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اخیر ارزیابی عملکرد سازمان ها به نحو همه جانبه و در تمامی ابعاد از اهمیت ویژه ای در انواع تصمیم گیری های در دهه های 

ها از جمله تصمیم سازی های درگیر با اعطای تسهیالت بانکی برخودار شده است. در این نگرش به جای توجه مرتبط با آن

وه بر توجه به این شاخص ها به ابعاد دیگر سازمان توجه جدی می شود. در صرف به سنجه های مالی ارزیابی سازمان ها، عال

این دوره عالوه بر بررسی شاخص های مالی ارزیابی عملکرد مشتریان حقوقی متقاضی تسهیالت بانکی با دیگر ابعاد ارزیابی 

هدف از برگزاری  اخته خواهد شد.بر اساس مدل کارت امتیاز متوازن شامل؛ فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و مشتری پرد

 این دوره به شرح ذیل می باشد:

 ی مشتریان حقوقی آشنایی کاربردی فراگیران با مفهوم، فلسفه و مدل کارت امتیاز متوازن و نحوه بکارگیری آن در اعتبارسنج

 اعتباری بانک ها

  

 

 ساعت  32
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 در (BSC) متوازن ازیکاربرد کارت امت

 یحقوق یاعتبار انیمشتر یاعتبار سنج 

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان واحد اعتبارات

 هابانک شعب نیمعاون رؤسا و

های لیه عالقمندان به حوزهک 

 اعتبارسنجی

 :یادگیری  طراحی شده برای

 تعریف کارت امتیاز متوازن 

 تاریخچه پیدایش کارت امتیاز متوازن و فلسفه آن 

 کارت امتیاز متوازن نسل اول 

 کارت امتیاز متوازن نسل دوم 

 کارت امتیاز متوازن نسل سوم 

  کارت امتیاز متوازنساختار فعلی 

 بعد فرایندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن 

 بعد یادگیری و رشد در کارت امتیاز متوازن 

 بعد مشتری در کارت امتیاز متوازن 

 بعد مالی در کارت امتیاز متوازن 

 مراحل هشت گانه اجرا و پیاده سازی کارت امتیاز متوازن 

 جی مشتری  حقوقی تسهیالت خواهبکارگیری کارت امتیاز متوازن در اعتبار سن 

 کارگاه بررسی درخواست تسهیالت یک مشتری تسهیالت خواه حقوقی توسط فراگیران 

 
 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 
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 جناب آقای دکتر پیمان نوری مدرس دوره:   
  دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری 

 عضو محترم شورای پول و اعتبار 

 در حوزه مدیریت مالی متعدد ب و مقاالتمؤلف کت 

  مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 

  
 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 (شود.این دوره همزمان  به صورت آنالین برگزار می)

 به صورت خالص ریال 40.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

   27892458-27892497شماره تماس: 

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 آذر 1 :مهلت ثبت نام

 15:30 یال  7:30 ساعت  آذر 14و  9،  7،  2: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

  آشنایی اولیه با مباحث مالی
 

و  حضوری
 آنالین

 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

