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کاهش  یبرا یتکنولوژ یریبکارگ یمنابع و چگونگ ستم،یشناخت س ،یالمللنیب یکار در سطح استانداردهاوکسب  کی تیهدا یبرا

 یطیدر مح یصحنه رقابت جهان دیاست. تشد یضرور دیجد یهافرصت افتنیو  یمشتر تیرضا شیمحصوالت و خدمات، افزا متیق

ها با آن یریپذر انعطافها را دو چندان کرده و بها وشرکتمناسب سازمان یهااست، ضرورت واکنش رییکه بصورت دائم در حال تغ

 ازمندیمناسب و حفظ آن ن یگاهیبه منظور کسب جا یو جهان یدر عرصه مل یامروز یهادارد.  سازمان دیکأت ینامطمئن خارج طیمح

 تیریهستند. مد انیو انتظارات مشتر یرقابت تیمز تحقق یدر راستا نیتأم رهیزنج تیریمناسب همچون مد یاز الگوها یریگبهره

خدمات و انتقال آن  ایساخت محصوالت و  ه،یبه مواد اول یدسترس بهبود جهت در که علم و هنر است از یقیتلف ن،یتأم رهیزنج

در سطوح  ژهیکسب و کار به و یاتعملی تیرمدی یمتدها نیتراز جامع یکیبه عنوان  نیتأم رهیرود. زنجیکار م به مشتری به

ها، ابزارها از مدل یبرداربا بهره ایپو یهاسازمان شتریرا به وجود آورده است. ب یشگرف اریامروز تحوالت بس یایدن در اقتصادی کالن

 جادیا رییخود تغ ییو اجرا یکار یسازند و در ساختارها نهیخود را به یکار یهاندیاها و فرانیاند جرتوانسته نیتأم رهیزنج یهاوهیو ش

 یپوشش برا ازمندیها ناست که از جانب بانک یکنندگان بستر مناسبکننده تا مصرفنیتأم یهاحلقه گسترده از شرکت نیکنند. لذا ا

ها ضمن رو الزم است بانک نیاست. از ا یهمبستگ جادیو ا شانیا یازهاین هیرفع کل یو... در راستا یمال ،یارائه انواع خدمات بانک

به منظور کسب  نیتأم یهارهیود را در جهت پوشش کل شبکه زنجخ یهاتیدر اقتصاد کشور، فعال یاصل نیتأم یهارهیزنج ییاشناس

 ازیبا توجه به ن “نیتام رهیها در زنجنقش بانک”  یاساس دوره آموزش نی. برهمندیسهم بازار متمرکز نما شیو افزا یدرآمد و سودآور

را مورد بحث  ریمربوطه به شرح ز یهاتمیآ یتمام یاتیو عمل یکند به صورت کاربردیم یشده و سع نیوها، تدو ضرورت آن در بانک

 قرار دهد.

 ساعت 16

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

نیتأم رهینقش بانک ها در زنج  

 

ن:مخاطبا  

 هایشعب و سرپرست نیسا و معاونؤر

 صف و ستاد یکارکنان واحدها

 :یادگیری  طراحی شده برای

 مقدمه  

 نیتأم رهیزنج تیریمد میو مفاه فیاصول، تعار  

 نیتأم رهیزنج تیریمد یتکامل ریتحوالت و س خچه،یتار 

 نیتأم رهیزنج تیریمد یاصل یندهایافر 

 نیتأم رهیزنج اهداف  

 و ساختار آن نیتأم رهیزنج یهانقش 

 نیتأم رهیاطالعات با زنج یفناور ارتباط  

 نیتأم رهیدر داخل زنج فیوظا 

 یکننده مالنتأمی حلقه –ها بانک گاهیجا یبررس 

 نیتأم رهیزنج سکیر تیریمد  

 در آن نیتأم رهیزنج گاهیارزش و جا رهیزنج 

 نیتأم رهیزنج یاصل یهارمجموعهیو ز یدیو کارها، عناصر کل ساز  

 نیتأم رهیدر زنج یو توسعه خدمات بانک یطراح ندیفرا 

 نیتأم رهیآن در زنج ریثأو ت یچرم شالق 

 نیتأم رهیارزش و زنج رهیدر زنج یمشتر گاهیجا  

 انیمشترها و بانک یبرا  نیتأم رهیو منافع زنج ایمزا 

 نیتأم رهیدر زنج یو منابع انسان یتظرف تیریمد  

 نیتأم رهیدر زنج یارتباط با مشتر تیریمد 
 نیتأم رهیدر زنج اتیعمل تیریمد  
 نیتأم رهیها و مشکالت زنجضعف 

 شنهادهایو پ یبندجمع  
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 مدرس دوره:   
  یمال شیگرا یدولت تیریکارشناس ارشد مد  

 20 یسال سابقه کار بانک 

  موزش بانکداری ایرانآ مدرس مؤسسه عالی 

 .شودراجعه م لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 13.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

  .نامه می باشدگواهیصدور آموزشی و  محتوایهزینه دوره شامل 

 27892458-27892497 شماره تماس:

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:
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