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کمک              می ده،  ارائه  که  محصوالتی  و  خدمات  با  فردا  ارتباط 

می کنه تجربه پولی _ مالی امن و راحتی برای مردم و کسب  و 

اینه که این خدمات در  ارتباط فردا  کارها ایجاد کنه. تالش 

نهایت  باعث افزایش رفاه پولی _مالی طبقه متوسط جامعه 

بشه. اگر بخواهیم دقیق تر بگیم ما بیشتر در حوزه صنعت 

پرداخت و خدمات فناورانه به موسسات مالی فعالیت می کنیم.

١

ما کی هستیم؟ ارزش هامون چیه؟

سال تاسیس: ١٣٨٩      

تعداد کارمندان: ۲۴۰نفر  

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



۲

محصوالت و خدمات 

پایانه های فروش

کارت های بانکی

ماشین های بانکی

بانکداری دیجیتال

۱۸۷
هزار

۵/۵
میلیون

ATM, VTM
Cashless ATM

۱۳۶۱

۱+ میلیون
کاربر

اپلیکیشـن مدیریــت مالــی  و حسابـداری 
و  فانـوس، کمک می کنــه هزینــه  شخصـی 

درآمدهاتون رو اتوماتیک ثبت کنین

۱۴میلیون
کاربر

اپلیکیشن انتقال وجه کارت به کارت،
استعالم و پرداخت قبض، پرداخت
جریمه رانندگی، گزارش اعتبار بانکی، 

خرید شارژ و بسته اینترنت و...  سامانه انتقال پول با تلفن همراه

شتابدهی
فضای کار اشتراکی

شبکه سازی
سرمایه گذاری

پلتفرم ارائه دهنده API های
بانکداری باز و نوآوری باز

درگاه  مانند  ابزارهایی  با  پول؛  مدیریت  و  انتقال 
پرداخت اینترنتی، فرم پرداخت، و دریافت خودکار 

حق اشتراک

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



تیم های کاری در ارتباط فردا

۳

پایانه های فروش  

توسعه سامانه های فرآیند محور                 

تست و تحویل نرم افزار                             

ماشین های بانکی                                     

نظارت و تضمین کیفیت                                           

تامین و تدارکات عملیات                                                

محصول فانوس                                                 

توسعه محصول                                                 

بازاریابی کارت و درگا ه های پرداخت                                                 

امنیت                                       

تحلیل  داده                              

فناور ی اطالعات                 

   DevOps

 برنامه ریزی و کنترل

                    منابع انسانی

                                  طراحی و تحلیل سرویس ها

                                                       نظارت فنی و امداد مشتریان

                                                    توسعه سامانه های مشتری محور                                               

                                                         توسعه سرویس های پرداخت

                                                          امور مالی

                                                        امور سهامداران و شرکت ها

                                                       تسویه خدمات پرداخت

                                                     امور حقوقی و قرارداد ها

                                              برند و ارتباطات               

                                   توسعه و نوسازی ساختمان

                     تشریفات

  باشگاه مشتریان
Embeded Systems

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



۴

شایستگی های کلیدی همکاران

مشارکت  با  کلیدی  شایستگی های  فردا  ارتباط  توی 

چه                   می دونن  همه  و  دست  اومده  به  همکاران 

ویژگی های رفتاری و شخصیتی برای کار، تو ارتباط فردا 

کلیدی،  شایستگی های  این  داره.  بیشتری  اهمیت 

مبنای ارزیابی عملکرد، برنامه های توسعه ای، استخدام، 

ارتقاء و بقیه کارکردهای منابع انسانیه. این شایستگی ها 

شکل دهنده فرهنگ کاری ارتباط فرداست.

Innovationنوآورى

Teamworkکار گروهى

Continuousیادگیرى مستمر
Learning

Effectiveارتباط موثر
Communication

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



رفاهی  و خدمات  امکانات  از  حال خوب)، مجموعه ای  (ریال+  ریحال 
از کارکردن توی  برای همکارانه. ریحال کمک می کنه حس و حال خوبی 

ارتباط فردا داشته باشیم.

خدمات و امکانات ریحال شامل هدیه های نقدی، هدیه های غیرنقدی، 

اختصاص اعتبار خرید از فروشگاه های طرف قرارداد، سبدکاال، استفاده از 

قرارداد،  و موسسات طرِف  از شرکت ها  تفریحی  و  ورزشی  خدمات سفر، 

رفت وآمد، وعده های غذایی  امکانات  و خانواده،  تکمیلی، عمر  بیمه های 

مثل صبحانه، ناهار، میان وعده های سالم، استفاده از مشاوره و روانشناس 

در محیط شرکت (اتاق سفید)، و قدردانی و جوایز برای مسابقات داخلی 

میشه.

حال خوبت با ریحال!

۵

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



پوشش بیمه تکمیلی

اتاق سفید کجاست؟

چجوری بیایم سرکار؟

امکانات پذیرایی
شامل چه چیزهایی می شه؟

برنامه های آموزشی
شامل چه چیزهایی می شه؟

برای داشتن ذهن و روان سالم، خدمات مشاوره و روانشناسی بصورت حضوری و غیرحضوری در 

ارتباط فردا تحت عنوان "اتاق سفید"  وجود داره و همه می تونن با رزرو زمان مشاوره، یک روز در 

هفته، از خدمات مشاوره اتاق سفید استفاده کنن.

برای رفت و آمد همکاران، سرویس های متعددی از مسیرهای مختلف (تهران، پردیس و رودهن) 

در نظر گرفته شده که همه همکاران می تونن استفاده کنن. 

امکانات پذیرایی صبحانه، میان وعده و ناهار برای همه همکاران وجود داره. ما سعی می کنیم سبِک 

زندگی سالم رو تو خوراکی های مصرفی مون رعایت کنیم.

۷۰ درصد از میزان حق بیمه تکمیلی برای همکاران و همچنین ۷۰ درصد حق بیمه تکمیلی اعضای 

خانواده (افراد تحت تکفل) اون ها به عهده شرکته، و باقی مونده مبلغ به صورت ماهانه از حقوقشون 

کسر میشه. عالوه بر این، ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی اعضای خانواده ای که تحت تکفل همکاران 

نیستن رو شرکت پرداخت می کنه.

۶

ما دوست داریم همکارهامون رشد کنن چرا که رشد ما در کنار هم، ارتباط فردا رو هم بزرگتر می کنه. 

ما بعد از نیازسنجی آموزشی ساالنه، به کمک معاونان، مدیران و خود شما، دوره های آموزشی مورد 

نیاز شما رو تدوین می کنیم و شرایط رو برای حضور شما توی اون دوره ها، فراهم می کنیم.

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



مسلما هر کدوم از ما تو یه موضوعی (چه کاری و چه غیرکاری) مهارت داریم. تو 

جلسه های "به هم یاد بدیم" مهارت ها و دانسته هامون رو به اشتراک می ذاریم. 

باالبردن سطح اطالعات و رشد فردی تک تک همکارها برای ارتباط فردا خیلی مهمه. 

چهارشنبه های نیمه و آخر هرماه، توی رستوران شرکت یه دورهمی داریم که 

عالوه بر یه صبحونه گروهی متفاوت و با حال، در مورد موضوعات مختلفی مثل 

اولین حقوق حرف                  خاطره  یا  آرزوهای دست نیافتنی   حیوون های خونگی، 

می زنیم و معاشرت می کنیم. 

با برنامه ویدیویی خبرمبر که به طور مرتب توی گروه های داخلی ارتباط فردا 

منتشر میشه، با پروژه ها و کارهای واحدهای مختلف آشنا می شیم.

اگه یه جایی باشه که بتونی انواع نوشیدنی های گرم و سرد خوشمزه بخوری 

و تو یه فضای متفاوت با همکارها گفت وگو کنی، اونجا کافه اینساید، توی 

ساختمون شماره ٢ ارتباط فرداست.

از میز پینگ پنگ، فوتبال دستی و پلی استیشن گرفته تا بازی های فکری و صندلی 

ماساژ، همه توی اتاق بازی پیدا میشه تا تجربه کاری توی ارتباط فردا لذت بخش تر از 

حد یه محیط کار معمول باشه.

رسم و رسوم ما

يه  لقمه
حرف حسابحرف حساب
يه  لقمه

۷
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کمال همنشین یه پروژه تعاملی مفصل با هدف شناخت 
قسمت  سه  فعال  همنشین  کمال  همکارهاست.  بهتر 

اصلی داره: دیوار، اپلیکیشن و مصاحبه های ویدیویی.

قاب عکس همه همکارها روی این دیوار نصب شده و 
بالفاصله بعد از ورود، توی البی ساختمون می تونی این 

دیوار رو ببینی.

کمال همنشین

دیوار کمال همنشین: 

تو این اپلیکیشن، همه همکارها به یه سری سوال جالب، 
جواب های جالبتری دادن که به تفکیک واحدی که توش 
شناختن  برای  خوبی  راه  و  شده  گردآوری  می کنن،  کار 

همکارهاست.

اپلیکیشن کمال همنشین

طور،               داغ  صندلی  ویدیویی  مصاحبه  یه  با  هفته  هر 
می کنیم.                    گفت وگو  باهاشون  و  می ریم  همکارها  سراغ 
رسانه های  تو  همنشین  کمال  ویدیویی  مصاحبه های 

ارتباط فردا منتشر می شه.

مصاحبه های ویدیویی کمال همنشین

۸
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۹

دورهمی های  و  غیرورزشی  و  ورزشی  مسابقه های  کمک  با 

مختلف که همراه با بازی و سرگرمیه، سعی می کنیم همیشه در 

هم  خوش  کردن،  کار  از  غیر  و  باشیم  همدیگه  با  تعامل 

بگذرونیم.

مسابقه لِگو، فوتبال دستی، دارت، بیلیارد، نجات تخم مرغ و ... 

نمونه ای از این رویدادهاست.

مسابقه، بازی و سرگرمی نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



ما سعی می کنیم در طول سال با چند نوبت برگزاری رویداد «پیک نیک»، 
مشارکت همکاران رو برای کمک به نیازمندان، جلب کنیم. رویدادی داخلی 
که برای همکاران چالش برانگیز و سرگرم  کننده ست و باعث می شه میل 

بیشتری برای مشارکت پیدا کنن.

پیک نیک

ما بخشی از وعده هـای ناهارمون رو به جای حیف و میل کردن، به شکل یه 
حرکت دسته جمعی همدالنه  به دست نیازمندها می رسونیم. 

نصُف الناهار

۱۰

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 



شبکه شرکت ها و تیم های همکار

۱۱

نقطه شروع آشنایی ما همینجاست 

finnotex

OXIN

خدمات اعتباری



با ما تو اینستاگرام همراه بشین  آشنایی مون ادامه داره

ویدیوهای ما رو از اینجا ببینین

از طریق تور مجازی، توی ارتباط فردا قدم بزنین

@efardaplus

virtualtour.efarda.ir

www.aparat.com/efarda


