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سای شعب نقش کلیدی و تعیین کننده دارند. بر همین اساس الزم است متصدیان ؤها در ایران ردر ساختار سازمانی بانک

های شنایی و تسلط  به ویژه از نظر مهارتآاین سمت مهم با اصول سرپرستی آشنا شده و براین امر مهم مسلط شوند. این 

هدف از برگزاری این دوره به شرح  سای شعب  با مشتریان و کارکنان بانک ضرورت دارد.ؤادراکی، انسانی و فنی و ارتباط  ر

 باشد:ذیل می

  تسلط فراگیران با اصول سرپرستی و رهبری در شعب 

 های بین ریاست ، رهبری و مدیریت آشنایی با تفاوت 

 های فنی ، انسانی و ادراکی آشنایی با مهارت 

  اصول سرپرستی و رهبری در شعب در نظریه و عمل 

 کاربرد مهارتهای مدیریتی در شعب  

 

  
 

 ساعت 6
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

  در شعب یو رهبر یاصول سرپرست

 

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان شعب

 :یادگیری  طراحی شده برای

  مقدمه 

  بیان مساله 

 تعریف مدیریت ، رهبری و ریاست 

 ها و اهمیت آنمدیریت شعب در ساختار بانک 

  آشنایی روسای شعب با اصول سرپرستی و رهبری 

  اصول سرپرستی و رهبری 

 های فنی ، انسانی  و ادراکی مهارت 

 های مورد نیاز در سرپرستی و رهبری شعبمهارت 

 سه حوزه اجراء ، کنترل  و پشتیبانی در سرپرستی شعب 

 الف : عملیات اجرایی شعب  

 های داخلی ب: عملیات کنترل

 ج : عملیات پشتیبانی  

  مطالعه موردی در اصول سرپرستی شعب 
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 :پیش نیاز

  حقوق بانکی و آشنایی با مدیریت 
 

 مدرس دوره:   
  ارشد مدیریت علوم بانکی، علوم سیاسیکارشناسی 

  عضو هیأت مدیره بانک 

 مدرس مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران و بانک 

 مؤلف کتاب و مقاالت متعدد 
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