
  CRMبررسی راه کار، نیازمندی و موانع پیاده سازی و توسعه 

 در صنعت بانکداری ایران 

با رٍیکردی    CRMّذف از برگساری ایي دٍرُ، ٍرٍد بِ هبحث         هذف دوره آموسشي:    

از ًقطِ ًظر     CRMگردد هفَْم     هتفاٍت از دٍرُ ّای هطابِ است. در طی دٍرُ سعی هی          

کاربردی جْت استفادُ در یک باًک بررسی ضذُ، ٍ بر اساس هسایل ٍ رٍیکردّای هَرد                 

ًیاز باًک ّا در ایراى، ایي هفَْم بررسی، ٍ کلیِ ابعاد هَرد ًیاز جْت تحقق آى در باًک ّا 

 سزفصل:

 ( بررسی هفَْم هذیریت بازاریابی ٍ بازاریابی رابطِ ای1

 CRM ( هرٍری بر هفَْم هذیریت ارتباط با هطتری 2

 در دًیا CRM( هرٍری بر هفاّین فلسفی ٍ هذل ّای هختلف 3

 CRM( هعرفی هذل ّای سٌجص عولکرد 4

 CRM( هعرفی برخی از رٍش ّای استٌتاجی هَرد استفادُ در رٍیکردّای تحلیلی در 5

  ITIL   ٍCRM( بررسی تعاهل هیاى 6

 (Service Operation-Service Desk)با تورکس بر هفَْم 

 SAP CRM( هعرفی هاشٍل ّای 7

 ( بررسی ساختار سازهاًی باًک ٍ ابعاد ّلذیٌگی آى 8

 خذهات باًکی  Life Cycle )CRM( ًقص ٍ ارتباط ٍاحذّای هختلف باًک در چرخِ عور )9

  CRM( هعرفی برخی از عَاهل هطرح در عذم هَفقیت پیادُ سازی ٍ استفادُ از هفاّین ٍ ابسارّای 11

 ّای ایراى در باًک

 در باًک ّای ایراى  CRM( پیص ًیازّای پیادُ سازی ٍ تَسع11ِ

 باًک ّای ایراى  CRM( هعرفی فرایٌذّای هَرد ًیاز جْت پیادُ سازی ٍ تَسعِ در12

 باًک ّای ایراى CRM( بررسی هتغیرّای هطرح در ضرایط هذاخلِ گر ٍ زهیٌِ ای در 13

  CRM(هعرفی راّبردّا ٍ اقذاهات هَرد ًیاز جْت تَسعِ، بْبَد ٍ پطتیباًی عولکرد                         14

  در باًک ّای ایراى

 

 (51الی  8)  5031دی  03سمان بزگشاری: 

 ساعت  8مذت دوره : 

 ریال 0333333هشینه  :  

کارشناساى و هدیراى واحدهای هدیریت بازاریابی، هدیریت ارتباط با هشتری،  مخاطبان: 

ها، هرکس تحقیقات، تین های تحلیلگری واحدهای   روابط عووهی، هدیریت سازهاى و روش

 هدیریت نرم افسار و هرکس تواس بانک ها و هوسسات هالی

 هشینه بزگشاری شامل پذیزایي میان وعذه، ناهار و صذور گواهینامه مي باشذ.


