
 دوره مقدماتی آینده پژوهی بانکداری: 

 مبانی، روش ها و کاربرد

 هذف دوره آهوسضي:

 ( آضٌایی با هباًی داًص آیٌذُ پژٍّی 1

 ّای پایِ آیٌذُ ًگاری ( آضٌایی با آیٌذُ ًگاری ٍ بزخی هذل2

 ( آضٌایی با رٍش ّای کوی ٍ کیفی آیٌذُ پژٍّی 3

 ( توزیي کاربزد آیٌذُ پژٍّی در باًکذاری با ارائِ سِ هثال کاربزدی بِ صَرت کارگاّی4

 سزفصل:

 بخص اول: هباني آینذه پژوهي
 ّا ٍ آثار  هعزفی ٍ بحث در رابطِ با ضزٍرت، اّذاف، تعاریف، رٍیکزدّا، خزٍجیهفاهین پایه در آینذه پژوهي: -1-1

 ّای بلٌذهذت در باًکذاری ریشی آیٌذُ پژٍّی با تاکیذ بز کاربزد آى در بزًاهِ

 ّای هوکي، باٍرپذیز، هحتول ٍ هطلَب در باًکذاری هعزفی ٍ تحلیل ًظزی ٍ کاربزدی آیٌذُانواع آینذه: -1-2

ًگاری بِ هثابِ فزایٌذی هطارکتی بزای خلق  هعزفی آیٌذُنگاری: های آینذه انذاس ساسی و هذل آینذه نگاری، چطن -1-3

 ّای هعتبز  اًذاس( با تاکیذ بز تحلیل بزخی هذل آیٌذُ هطلَب )چطن

 های آینذه پژوهي بخص دوم: روش

ّای پیوایص، پایص ٍ  ضَد، رٍش بیٌی فزض هی قابل پیص ٍقتی آیٌذُ اساساً غیزدسته اول: پایص الگوهای نوظهور: -2-1

ّای کوتز ضٌاختِ ضذُ  ضذى بزای سٌاریَساسی تحَالت آیٌذُ، هاًٌذ تَسعِ بزخی فٌاٍری ساسی تحَالت آتی ٍ آهادُ ضبیِ

 یابٌذ. صٌعت پزداخت، کاربزد هی

 ّای تحلیل رًٍذ فٌاٍری،  ٍقتی آیٌذُ اداهِ هٌطقی رًٍذّای گذضتِ است، تکٌیکدسته دوم: بزوى یابي  : -2-2

 یابٌذ. تحلیل ٍضعیت رقابت در تجْیش ٍ تخصیص هٌابع  ّای اقتصادسٌجی سزی سهاًی کاربزد هی هحذٍدُ ّای رضذ، تحلیل

 ّا بزای بسیاری آضٌا است. با ایي تکٌیک

ّای  درک آیٌذُ هبتٌی بز الگَّای هطابِ رخذادّای گذضتِ است ٍ لذا تحلیلای: های چزخه دسته سوم: تحلیل -2-3

 یابٌذ. باسخَردی ٍ تحلیل رًٍذّای تاخیزی هحصَالت جذیذ هاًٌذ تَسعِ خَدپزداسّای غیزًقذی، کاربزد هی   -سیستوی 

رخذادّای آیٌذُ اس اقذاهات گًَاگَى عَاهلی چَى سْاهذاراى، اختزاعات، رقبا ٍ ... ضکل دسته چهارم: تحلیل هذف: -2-4

 یابٌذ. ّای تحلیل هحتَا ٍ اّذاف سْاهذاراى ٍ رقبا اّویت هی گیزد ٍ لذا تکٌیک هی

آیٌذُ اس ّوگزایی بسیار پیچیذُ رًٍذّای ًیزٍهٌذ، اقذاهات فزدی ٍ ساسهاًی ٍ گزایي ضهودی: دسته پنجن: هن -2-5

ّای پیوایطی دلفی، کٌفزاًس گزٍّی، هصاحبِ ّای ساختاریافتِ با خبزگاى ٍ هذیزاى  ضَد ٍ لذا رٍش احتواالت ساختِ هی

 یابٌذ. ّای هختلف کاربزد هی اًذاس ٍ راّبزدّای باًک در حَسُ بزای تزسین چطن

 افشایي دانص( بخص سوم: کاربزد آینذه پژوهي )کارگاه هن 

با  Yتحلیل آیٌذُ باًکذاری با تاکیذ بز تحَالت جوعیتی )ظَْر ًسل  تحوالت جوعیتي و آینذه بانکذاری: -3-1

 اًتظارات هتفاٍت اس گذضتِ ٍ پیزی جوعیت(

تحلیل آیٌذُ باًکذاری با تاکیذ بز بزخی تحَالت فٌاٍری هاًٌذ تَسعِ تحوالت فناوری و آینذه بانکذاری: -3-2

 ّای اجتواعی ایٌتزًت اضیا ٍ ضبکِ

 تحلیل آیٌذُ باًکذاری در ایزاى با تاکیذ بز ضزایط پسابزجامپسابزجام و آینذه بانکذاری در ایزاى: -3-3

 ( 12الی  8رٍس دٍم  16الی  8) رٍس اٍل  1325دی  33ٍ  22سهاى بزگشاری: 

 ساعت 12هذت دوره : 

 ریال 3333333 هشینه  :  

 هذیزاى ارضذ ًظام باًکی، رٍسای دٍایز هختلف ٍکارضٌاساى ادارات تحححقحیحق    هخاطباى:  

ٍ تَسعِ، باساریابی، فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات، هٌابع اًساًی، اهَر بیي الولل، بزًاهِ ریشی  

 ٍ ریسک 

 هشینه بزگشاری ضاهل پذیزایي هیاى وعذه، ناهار و صذور گواهیناهه هي باضذ.


