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مسائل مورد بحث:
 دیدگاه کلی نگر و سیستماتیک چیست؟
 تفاوت بانکداري و بانک مدرن با نوع سنتی آن چیست؟
 ساختار کالن و پیوندهاي درونی و بیرونی یک بانک مدرن کدامند؟
است؟ رویکرد کالن بازاریابی خدمات و محصوالت بانک مدرن چگونه
 پیش درآمد و پیش نیاز اجتناب و مدیریت ریسک عدم انسجام

چیست؟ 
 الزامات اجتناب و یا مدیریت ریسک عدم انسجام ضروري چیست؟
 آیا الزم است تمام رده هاي شغلی از وجود چنین ریسکی در سازمان

آگاه باشند؟ 
 آیا میتوان شناسایی و مهار ریسک عدم انسجام را آموزش داد؟
ها، انسجام را افزایش یا کاهش کدام شیوه ها و عملکردها و ویژگی

می دهند؟ 
تواند بر انسجام سازمان بیافزاید؟ آیا رویکرد فرایندي می
ها چیست؟ ها و بدهیوظایف سازوکار مدیریت دارایی
ها با ارزیابی و تصمیم سازي ها و بدهیپیوند بین مدیریت دارایی

اعتباري چیست؟
ها با مدیریت سرمایه انسانی ها و بدهیپیوند بین مدیریت دارایی

چیست؟ 
ها با مدیریت داده ها و لزوم ها و بدهیپیوند بین مدیریت دارایی

هاي تحلیلی روزآمد چیست؟ گزارش
ها در یک بانک مدرن ها و بدهیدر یک جلسه کمیته مدیریت دارایی

گذرد ؟ چه می
گذرد؟ در یک جلسه کمیته اعتباري بانک مدرن چه می
ها چیست و چگونه به ها و بدهیمدیریت یکپارچه و منسجم دارایی

انجامد؟ انسجام و موفقیت بانک می
 با توجه به ارتباط بیشتر مسائل مورد بحث به ساختار بانک مدرن و

ها ، چرا عنوان این میزگرد ریسک عدم ها و بدهیمدیریت دارایی
انسجام بود؟ 

مخاطبان :  
اعضاي هیأت مدیره و مدیران ارشد 

مدت : 
ساعت4

زمان برگزاري :
1399آبان ماه 6سه شنبه 

12:30الی 8:30ساعت: 

هزینه ثبت نام :
صورت خالصتومان به250،000

باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاري به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان
ریسک عدم انسجام 

موضوع مباحثه:
یـا  ریسک عدم انسجام به معناي عدم آگاهی یا عدم توجه به کلیت و            
اجزا -تمامیت یک پدیده و در نتیجه عدم آگاهی یا توجه به تصویر کامل              

در یک مجموعه منظـم پـویـا و           -و روابط منظم و قاعده مند بین آنها       
هدفمند می باشد.

عامل ایجاد ریسک :عدم آگاهی کامل، جامع و روزآمد و در نتیجه عـدم                
اعتقاد و به کارگیري الزم و کافی کارکردهاي بانکداري روز بـه صـورت               
یکپارچه و منسجم درکنار و به همراه کارکردهاي پیشین ، سـنـتـی در             

فرایند تشکیل،  سازماندهی، تبیین راهبردها، تصمیم سازي و اجرا  
انداز، ماموریت،  نتیجه: تأثیرات منفی و زیانبار عدم انسجام در بین چشم          

هاي کشور  ها، رویکردها، راهبردها، تصمیمات و اقدامات در بانکدیدگاه

کننده :ارائه
مدیر امور بین الملل بانک -
هاي ایرانی و غیر ایرانی  سابقه کار در بانک27-
مؤلف مقاالت متعدد در زمینه مدیریت ریسک-
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