
 

 مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

  بازمهندسی فرایندهای کسب و کار  

 هذیریت آهَزش ّای حرفِ ای

594آدرض: تْراى، خیاباى پاسذاراى، باالتر از ایستگاُ ضرابخاًِ، پالک   

1579-1578-1549-1548داخلی:  19872شماره های تماس:   

www.ibi.ac.ir  

Telegram.me/ibi_ac_ir 

 معزفی دوره: 
ایي داًص بسیاری از رٍضْای سازهاى دّي، ابسارّای هذیریتي   

ٍ هٌْذسي را هَرد استفادُ قرار هي دّذ تا بر پیكر سازهاًهْهای   

 بَرٍكراتیك، سازهاًْای ًَیيِ فرایٌذگرا ٍاًعطاف پهيیهر بسهازد       

در قلب هٌْذسي هجذد، ایذُ تفهكهر بهریهذى از هه هررا  ٍ               

قَاعذكٌِْ ٍ هٌسَخ ٍ ًیس جذائي از هفرٍضاتي است كِ بر كارّا 

حاكن هي باضذ  هاداهي كِ ایي ه ررا  ٍ قَاعذ را تغییر ًذّیهن،   

صرفاً بِ بازچیٌي صٌذلي ّای رٍی عرضِ كطتي در حال غهر     

این  اهكاى ًذارد با الغركردى یا خَدكهاركهردى     تایتاًیك پرداختِ

فرایٌذّای هَجَد بتَاى بِ دستاٍردّا ٍ پیطرفتْای عهوهذُ در     

عولكردّای خَد دست یابین  بلكِ بایذ با هفرٍضا  قذیهوهي ٍ      

هٌسَخ در افتاد ٍ قَاعذ كٌِْ ای كِ بیص از ّر چیس باعث افهت  

كهارّها ٍ       BPRبْرُ ٍری هي ضًَذ را دٍر بریسین  با اجهرای       

فعالیتْا هعٌي دار ضذُ ٍ سازهاىِ ّرهي، تبذیل بِ سازهاى اف هي  

ٍ فرآیٌذی هي ضَد ٍ بِ تبع آى رضایتوٌذی هطتری ٍ ارته ها      

 عولكرد را بِ دًبال خَاّذ داضت 

 اهذاف دوره:
                ُآضٌایي با هفاّین، اصهَل ٍ رٍضهْهای حهراحهي دٍبهار

 فرآیٌذّای كسب ٍ كار بگًَِ ای علوي بهرای دسهتهیهابهي        

 بِ بْبَد چطوگیر عولكرد در سازهاى 

 
 محتوای دوره:

 هفاّین ٍ اصَل هٌْذسي هجذد فرایٌذّا 

 چگًَگي ضٌاسایي فرایٌذّای كسب ٍ كار 

 تكٌیك ّای اٍلَیت بٌذی فرایٌذّا برای هٌْذسي هجذد 

 ارزیابي ٍ حراحي فرایٌذّا 

 رٍیكردّای پیادُ سازی هٌْذسي هجذد 

  هذلسازی سازهاًْا ٍ فرایٌذّا 

  اًجام یك پرٍشُ كاربردی 

 مخاطبان دوره:
كلیِ كارضٌاساى ادارا  برًاهِ ریسی، سازهاى ٍ رٍضهْها،       

 تح یق ٍ تَسعِ ٍ هذیریت ارتباط با هطتری

 پیشنیاس دوره: 
آضٌایي با هذیریت استراتصیك ٍ تكٌیك ّای هذلسازی  

 هي تَاًذ بِ فراگیری بْتر دٍرُ كوك كٌذ 
 ساعت  23مذت دوره: 

 5295هرداد  2شزوع دوره: 

 53:21الي  53:21سِ ضٌبِ ّا ساعت بزگشاری:  سمان 

 هشینه دوره: 
 ریال 111 111 5

 
هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی، پذیزایی 

 میان وعذه و صذور گواهینامه می باشذ.

 آموزش هاي تخصصي

 2971-تقویم مذرسه تابستانی


