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کارت امتیاز متوازن و کاربرد آن در بانکها
معزفی دوره:
استشاتژی یک ببنک مطخص ميکنذ که ببنک چگونهه
مي خواهذ بشای رینفعبنهص اص مهه هه سهههب داسان،
مطتشیبن و کبسکنبن اسصشآفشیني نهبیذ .بهشای ایهدهبد
یک سیستم که استشاتژی سا توصیف ميکنذ به مهذيهي
عهومي نیبص داسیم و کبست امتیبصی مهتهواصن چهنهیه
چبسچوبي سا بشای توصیف استشاتژی ،مهت خ ق اسصش
دس اختیبس رینفعبن قشاس ميدههذ .يهزا دس ایه دوسه
آموصضي دو سوصه تالش مي ضود بب نگبهي مهبمهب بهه
متذاول تشی سوش امشا و پبیص استشاتژیهبی سبصمبني،
مذیشان و کبسضنبسبن اسضذ ببنکهب بشای بکبسگیشی ایه
سوش آمبده گشدنذ.

محتوای دوره:
 مشوسی بش بیبنیه هبی چطم انذاص و مبموسیت و سبیش مفبهیم مشتبط
 معشفي ابضاس کبست امتیبصی متواصن و چگونگي استفبده اص آن
 معشفي سنذ نقطه ساه و امضای آن
 تبیی چگونگي تذوی بشنبمه هبی واحذهب (ستبد و صف)
 بیی چگونگي ههبهنگي فعبيیت هبی سبصمبن بهب چطهم انهذاص و
ساهبشدهبی کالن سبصمبن
 تبیی چگونگي ههسوسبصی سبصمبني واحذهب بب کهبست امهتهیهبصی
متواصن
 تبیی چگونگي تعیی مسئويیت هب و نقص مذیشان و کبسکنهبن دس
امشای ساهبشدهب
 تبیی نحوه طشاحي و استفبده اص داضبوسدهبی مذیشیتي

اهذاف دوره:

 آضنبسبصی تئوسیک و عه ي بب ابضاس  BSCو نقهص
و مبیگبه آن دس موفقیت ببنکهب
 تبیی ايضامبت سبختبسی ،فشآینذی و نیشوی انسبنهي
پیبده سبصی BSC

مخاطبان دوره:
مذیشان و کبسضنبسبن سبصمبنهبی مبيي و ببنکي ،مذیشان و
کبسضنبسبن متويي بشنبمهسیضی ،توسعه و پیبدهسبصی
استشاتژی؛ و سطح کسب و کبس دس سبصمبن هبی مبيي و
ببنکي.
پیشنیاس دوره :آضنبیي بب ادبیبت و مفبهیم بشنبمه سیضی
 بشخوسداسی اص نگشش مبمب ،کالن و ریهنهفهب مهحهوستشمیحبً سببقه فعبيیت دس حوصه هبی طشح و بشنبمه
مذت دوره 51 :سبعت

تاریخ بزگشاری:
 8و  9ضهشیوس  ( 5991اص سبعت  8398ايي )51398

هشینه دوره:
9.988.888سیبل
هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی ,پذیزایی
میان وعذه ،ناهار و صذور گواهینامه می باشذ.

 مشوسی بش مطکالت متعبسف سبصمبنهب بهش سهش ساه امهشای کهبست
امتیبصی متواصن
 بشسسي یک مطبيعه موسدی بومي دس صمینه کبست امتیبصی متواصن
 بشگضاسی  2موسد کبسگبه
 پشسص و پبسخ ضشکت کننذگبن
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