
 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



 

 

 

 دوره  یبرگزار هدف از 
 

  ،یمال  یدر توسعه بازارها  یدیدانست. بخش مهم و کل  ی بزرگ در سطوح کالن اقتصاد  یهای دگرگون  یبرا  یعنوان موتور به   توانی را م  هایتوسعه فناور 
  تال یجید   یها رساختیو استفاده از ز   یمال  تیر یمد  یهادر سبک   تیخالق  یو اضافه شدن چاشن  ینوآور   جادی است که با ا  دیجد  ی مال  یهایفناور   یمعرف

 .ندیآی م دیپد
از آن ارائه    یقیدق  فیوجود هنوز تعر   نیاست، اما با ا  افتهیتوسعه    یتک با سرعت قابل توجه  نیهمان ف  ای  یمال  یچند سال گذشته، صنعت فناور   یط

 ی هاحوزه  شامل که    کندی استفاده م  ی در بازار خدمات مال  دی جد  یهایو نوآور   هایاست که از فناور   ی تجار   تیفعال  ک ی  تکن یبتوان گفت ف  دینشده است. شا
 .شودمی …و  یجمع یمال نیتام  ن،یآنال یدهوام  ،یکیالکترون یهاپول ف یک ،یلیموبا یهاتراکنش ،ینترنتیا یهامانند پرداخت  یاشرفتهیپ

که    ییاست؛ تا جا  دهیرس  یبه تکامل نسبتا قابل قبول  ، یمال  یدر بازارها  یاساس  راتییو تغ  ۲۰۰۸در سال    یجهان  یپس از بحران مال  ژهیوبه   تک،نیف  امروزه
  یتکنی خدمات ف  دهندگانائه ار   نکهیفراهم شده است. به عالوه ا  زیرفتار و انتظارات کاربران ن   ییها، امکان شناساداده  لیمختلف و تحل  یهایبا کمک فناور 

بزرگ    یبازارها   یگسترده، سبد محصوالت جامع و حت  یاتیعمل  یهات یقابل  ،یاحرفه  تیر یبا مد  ییهانشده و شرکت  ده یاستارتاپ نوپا د   ک یاز منظر    گرید
 .ندیآی حساب مبه یالمللنیب
 
 



 

 
 

نوآورانه دارد.    یهایو فناور   یرشد را در تقاطع خدمات مال  نیتر عیکه سر   ییهستند؛ جا  یسنت  ینحوه عملکرد بازار مال  رییدر حال تغ  تکنیف  یوکارها کسب 
  دتر یتوسعه بهتر و مف  ی ابر   یدیجد  ی هاشرطشی محصوالت و خدمات، پ  ی نوآورانه برا  یکردهایبا رو  دیو فعاالن بازار جد  یفناور   یهاپآ بخش، استارت   ن یدر ا

 .دهندی ارائه م تکنیصنعت ف
در توسعه و  یدیها نقش کلشده است. از آنجا که بانک  ی کشور طراح  یکارشناسان نظام بانک  ز یو ن یانیارشد و م  رانیمد یدوره با هدف توانمندساز  نیا

  ی گردد و از سو   یها مبانک   یرقابت  یهاانیبن   تیسو منجر به تقو  کیها از  بانک   یو کارشناس  یتیر یبدنه مد  یکشور دارند، لذا توانمندساز   یرشد اقتصاد
 .کندیکشور کمک م  یدر توسعه اقتصاد  یکاراتر و اثربخش تر نظام بانک ینیبرنده نقش آفر به عنوان مقوم و عامل پش گرید

بهتر از    یر یگبهره   یها را برا کرده و آن   تیها را تقوبانک   یو کارشناس  یتیر یصاحب نام دانش بدنه مد  د یاز اسات  یر ی گتا با بهره  م یدوره قصد دار   ن یا  در
  نرو یاز ا  رودی م  ماردر جهان به ش  عیصنا  نیاتر یاز پو   یکی   ی . صنعت بانکمیتر نمائآماده   یدر حال ظهور در صنعت بانک  یهاچالش  تیر یها و مدفرصت

شده است تا توان    یز ی طرح ر   یفلسفه فکر   نی دوره با ا  نی . ارودیحوزه به شمار م  نیدر ا  تیاز الزامات موفق  یانسان  یهاهیمستمر سرما  یتوانمندساز 

 .دینما سرتریو با دانش م یاحرفه انمند،به روز، تو یانسان  یروهای بر ن  هیب و کار کشور را با تکسک یموثرتر آنها در فضا ینیها و نقش آفر بانک  یرقابت
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوره  یمحتواسرفصل و 
  



 

 ترم اول )دروس مقدماتی( 

مدت   نام درس  ردیف
ها سرفصل گونه  )ساعت(   

1 
مدیریت استراتژیک و بوم بازاریابی  

 استراتژیک 
 نظری  16

و   هیبا مفهوم صنعت و تجز  ییو مراحل مختلف آن، آشنا کیاستراتژ  تیر یمد ندآیبه فر  ینگاه
 طی رقابت با رقبا در مح یصنعت، چگونگ طی موجود در مح یرقابت  یروهایبا ن ییآن، آشنا لی تحل

چارچوب بوم بازاریابی استراتژیک،  ،آن ییشناسا یو چگونگ  یرقابت  تیبا مفهوم مز  ییصنعت، آشنا
 ابعاد، مولفه ها، ابزارهای تحلیلی 

 نظری  16 روش تحقیق پیشرفته  2
های تحقیقاتی، انواع رویکردهای های تعریف مسئله، حوزه و عنوان تحقیق، انواع پارادایمشیوه

ها در ابزارهای گردآوری دادهها و های تحقیقاتی، شیوهها و تاکتیکتحقیقاتی، انواع استراتژی
 ها در تحقیقات کیفی و کمیافزارهای( تجزیه و تحلیل دادهها و ابزارها )نرمتحقیق، معرفی شیوه

تکی های کسب و کار فینمدل 3  16 
نظری و 
 کارگاهی

 تکنیف ییدرآمدزا یهاو مدل کسب و کار یهامدلهای کسب و کار، انواع مدل

تال یجیو تحول د ها تکنیف 4 ی نظر  16   
معرفی  تکها و بانکها، نیف ی همکار  یها یتکها، استراتژ  نیانواع ف تک،نیو ف تالی جیتحول د

 تکی ایرانتک و نقشه اکوسیستم فینکسب و کارهای حوزه فین

 نوآوری خالقیت، نوآوری، فنون پرورش خالقیت و تفکر طراحی، انواع  نظری  16 مدیریت خالقیت و نوآوری  5

 نظری  20 مدیریت مالی  6
های مالی، بودجه نقدی، ارزش زمانی پول، آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل صورت

نهادهای پولی و مالی، آشنایی با بازارها و ابزارهای مالی، کاربرد فناوری در مدیریت مالی )هوش 
 مصنوعی، یادگیری ماشین و ...( 

 100 



 

 ترم دوم )دروس پیشرفته( 

مدت   نام درس  ردیف
 ها سرفصل گونه  )ساعت( 

 20 لندتک  7
و  نظری

 کارگاهی
ها،  مطالعه های درآمدی لندتکهای کسب و کار لندتک، مدلها مدلآشنایی با انواع لندتک

 ها در ایران و مقایسه تطبیقی آن با جهانموردی انواع لندتک

 20 تک رگ 8
و  ینظر 

 کارگاهی
 ران،یدر ا یرگوالتور  یبا رگوالتورها، مطالعه مورد ییانواع قراردادها، آشنا ،یبا ابعاد حقوق ییآشنا

 هامبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک، ای دن ی رگوالتور  یقیمطالعه تطب 

9 

 علوم بانكداری 
)بانكداری جامع، شركتی، خرد، 

اختصاصی، بانکداری باز، بایونیک و  
 ها( نئو بانک

20 
نظری و 
 کارگاهی

گستره  – بانکداری جامع، استراتژی و ساختار بانکداری جامعمحصوالت گستره بانکداری جامع، 
مدل  -بانکداری شرکتی، محصوالت و راه حلهای بانکداری شرکتی، استراتژی های بانکداری شرکتی 

مدل   - کسب و کار بانکداری خرد،  محصوالت و اه حلهای بانکداری خرد، استراتژی های بانکداری خرد 
ی های  ی،  محصوالت و اه حلهای بانکداری اختصاصی، استراتژ صکسب و کار بانکداری اختصا

  BIANهای بانکداری دیجیتال و استانداردمعماری سامانهبانکداری اختصاصی، 
گستره بانکداری باز، پلتفرمهای بانکداری باز، سناریوهای بانکداری باز مدلهای کسب و کار 

مدلهای کسب  ، ها، امنیت نئوبانکهای بزرگ قدیمی برای تحّول دیجیتالبازطراحی بانک ها، نئوبانک 
 و کار بایونیک

 20 ها اینشورتک 10
نظری و 
 کارگاهی

ها،  های درآمدی اینشورتکهای کسب و کار اینشورتک، مدلها، مدلآشنایی با انواع اینشورتک
 ها در ایران و مقایسه تطبیقی آن با جهانانواع اینشورتک مطالعه موردی 

11 
کاربردهای علم داده در صنعت  

 بانکی
20 

نظری و 
 کارگاهی

 هاتکعلم داده در فین یدرآمد یهامدل ،علم داده، کاربردهای علم داده در صنعت بانکی

  100 

http://ws.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Pages&ID=396
http://ws.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Pages&ID=461


 

 ترم سوم )دروس پیشرفته( 

 نام درس  ردیف
مدت  

 )ساعت( 
ها سرفصل گونه   

 20 بالکچین و کاربرد آن در خدمات مالی  12
نظری و 
 کارگاهی

 Tokenization ،DLT ،Digital assetبالکچین، قراردادهای هوشمند، کاربردها در صنعت بانکی، 
 

 20 ارزهای دیجیتال بانک مرکزی  13
نظری و 
 کارگاهی

دیجیتال در صنعت بانکی، ارزهای دیجیتال بانک  آشنایی با انواع ارزهای دیجیتال، کاربرد ارزهای 
 های ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در جهان مرکزی، مطالعه موردی انواع پروژه

 20 رمیتنس  14
نظری و 
 کارگاهی

های درآمدی های کسب و کار رمیتنس، مدلآشنایی با انواع کسب و کارهای حوزه رمیتنس ، مدل
رمیتنس،  مطالعه موردی انواع کسب و کارهای فعال در حوزه رمیتنس در کسب و کارهای حوزه 

 ایران و مقایسه تطبیقی آن با جهان

تکولث 15  20 
نظری و 
 کارگاهی

های درآمدی تک، مدلهای کسب و کار ولثتک ، مدلآشنایی با انواع کسب و کارهای حوزه ولث
تک در ایران  انواع کسب و کارهای فعال در حوزه ولثتک،  مطالعه موردی کسب و کارهای حوزه ولث

 نو مقایسه تطبیقی آن با جها

 20 تامین مالی جمعی  16
نظری و 
 کارگاهی

های کسب و کار آشنایی با انواع کسب و کارهای حوزه مدیریت مالی و تامین مالی جمعی ، مدل
کارهای حوزه مدیریت مالی و تامین های درآمدی کسب و مدیریت مالی و تامین مالی جمعی، مدل

مالی جمعی،  مطالعه موردی انواع کسب و کارهای فعال در حوزه مدیریت مالی و تامین مالی  
 جمعی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با جهان 

  100 

 



 

 ترم چهارم )پروژه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها سرفصل گونه  مدت )ساعت(  نام درس  ردیف  

پایانی/پژوهش پایانیامتحان  17  امتحان  50 
 

  50 



 

 

 الزم جهت شركت در دوره   یازهایش نیپ

 
 سال سابقه کار )منوط به ارایه سوابق بیمه رسمی( ۸دارا بودن مدرک کارشناسی و   •
 رسمی( دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و حداقل چهار سال سابقه کار )منوط به ارایه سوابق بیمه  •
سال سابقه نیاز   ۲و    5سال سابقه به  4و   ۸، علوم اقتصادی، به جای  MBAآموختگان رشته های مدیریت بازرگانی، دانش •

    دارند.

 

 

 



 

 
 دوره  یهزینه

 
 هر نفر   ی برا( لایر  ونی لی و چهل و دو م  ستی)دو  242,000,000

 

 فیتخف   درصد ف یتخف  مشمول  افراد
 % 5 دانشگاه های کشوردانشجویان 

 % 5 ها و دوره های آموزش آزاد دانشگاه تهرانفارغ التحصیالن رشته
 % 5 خانواده های معزز شهدا و ایثارگر

 % 10 نفر  5ثبت نام گروهی  بیش از 
 % 20 نفر  20ثبت نام گروهی  بیش از 

 % 5 پرداخت نقدی 
 



 

 دانشگاه تهران   د ییدوره مورد تا انیپا  نامهیگواه  ی نمونه

 

 

 


