانوادگی به زبان انگلیسی بايد از باال نام و نام

 راز خواهد شد.ت چپ

 

 
 محل قرارگیری نام و نام خانوادگی -14 ش ل

 

 اندازه و نوع فونت  4-1-1

 خانوادگی به زبان فارسی بايد از فونت به منظور درج نام و نام"B Traffic"  45استفاده شده و اندازه آن بررویpx  .تنظیم گردد 

 خانوادگی به زبان انگلیسی بايد از فونت ج نام و نامبه منظور در"Courier New"  به صورتBold  استفاده شده و اندازه آن برروی

41px  .تنظیم گردد 
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 29از    27ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 شکل ظاهری پشت کارت  -5
ذکر گرديد. در اين بخش قوانین  5-3درج گردد در بخش  در آنعناصر اطالعاتی که بايد و  شتا  شه ه عضو یهاکارت پشت یکل طرح

-ای از کارت طراحی شده در در حالت برجستهنمونه 16 ش لو  15 ش ل شرح داده خواهد شد. اطالعاتیعناصر حاکم بر محل قرار گیری 

 .دهدپی را نمايش مینگاری و چا

 

 

 
 (Embossingطرح پشت کارت در روش برجسته نگاری ) -15 ش ل

 

 
 (Printingطرح پشت کارت در روش چاپی ) -16 ش ل
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 29از    28ی  صفحه                    15/01/1397 3.0.0ويرايش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند ياستفاده از اطالعات ا
 

 ( Macna Logoنشانه مکنا ) 5-1

با رعايت نسهت طو  و عرض آن و با رنگ آبی نیلی در را  م ناگرافی ی اختصاصی عالمت  دکارت بايیهای صادرکنندهها و سازمانبانک

 ايند.چاپ نم طورکامل و مشخص،خود به هایکارت راست محل امضایسمت 

 
 نشانه م نا -17 ش ل

 ی ظاهر شکل 5-1-1

 به آن از یبخش صرفاً چاپ از و نموده چاپ خود کارت پشت بر کامل طوربه را م نا عالمت یستيبا کارت صادرکننده یاهسازمان و هابانک

 .ندينما یخوددار يیتنها

 

  رنگ 5-1-2

 یسو از شده نییتع یهارنگ یستياب موارد ريسا اي و هاکارت یرو بر م نا عالمت چاپ هنگامبه کارت صادرکننده یاعضا هیکل و هابانک

 حالت در م نا نشانه رنگ کد حاضر حا  در .باشدینم مجاز گريد یهارنگ به م نا عالمت چاپ. ندينما تيرعا کامل طوربه را شتا  مرکز

RGB 3497# برابرFD است یلین یآب رنگ معاد  که است. 

   اندازه 5-1-3

 مذکور یهااندازه تيرعا. دهند قرار مدنظر کارت یرو بر آن چاپ زمان در را م نا عالمت اندازه و هااسیمق موظفند اعضاء یهیکل و هابانک

 یها انهيپا و هافروشگاه پرداز،خود یهادستگاه یرو بر نصب جهت بزرگتر یهااندازه در عالمت چاپ. باشدیم یضرور کارت پشت بر صرفاً

  .دينما چاپ متر یلیم  (40 * 40) ابعاد در را نشانه م نا است موظف کارت کنندهصادر.  .باشدیم مجاز عرض و طو  نسهت حفظ با فروش

 

 

  


