
 مدیریت اطالعات و هوش کسب و کار در بانکداری

 هذف دوره آموسشي:           

يکبر ي مفبَیم ياثستٍ مبوىذ         کىىذگبن در ديرٌ، ضمه آضىبیی ثب اغًل ي مجبوی ًَش کست                 ضرکت     

َب ي مذیریت اطالػبت آضىب خًاَىذ ضذ.          َب ثب مجبوی ي فىًن حبکمیت دادٌ         کبيی ي پبکسبزی دادٌ     دادٌ

يکبر در یک ثبوک ي ػًامل مًفمیت         سبزی ًَش کست    ػاليٌ ثر مجبوی ي اغًل، چگًوگی طراحی ي پیبدٌ        

َبی ػملی آن از مًضًػبت جذی ایه ديرٌ خًاَذ ثًد. ثب تًجٍ ثٍ آن                 َب ي چبلص    آن ي َمچىیه ریسک   

کٍ مذیریت اطالػبت زیرسبخت ًَضمىذی است ي ًَضمىذی در ثبوکذاری در اثؼبد مختلف لبثل تفسیر                

ی ارزش ًَضمىذی از ممطغ ضىبسبیی ویبزَبی اطالػبت ي تأمیه              است. در ایه ديرٌ آمًزضی زوجیرٌ      

گیری راَجردی یب ػملیبتی پًضص دادٌ ضذٌ است تب مخبطجبن ديرٌ چرخٍ کبمل حیبت             َب تب تػمیم دادٌ

يکبر   َب ثٍ ًَش کست     يکبر را ثیبمًزوذ. ثب تًجٍ ثٍ ویبز ضذیذ ثبوک          مذیریت اطالػبت ي ًَضمىذی کست    

از سًیی ي گستردگی ي تىًع آن در حًزٌ ثبوکی از سًی دیگر در اختیبر داضته یک چُبرچًة ػملی ثٍ        

يکبر، مفیذ ي کبرثردی خًاَذ ثًد ي َذف از ایه ديرٌ آمًزضی ایجبد ایه                   ػىًان راَىمبی ًَش کست   

َبی ایراوی ي     ایه ديرٌ ثب تًجٍ ثٍ تجبرة يالؼی ي ػملیبتی در ثبوک           .  کىىذگبن است   تًاومىذی در ضرکت  

کىىذگبن غرفبً ثب مطبلت       َبی داخل ي خبرج کطًر طراحی ضذٌ است تب ضرکت              مًارد مًفك در ثبوک    

سبزی اثسارَب ي     تئًری مًاجٍ وجبضىذ تب ثتًاوىذ ضرایط يالؼی خًد را ثب مطبلت وظری در راستبی کبرثردی              

َب   يکبرثبوکی ي ویبزَبی ثبوک      کبر تطجیك دَىذ. ایه ديرٌ کبماًل ثب کست            َبی ًَش کست    زیرسبخت

يکبرثبوکی است، ثلکٍ ثر راَکبرَبی تحلیلی ثبوکی ي              َب از کست     طراحی ضذٌ است ي َمٍ مثبل        

َبی ارزیبثی ثبوکی ویس تمرکس جذی دارد. َمچىیه در ایه ديرٌ ثٍ َر دي يجٍ ویبزَبی                           ضبخع

 َب تًجٍ ضذٌ است. يکبر ي ویبزَبی فىبيری اطالػبت ي ارتجبط آن کست

 سزفصل:

  هوش کسب و کار(context) مفاهیم مزتبط در بافت  -1 

Data Governance  - Information Management  -Competitive Intelligence- 

Business Intelligence  - Data ware-house -   Performance Measurement-  

  BSC -  Strategic Planning- Change Management- Knowledge Management 

 

  تعزیف و تشزیح  مذیزیت هوشمنذی -۲

يکبر،  فرایىذ ي اثؼبد مذیریت اطالػبت، فرایىذ ي اثؼبد مذیریت دادٌ، ارتجبط فرایىذَبی     فرایىذ ي اثؼبد ًَش کست 

 Analytical Solutionفًق ثب مذیریت تؼریف ي ضرح 

 وکار بانکي به راهکارهای تحلیلي های کسب تحلیل نیاسمنذی-3
َبی ثبزاریبثی ي فريش ي مذیریت مطتریبن،            يکبر، ویبزمىذی   تجییه جبیگبٌ فىبيری اطالػبت در کست              

َبی مذیریت محػًالت ي       َبی مذیریت ومذیىگی، ویبزمىذی      َبی مذیریت مبلی، ویبزمىذی      ویبزمىذی

 َبی مذیریت راَجردی ویبزمىذیَبی مذیریت فرایىذَب يسرمبیٍ اوسبوی،  خذمبت، ویبزمىذی

   ها مزوری بز راهکارهای تحلیلي در بانکذاری و  شزح روش توسعه آن -4

 ریسک ثبزار،ثذَی، ریسک اػتجبری،  -ثىذی ي اػتجبرسىجی، ریسک ومذیىگی ي مذیریت دارایی رتجٍ

 (ضذپًلطًیی، تحلیل ضجکٍ ي ریىفغ ياحذ، تحلیل مطتریبن )يفبداری ي سًدآيری ریسک ػملیبتی، 

 وکار مفاهیم پایه هوشمنذی کسب -5

 Data - Information - Data ware-house– ETL - Information - Database - Data 

Modeling - Requirement Analysis  
 وکار  مزوری بز توسعه سیزساخت و ابشارهای هوش کسب -6

َب ياطالػبت، تؼریف ي      َب ي اطالػبت، مؼرفی فرایىذَبی مذیریت دادٌ         مؼرفی استبوذاردَبی مذیریت دادٌ         

ثىذی محػًالت اطالػبتی، تطریح مذل ثلًؽ اطالػبتی سبزمبن، تطریح مؼمبری زیرسبخت ًَش                  طجمٍ

َب ي    َب، تطریح ي مؼرفی اثسارَبی مًرد ویبز، تطریح مفبَیم کیفیت دادٌ              يکبر ي مؼمبری اوجبرٌ دادٌ      کست

 َب َب، ريش ضىبسی پبکسبزی ي ثٍ َىجبرسبزی دادٌ مذیریت کیفیت دادٌ

 در بانکذاری BIو  IMشناسي و اصول موفقیت توسعه  تشزیح روش -7

  ، اغًل کبرفرمبیی ي مذیریت تغییر IMي  BIچُبرچًة مرجغ، فرایىذ اجرای پريشٌ ي چرخٍ حیبت  
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کلیٍ مذیران ي کبرضىبسبن ثبوکی، ثخػًظ ادارات ریسک، پًلطًیی،               مخاطبان:  

 . ثبزرسی، مذیریت اطالػبت ، آمبر ي رتجٍ ثىذی اػتجبری
 هشینه بزگشاری شامل پذیزایي میان وعذه، ناهار و صذور گواهینامه مي باشذ.


