
نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
195پالك 

27891تماس: شماره
2453–2475-2497-2458-2457داخلی: 

41-22881640تلفن گویا:

سرفصل دوره:
هایی در آن دخیل هستند؟زیست بوم چک چیست و چه موجودیت
   هاي موجود در زیست بوم یاد شده، چـه وظـایفی را بـر       هر یک از موجودیت

عهده دارند؟
    هاي موجود در طرح تحول چک چگونـه    معماري و نحوه ارتباطات زیرسیستم

بوم چک شامل ارتباطات سیـستمی، عملکـرد و         باشد؟ (آشنایی با زیست    می
هـاي موجـود در طـرح       هایی که به نوعی با سامانهچنین سایر زیرسیستم  هم

درگیـر  -و چـک دیجیتـال    4، پیچک، چکـاوك     2شامل صیاد   -تحول چک   
هستند.)

     هاي ارائه شـده    چنین معماري سرویس نحوه ارائه خدمت، احراز هویت و هم
باشد؟هاي موبایلی حوزه پرداخت به چه صورت میدر بستر برنامک

   سازي الزامات الزامات و قوانین جدید حاکم بر چک چیست؟ (تصریح و شفاف
هاي بـه وجـود آمـده، وظایـف          جدید حاکم بر چک، شامل امکانات و ظرفیت     

هاي تبیین شده در قانون و ...مشتریان، وظایف شعب، محرومیت
    هاي طرح جدید و طرح قدیم به چه صورت   مکانیزم عملکرد در خصوص چک

باشد؟می
                صیاد (پیچک) چیست و مأموریت آن در طرح تحول چـک چـه بـوده و چـه

دهد؟ها ارائه میخدماتی را به مشتریان و بانک
 هاي موردي،  هاي سنتی شعب (چکآخرین تغییرات ایجاد شده در زمینه روال

باشد؟هاي بانکی و ...) به چه صورت میهاي تضمینی و چکچک
 ها و ابزارهایی امکان ارائه خدمت به مشتریان (در حـوزه چـک) را          چه کانال

هاي آنان در چیست؟دارند و تفاوت

مخاطبان :  
کارکنان شعب بانک ها

مدت : 
ساعت3

زمان برگزاري :
)27892458مؤسسه (“ ايآموزش حرفه”هماهنگی با کارشناس 

هزینه ثبت نام به ازاي هر دوره :
ریال60,000,000نفر: جمعا25ًبراي کمتر از 

ریال80,000,000نفر: جمعا50ًتا 25براي 
ریال100,000,000نفر : جمعا100ًتا 50براي

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

دوره آموزشی:
زیست بوم چک

معرفی دوره:
توسط مجلس محترم شوراي     "قانون اصالح قانون صدور چک      "پیرو تصویب و ابالغ    

ها مکرر آن در نحوه صدور، انتقال و نقد شدن چک          21اسالمی و  تغییراتی که وفق ماده        
پدید آمده است، بانک مرکزي اقدام به طراحی و توسعه سامانه صیاد (پیچک) نموده، که                

هایی که  هاي زیست بوم چک را فراهم نموده است؛ سامانه        موجبات تغییر در سایر سامانه    
چنین چک دیجیتال ایجاد شده و مفهومی با          و هم 4، چکاوك   2با عنوان پیچک، صیاد   

را به وجود آورده است.نظر به آخرین مهلت ارائه شده توسط             »طرح تحول چک  «عنوان
هاي طرح جدید و    ها مکلف به ارائه چک    بانک مرکزي ج.ا.ا که بر اساس آن تمامی بانک         

سازي ها نیازمند آموزش، شفاف   ها هستند، کارکنان بانک   ارائه خدمت جهت پردازش آن    
ها، تبیین جایگاه، وظایف و ارتباطات سیستمی       قوانین و مقررات جدید، تشریح محدودیت     

باشند. باید توجه داشت، درك معماري کالن سیستم و         ایجاد شده در طرح تحول چک می      
اي هاي طراحی شده، به ارائه خدمت بهتر و ایجاد تجربه          عملکرد هر یک از زیرسیستم    
ها، منجر خواهد شد. مفهوم تحول دیجیتال و دگردیسی            مناسب براي مشتریان بانک    

هاي بانکی، که امري اجتناب ناپذیر می باشد، این الزام را ایجاد نموده است تا                  سامانه
ها در تمامی سطوح و ادارات نیازمند درك سیستمی و فهم مواردي          تمامی کارکنان سازمان 

ها ایجاد شده است. بر این اساس، موسسه آموزش عالی             باشند که در قالب سامانه     
بانکداري ایران با هدف آموزش و ایجاد درك و ارتقاي دانش شبکه بانکی پیرامون قوانین         
و مقررات جدید چک، تحوالت سیستمی ایجاد شده و نحوه بهره برداري از آنها، اقدام به                
برگزاري دوره تخصصی در زمینه ارائه آخرین تحوالت صورت گرفته، بر مبناي قانون                 

اصالح قانون صدور چک، نموده است.

کننده :ارائه
هاي پرداختکارشناس نظام-
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