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در صنعت بانکداری در اختیار  هاخصوص نحوه تهیه گزارشدر این کارگاه حداقل سه مقاله انگلیسی به روز در 

شود. ضمناً یک نمونه از گزارشات تهیه شده استاندارد، مورد بحث و بررسی قرار شرکت کنندگان قرار داده می

 یک فیلم آموزشی از سایت معتبر مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. خواهد گرفت.

مسأله و ارائه گزارش به شرکت کنندگان در پایان جلسه اول موضوعی بر اساس مشارکت در کارگروهی، حل 

ها جهت تهیه گزارش داده خواهد شد. ضمن بررسی گزارشات در جلسه دوم ایرادات گزارش تهیه شده به آن

 گردد.منعکس می
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   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

ای در بانککارگاه گزارش نویسی حرفه  

 

ن:مخاطبا  

ها و کارشناسان ستادی بانک

 مؤسسات اعتباری غیر بانکی

  
 

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 تعریف گزارش و اهمیت آن در بانک 

 کاربردهای گزارش نویسی در بانک 

 )آشنایی با ساختار یک گزارش استاندارد )نمایش کلی از خروجی کارگاه 

 انواع الگوهای گزارش نویسی به همراه نمونه هایی از این الگوها در بانک 

 تحلیلی، تجویزی و انتقادی( و نحوه انتخاب مناسب )توصیفی،  های گزارش نویسیسبک

 برای ارائه گزارش به مقامات ارشد در بانک

 های تحلیل اطالعات در گزارشات سازمانیتکنیک 

 )نحوه نوشتن گزارش کارشناسی)از ابتدا تا انتها 

 ای و طراحی اسالیدهای جذابهای ارائه یک گزارش به صورت حرفهمروری بر مهارت 

 کلیدی برای جذاب سازی گزارشات کارشناسیکته ده ن 
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