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 فناٍری رٍی بر کٌ سازنان يایی کٌ است کردى جابت اخیر ديٌ دٍ در انجام شدى تحقیقات
ٌ گذاری  جایگاى ٍ نالی ارقام بازار، سًو نی تَانند نی کنند، انتخاب را نَآٍری نسیر ٍ کردى سرنای

  .ديند افزایش را خَد رقابتی

 .گردند بسیاری تغییرات دست خَش نختلف کسب ٍکاريای تا شدى باعث فناوری پیشرفت سرعت
 این در شدیدی رقابت ٍ قرارگرفتٌ گَناگَن کسب ٍکاريای رٍی پیش جًان تهانی ٍسعت بٌ بازاری

  .است گشتٌ ایجاد پًناٍر بازار
 
 تجار نَجَد، بستريای سایر ٍ ٍب سایت يا ایهیل يا، اینترنت، طریق از الکترٍنیک تجارت نهَنٌ برای 
ٌ خَدی خَد این ٍ کردى برقرار ارتباط دنیا چًارگَشٌ با نهکن زنان کهترین در تا ساختٌ قادر را  ب

 .نی کند باز جًانی بازار این رٍی بٌ را بیشتری فرصت يای
 



TOP 10  (شغل برتر 10)حَزى فناٍری اطالعات 
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 هایشغلیمجموعفرصت میانگینحقوقساالنه هساردالر900درآمدبیشازباشغلهای ردیف

 3329 دالر 130,891 هعوار ًرم افسار   1ضغل ضوارُ 

 2249 دالر 123,747 هذیر تَسعِ ًرم افسار   2ضغل ضوارُ 

 3,530 دالر  121,522 حل هعوار راُ   3ضغل ضوارُ 

 1408 دالر 115,725 هذیر تحلیل ٍ ارزیابی   4ضغل ضوارُ 

 1,408 دالر 115.725 هذیر فٌاٍری اطالعات   5ضغل ضوارُ 

 9,918 دالر 113,959 هذیر هحصَل   6ضغل ضوارُ 

 3,433 دالر 105,395 هتخصص علن دادُ   7ضغل ضوارُ 

 2,060 دالر 102,749 هٌْذس اهٌیت   8ضغل ضوارُ 

 1689 دالر 101,330 هذیر تضویي کیفیت   9ضغل ضوارُ 

 1264 دالر 101154 هٌْذس سخت افسار کاهپیَتر   10ضغل ضوارُ 
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 (فین تک)فناٍری نالی 

 بیشتر، چابکی با فین تک .است نالی خدنات ارائٌ در فناٍری نَآٍرانٌ کاربرد نعنای بٌ
 برای چالشی ٍ تًدید سریع تر؛ ٍ بًتر خدنات ٍ نختلف بخش يای بٌ خدنت ديی

 .رٍد  نی شهار بٌ سنتی خدنات

  کلهٌ دٍ از کٌ شد "FinTech" نَین ٍاژى ایجاد باعث نالی صنعت در دیجیتال تحَل
"finance" ٍ "technology" نالی راى حل يای ارائٌ فرآیند بٌ فین تک .است شدى تشکیل 

 دارد اشارى شدن دیجیتالی یا تکنَلَژی بٌ نجًز
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 نفًَم فین تک

ٌ حل َای ارائٍ فزآیىذ تٍ فیه تک .است ضذٌ تطکیل "technology" ي "finance" کلمٍ دي اس کٍ ضذ "FinTech" وًیه ياصٌ ایجاد تاعث مالی صىعت در دیجیتال تحًل•   را
 .(Arner et al., 2016) دارد اضارٌ ضذن دیجیتالی یا تکىًلًصی تٍ مجُش مالی

  .است تکىًلًصی ي مالی تخص َای تذاخل اس پًیا تخص یک فیه تک•

 وحًٌ در تغییز دوثال تٍ ي می کىىذ استفادٌ مالی خذمات تزای سىتی کسة يکار مذل َای اس خارج در فعالیت تزای فىايری اس کٍ می ضًد گفتٍ ضزکت َایی تٍ فیه تک اصطالح•
 .(Arner et al., 2016; Gabor and Brooks, 2017) َستىذ اطالعات خًدکار پزداسش ي ایىتزوت ارتثاطات، اس استفادٌ ،(Fortnum et al., 2017) خذمات ایه ارائٍ

ٌ ای طیف تٍ ایه .(RBI Report, 2018) می ضًد ضامل را مالی خذمات تٍ مزتًط تکىًلًصیکی وًآيری َز کٍ است چتزی اصطالحی فیه تک•  ارائٍ مالی خذمات اس گستزد
 .(He et al., 2017) دارد اضارٌ دیجیتال کاوال َز طزیق اس دستزس در ي ضذٌ



 استارت آپ يای فین تک
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 فین تک اصطالح بٌ را نی کنند خدنت رسانی نالی فناٍری يای زنینٌ در کٌ استارت آپ يایی
   .نی نانند

ٌ ای ایدى يای فین تک حَزى استارت آپ يای  خدنت یک اینترنت بستر بر کٌ يستند فناٍران
  ٍ انداختٌ جا نالی سیستو يای در را خَدشان يستند تالش در ٍ نی کنند ارائٌ نالی جدید
 .نهایند کارآندتر نالی خدنات ارائٌ در را خَد



 ايداف فین تک 

ٌ يا •  (در عین حفظ کیفیت ٍ افزایش سرٍیس يای نالی)کايش يزین

 حذف برٍکراسی يا ٍ شکستن نحدٍدیت يای زنانی ٍ جغرافیایی•

 تَانایی يَشهندانٌ در ارزیابی خطريا ٍ ریسک يای احتهالی•

 استفادى از فناٍری يای جدید در حَزى نالی•

 تَسعٌ نَآٍری يای جدید در حَزى نالی•
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 تک  نزایای فین

oسرعت ٍ راحتی 

oانتخاب خدنات برتر 

oارائٌ نعانالت ارزان تر 

oارائٌ خدنات شخصی سازی شدى 
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 کسب ٍکاريای حَزى فین تک

o پرداخت 

o پَل ٍ ارزيای رنزنگاری شدى نانند بیت کَین 

o گذاری ٌ  ٍلث تک یا کسب  ٍکاريای فناٍری نربَط بٌ بَرس ٍ سرنای

o ندیریت نالی شخصی 

o انتقال بین الهللی پَل یا رنیتنس يا(Remittance)، (يا ٌ  (حَال

o ٌبانکداری رٍزنرى ٍ بانک يای بدٍن شعب 

oلندتک یا اعطای ٍام 

o ٌاینشَرتک یا کسب ٍکاريای فناٍری بیه 

oرگ تک یا کسب  ٍکاريای نربَط بٌ قانَن گذاری 
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اوًاع 
 فیه تک

-فىايری يام

فىايری   دَی
/ پزداخت 

 صًرتحساب

مذیزیت مالی  
/ ضخصی 

 مذیزیت ثزيت

/  اوتقال پًل 
 حًالٍ

/  تالکچیه 
 تیت کًیه

فىايری وُادی  
تاسار سزمایٍ/   

 فىايری تیمٍ

ٍ گذاری   سزمای
 جمعی سُام



 تاریخچٌ فین تک

 (ATM)  خَدپرداز دستگاى راى اندازی :1967 سال در•

 نی کند تغییر دیجیتال صنعت بٌ آنالَگ صنعت از نالی خدنات صنعت :1987-1967 سال يای در•

 پشتیبانی 2000 سال حدٍد در اینترنت ظًَر با کٌ است شدى تبدیل دیجیتال صنعت یک بٌ زیادی حدٍد تا نالی خدنات صنعت :2008-1987 سال يای در•
 .(Arner, Barberis and Buckley, 2015) نی شَد

 ظًَر بنابراین، آند؛ ٍجَد بٌ بازار شرایط تغییر دلیل بٌ فین تک در زیادی نَآٍری يای .کرد ایجاد فین تک تَسعٌ در تغییری بحران این انرٍز، تا 2009 سال از•
ٌ طَر حاضر عصر در فین تک صنعت  انرٍزى نالی دنیای حرف يای نعرٍف ترین از یکی احتهالا  است، نالی فناٍری نخفف کٌ فین تک .است رقابتی فزایندى ای ب

   .است
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 ايهیت ٍ ضرٍرت

ٌ سرعت ٍ دارد ٍجَد حَزى این در استارتاپ 70 از بیش) پرداخت ازجهلٌ نتنَعی حَزى يای شانل ایران در فین تک استارتاپ يای•  ،(است افزایش حال در ب
ٌ يا، ،(... ٍ رنزنگاری شدى ارزيای) پَل جهعی، نالی تأنین ٍ ديی قرض پَل، بین الهللی انتقال بانکداری، نالی، ندیریت  آیندى ای در ٍ نی شَد ... ٍ اننیت بیه
ٌ چندان   کرد؛ خَايند پیدا ٍرٍد شرکت يایی جدیدی حَزى يای در يو ٍ نی شَد بیشتر شرکت يا این تعداد دٍريو ن

ٌ رٍز صنعت این در رقابت ازاین رٍ•  کنند تقَیت رقبایشان بٌ نسبت را خَد باید شرکت يا بنابراین نی شَد؛ سخت تر رٍزب
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 اکَسیستو فین تک ایران

ٌ ٍاسطٌ بازار نظر ٍ پرداخت راى تَسط کٌ گزارشی اساس بر  پیهایش یک ب
 شد، انجام ایران فین تک استارت آپی فضای فعالن ٍ ایران نردم نیان در
  دارند فعالیت فین تک حَزى در کٌ کسانی درصد 76 حدٍد حاضر حال در

 فعالیت پرداخت حَزى در تعداد بیشترین ٍ دارند سن سال 35 تا 25 بین
 .کنند  نی

 
ٌ ٍاسطٌ افراد درصد 71 نی ديد نشان نظرسنجی این   شرکت يای یا بانک ب

 بٌ باقیهاندى درصد 21 ٍ نی کنند اعتهاد فین تک اپلیکیشن يای بٌ پرداخت
 ٍ دٍستان تَصیٌ یا تلَیزیَنی آگًی نشايدى نانند دیگری رٍش يای

 .کنند اعتهاد اپلیکیشن يا این بٌ نی تَانند آشنایان



ٌ گذاری در حَزى فین تک  سرنای
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آسیا ٍ 
 اقیانَسیٌ

 آنریکا

 ارٍپا
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ٌ گذاری   در ارٍپاسرنای

ٌ گذاری در حَزى فناٍری نالی در سال  نیلیارد دلر 1/5: 2014سرنای  

 نیلیَن دلر 539: سًو شرکت يای ٍاقع در شًر لندن

 نیلیَن دلر 306: سًو شرکت يای ٍاقع در شًر آنستردام

 نیلیَن دلر 266: سًو شرکت يای ٍاقع در شًر استکًلو

 1401 ماه آبان –هنرستان مقطع در تحصیلی موفقیت همایش

 
ٌ گذاری در حَزى فناٍری نالی  سرنای

ٌ يا را در  لندن  سال گذشتٌ جذب کردى است 15اٍلین شًر ارٍپا است کٌ بیشترین سرنای
 فاندینگ سیرکل، ناتهگ، ترانسفرٍایز:  تک  شرکت های مىفق در صنعت فین

در حَزى  درصد از نیرٍی کار پایتخت بریتانیا  40بیش از بر اساس اعالم شًرداری لندن 
 .خدنات فناٍری ٍ نالی شاغل يستند

ٌ يا را در  استکهلم  سال گذشتٌ جذب کردى است 15دٍنین شًر ارٍپا است کٌ بیشترین سرنای

 ٍ است بَدى افزایش رٍبٌ نتَالی طَر بٌ فین تک در ارٍپایی يا نعانالت

 رسیدى 2016 اٍل فصل در نَرد 47 بٌ 2015 چًارم فصل در نَرد 37 از

 در دلری نیلیارد 3.2 رشد باعث گذشتٌ سال 5 در کٌ طَری بٌ .است
 .است شدى نعانالت
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ٌ گذاری   در آسیا ٍ اقیانَسیٌسرنای
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ٌ گذاری در حَزى فناٍری نالی در   اقیانَسیٌسرنای  

شرٍع بٌ فعالیت  2015ياب جدیدی برای فناٍری يای نالی از آٍریل در استرالیا 
 .کردى است

 تایرٍ پیهنت، کَیک گرٍس، استاک اسپات: تک  شرکت های مىفق در صنعت فین

 
ٌ گذاری در حَزى فناٍری نالی  در آسیا سرنای  

 در حَزى فناٍری يای نالی فعالیت نی کندٍی نانی شرکت در فیلیپین 

 . آزنایشگاى نَآٍری در حَزى فناٍری يای نالی راى اندازی شدى استدر ينگ کنگ -

اسنتَر؛ شرکت ایجاد جدیدترین شعبٌ از آزنایشگاى يای فناٍری خدنات نالِی )

 ( در ينگ کنگ آنریکایی نشاٍرى تخصی در حَزى فین تک

 ندرسٌ حقَق دانشگاى ينگ کنگ با دانشگاى نیَساٍث ٍلزيهکاری -

 (انتشار نقالٌ تحقیقاتی در خصَص تکانل فین تک ٍ قانَن گذاری در نَرد آن)
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ٌ گذاری   در آنریکاسرنای

 1401 ماه آبان –هنرستان مقطع در تحصیلی موفقیت همایش

ٌ گذاری در حَزى فناٍری نالی  در آنریکا سرنای  

 پردرآندترین شرکت نشاٍرى حال حاضر جًان: شرکت آنریکایی نشاٍرى تخصی در حَزى فین تک اسنتَر

 دارای چًار آزنایشگاى اصلی صنعت فینتک در سطح جًان؛ در لیست شرکت يای شگفت انگیز نعرفی شدى از سَی نجلٌ فَرچَن-

ٌ يای آنَزشی یک سالٌ برای کارآفرینان ٍ شرکت يای نَپا در این عرصٌ است-  . يدف اصلی آزنایشگاى نَآٍری فینتک، ارائٌ برنان

 .اى يا استیشگبًرى گیری از ندیران ارشد شرکت يای پیشرٍ جًانی، رايبرد اعالم شدى از سَی اسنتَر برای دٍرى يای سٌ نايٌ ارائٌ شدى از سَی این آزنا-

ٌ گذاری در صنعت فین تک، بیشتر بر ارائٌ خدنات پرداخت در حَزى خردى فرٍشی آنالین، ن-  .کز بَدى استتهر بر پایٌ تحقیق اسنتَر، طی پنج سال گذشتٌ، سرنای

 سَفی، آی ای، ایکس،آفیرم: تک  شرکت های مىفق در صنعت فین

ٌ گذاری يای خَبی بر رٍی شرکت يای استارت آپ فناٍری نالی انجام دادندبانک آنریکا نَرگان استنلی سیتی ٍ گلدنن سکز، بانک يای بزرگ آنریکا نانند -  .سرنای

ٌ گذاران ٍ دیگر . در ندرسٌ ٍارتَن دانشگاى پنسیلَانیا فعالیت نی کندکسب ٍ کار ٍارتن فین تک؛ - يدف این کسب ٍکار، اتصال دانشگايیان، نَآٍران، سرنای

 .ريبران فکری در صنعت فین تک بٌ یکدیگر ٍ يهینطَر بٌ ایدى يایی بَد کٌ خدنات فناٍری يای نالی بدیعی را نطرح نی کنند
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ٌ گذاری   (  گزارش ٍ آنار ارائٌ شدى در حَزى فین تک)سرنای

 1401 ماه آبان –هنرستان مقطع در تحصیلی موفقیت همایش

 
ٌ گذاری در حَزى فین تک در سراسر جًان افزایش چشهگیری داشتٌ استگزارش اخیر اکسنچر  . حاکی از آن است کٌ نیزان سرنای

ٌ گذاری در حَزى فین تک از   2016نیلیارد دالر در اٍایل سال  12بٌ بیش از  2008نیلیَن دلر در سال  135بٌ طَری کٌ، نیزان سرنای
.افزایش یافت  

 دٍلت ٍزارت خزانٌ سفارش بٌ یانگ اند ارنست حسابداری نَسسٌ تَسط گزارشی 2017 سال فىریه ماه در فىربس نشریه در 

   .شد ننتشر بریتانیا
 از را نیىیىرک ٍ اٍل رتبٌ در دولتی سیاست ننظر از را بریتانیا ،اٍل جایگاى در سرمایه و استعدادها ننظر از را کالیفرنیا گزارش این

  .داد قرار برتر جایگاى در تقاضا ننظر

 درصد 8 حدٍد کٌ گرفت قرار بررسی نَرد 2016 دسانبر در نالی صنعت در نصرف کنندگان رضایت افزایش در فین تک نقش

  .است بَدى بانکداری از بیشتر

  سال از فین تک، حَزى در گذاری سرنایٌ نیزان اقیانَسیٌ،-آسیا ٍ ارٍپا حَزى دٍ در ،اسنتىر سىی از شده ارائه  آمار پایه بر

  .است رسیدى 2021 سال در دلر نیلیارد 3.22 از بیش بٌ ٍ شدى نَاجٌ درصدی 75 رشد یک  با 2016

 .باشد داشتٌ دلر نیلیارد 310 حدٍد ارزشی 2022 سال در نالی فناٍری يای بازار کٌ است شدى پیش بینی
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 فین تکیشرکت يای 

 1401 ماه آبان –هنرستان مقطع در تحصیلی موفقیت همایش

خارجیمىفق ترین و شناخته شده ترین شرکت های فین تکی   

 ردیف
شرکتهای
 فینتکی

 ارزششرکت حوزهکاری

1  Paypal هیلیارد دالر 300بیص از  پرداخت هاًٌذ صَرت حساب آًالیي 

2  Ant Financial هیلیارد دالر 170بیص از  پلتفرم پرداخت دیجیتال 

3  Stripe هیلیارد دالر 95 سرٍیس پردازش پرداخت 

4  Adyen  ای هاًٌذ ِ  هیلیارد دالر Mastercard 71تراکٌص ٍ پرداخت از طریق کارت ّای ضبک

5  Coinbase  هیلیارد دالر 63 ..(کَیي،اتریَم ٍ  خریذ ٍ فرٍش بیت)صرافی ارز دیجیتال 

6  Square 
ارائِ سرٍیس ّای سخت افساری ٍ ًرم افساری هاًٌٌذ پرداخت ّای تلفي ّوراُ ٍ 

  Point- of- Saleعولیات 
 هیلیارد دالر 51

7  klarna هیلیارد دالر 46 حَزُ باًکی ٍ هالی 

8  NuBank هیلیارد دالر 41 ارائِ خذهات باًکی هاًٌذ افتتاح حساب دیجیتال رایگاى 

9  Revolut هیلیارد دالر 33 ارائِ خذهات باًکی ٍهالی تحت یک برًاهِ ٍاحذ 

10   Robinhood هیلیارد دالر 32 کارگسار آًالیي ٍ پلتفرم هعاهالت الکترًٍیکی 
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 فین تکیشرکت يای 

ایرانیمىفق ترین و شناخته شده ترین شرکت های فین تکی   

 ردیف
شرکتهای
 فینتکی

 سالتاسیس حوزهکاری

 1389 پرداخت ایٌترًتی درگاُ زریي پال  1

 1388 اپلیکیطي هَبایل در حَزُ پرداخت (آپ)آساى پرداخت   2

 1394 خذهات ارسال ٍ دریافت پَل پی پیٌگ  3

 1394 ضبکِ اجتواعی ارائِ خذهات هالی ٍ باًکی هاًیار  4

 1395 هعاهالت الگَریتوی در اًجام هعاهالت بازار سرهایِ تک کَاًتکي  5

 1396 ارائِ خذهات فرآیٌذ پرداخت آفالیي ٍ آًالیي فَى پی  6



 فرصت يای شغلی
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 و فناوری مالی ITفرصت های شغلی در حىزه 

 فرصت های شغلی در حىزه مدیریت و فناوری مالی ITفرصت های شغلی در حىزه 

Back-End Developer (PHP-Mid-Level) کارشناس انَر ارزی 

Senior Back-End Developer (PHP/Laravel)  (  انَر ارزی)کارشناس پشتیبانی 

 برنانٌ نَیس

 (Wordpress)  
 (انَر ارزی)کارشناس پشتیبانی 

ٌ ديندى  تَسع
 (Flutter)  

ٌ نَیس اندرٍید  برنان

(صرافی)کارشناس نالی ٍ ارزی   کارشناس پرداخت ارزی 

Senior Back-End Developer (PHP)  کارشناسی ارشد نالی(FinTech تحلیل نالی ٍ) 

UI/UX Designer ندیر تَلیدنحتَا 

Front-End Developer (Mid-Level) 

 
 کارشناس دیجیتال نارکتینگ

ٌ نَیس فرانت اند  حسابدار ارزی  (Front-End)برنان

PHP نَیس ٌ  برنان
 ( Laravelنسلط بٌ (

 استراتژیست نحتَا

 ٍ ندیریت ریسک( فین تک)کارشناسی ارشد بانکداری، فناٍری نالی  (پرٍژى ای)تدٍینگر ٍیدئَ 

 کارشناسی ارشد در فین تک ٍ پایداری دیجیتال ادیتَر ٍ تدٍین گر ٍیدئَ

 کارشناسی ارشد خردى فرٍشی ٍ بانکداری دیجیتال (نحتَای ٍیدئَیی)گرافیست ٍ تدٍین گر 

PHP Team Lead کارشناسی ارشد در انَر نالی 

ٌ ٍ تحلیل کارشناسی ارشد در فناٍری بالک چین ٍ تَزیع شدى لجر  کارشناسی ارشد علَم در فناٍری نالی ٍ تجزی

ٌ ٍ تحلیل کارشناسی ارشد اقتصاد دیجیتال  کارشناسی ارشد علَم در فناٍری نالی ٍ تجزی

 کارشناسی ارشد در فناٍری نالی دیجیتال



 باتشکر از توجه شما 
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