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در حال گسترش  نینو یمطرح و در بانکدار کیاستراتژ تیرینو در عرصه مد یکردیعنوان روه ب سکیر تیریموضوع مد 2012از سال 

و تقدم و تاخر مراحل آن چگونه « بانک یهاسکیر تیبانک با محور یها یاستراتژ یطراح» ندیاست که فرا نیا یال اصلؤباشد. س یم

در  تیریمد یها یتوسعه استراتژ یها برابانک یها سکیر ییاست که از شناسا یبه دنبال شناخت مدل یشیهم اند نیاست؟  ا

و  دهیفا نهیهز صیجهت تشخ یندیابه دو روش فر توانیم یبیترک یهاروش نیمنظور از مهمتر نی. بدردیمختلف بهره بگ یهابخش

 یهالفهؤاستخراج م یمضمون برا لیفوق، از دو مرحله تحل وشاشاره نمود. در هر کدام از دو ر هایباز هیرنظ قیاز طر یوسازیروش سنار

و  نی. مهمترشودیاستفاده م یساختار یمختلف الگوساز یهاها، از روشلفهؤخرمأو روشن شدن تقدم و ت یسطح بند یاثربخش و برا

است که در سطح کالن و خرد بانک  هایباز هیاستفاده از نظر نینو یدر بانکدار هایاستراتژ لیو تحل یوسازیسنار کردیرو  نیتر یاصل

 مورد استفاده است. یاقتصاد یو فضا

 ساعت 8
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک

 

 

ن:امخاطب  

 یبانک ها و مؤسسات اعتبار رانیمد

 یبانک ریغ

 :یادگیری  طراحی شده برای

 شود؟یم نییچگونه تع ست؟یهدف بانک چ نیمهمتر  
 ست؟یها چدر بانک دیجد یشرکت تیحاکم ساختار 
 ست؟یها چدر بانک سکیر تیریمد اهداف  
 یهاچگونه بر سنجه شوند؟یم نییبر چه اساس تع سکیر رشیپذ لیسازمان و پتانس سکیر یاشتها 

 گذار است؟ ریتاث کیاستراتژ
 به اهداف مشخص  دنیو رس کیاستراتژ تیریمد یهاو سنجه ارهایدارد؟ ابتدا مع تیاولو کی کدام

 بالعکس؟ ای گردد؟یمشخص م کیبر اهداف استراتژ رگذاریتاث سکیو سپس عوامل ر گرددیم
 شود؟یو ترازنامه چگونه برقرار م یو اهداف مال سکیر یپارامترها نیب ارتباط 
 یرانیدو بانک ا یهایو تفاوت در ساختار و استراتژ یرانیدو بانک ا یهایدر ساختار و استراتژ تفاوت 

 ست؟یدر چ یو خارج
 شود؟یم فیچگونه تعر نینو یدر بانکدار انیاست؟ نگاه به مشتر یبه چه معن داریپا یبانکدار 
 بانک  کی یو برا یبانک و بانک مرکز نیدو بانک و ب نیدر ب نینو یدر بانکدار کیاستراتژ تیریمد

 چگونه است؟ یالملل نیدر سطح ب
 دارد یو چه کاربرد ستیچ سکیر یاشتها 
 هابانک یاتیکالن و اهداف عمل یهایو استراتژ سکیر یاشتها ارتباط 
 شودیم نییچطور تع کیشده استراتژ نییاهداف تع نیو همچن سکیر رشیپذ زانیدر م نهیبه نقطه 
 ست؟یچ سکیر یو اشتها کیاستراتژ یهاسکیجهت محاسبات ر قیو دق نینو یهاروش 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  فوق دکتری مدل سازی 

  سابقه تدریس در دانشگاه 

  مؤلف کتب و مقاالت متعدد 
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  یبا بانک و بانکدار ییآشنا
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