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درباره سمینار
این سمینار با هدف آشنایی بیشتر مدیران میانی و عملیاتی بانکها با رویههای استقرار بانکداری
مدرن و همچنین به اشتراکگذاری تجربیات موفق داخلی و خارجی در زمینه ایجاد تغییر در بانکهای
بزرگ ،برنامهریزی شده است .از آنجا که مدیران میانی و عملیاتی نقش محوری و کلیدی در طراحی
و اجرای برنامههای تغییر به سمت بانکداری مدرن دارند به عنوان گروه هدف در این سمینار در نظر
گرفته شدهاند .همچنین وضعیت بحرانی نظام بانکی در سالهای اخیر و بزرگ شدن حجم مطالبات
در بانکها از سویی و کاهش سودآوری عملیاتی در بانکها از سوی دیگر ،تمرکز بر چگونگی انجام و
مدیریت تغییرات در بانکها در قالب حرکتی چند جانبه و چند بخشی ضروری نموده است .به همین
منظور تمرکز این دوره بر معرفی نیازمندیهای تغییر به صورت کاربردی و به اشتراکگذاری تجربیات
موفق داخلی و خارجی با شرکتکنندگان استوار است.
سرفصل موضوعات:
•نقش نظام بانکی در توسعه ملی و چالشهای پیشروی نظام بانکی
•ضرورت انجام اصالحات در نظام بانکی و روشهای برد سریع
•باز تعریف رویکرد بانکداری مشتری محور و چگونگی آمادهسازی برای پاسخ به نیازهای بخشهای
مختلف بازار
•نقش فناوری اطالعات در تحول بانکها و امکانپذیر ساختن رویکرد سازمان مشتری محور
•تعریف کارکردهای محوری بانکداری و مسیر حرکت به سمت تعالی
•اهمیت بانکداری خرد در نظام بانکی و چگونگی سازماندهی آن
•نقش مدیریت مالی ،اجزا و کارکردهای سازمان مالی بانکها ،نقشه راه تغییر
•مدیریت ریسک در نظام بانکی و نقشه راه تغییر برای مدیریت موثر ریسکهای کلیدی
•چالشهای مدیریت تغییر در نظام بانکی و راهکارهای مدیریت موثر آن
مخاطبین:
•مدیران عامل بانکها
•اعضای هیئت مدیره بانکها
•معاونین بانکها
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سخنرانان
سنجی اوپال:
سنجی اوپال موسس و مدیرعامل شرکت مشاورهی  StraitsBridgeاست.
این شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاورهای ،پیادهسازی خدمات مالی ،تجزیه
و تحلیل ریسک در موسسات مالی و بانکی مشغول به فعالیت است .در سال
 StraitsBridge ۲۰۱۶از سوی مجلهی  CIOدر میان  ۲۰شرکت معتبر
ارائهدهنده راهحلهای مدیریت کسب و کار و  ۲۵شرکت برتر ارائهدهنده
راهحلهای هوش تجاری قرار گرفت.
سنجی  ۲۵سال تجربه کاری خود را با ارائه مشاوره به موسسات مالی جهانی و منطقهای در سرتاسر آسیا،
خاورمیانه و آفریقا بدست آورده است و طی این سالیان به تغییر ،رشد و شکوفایی بانکها و موسسات
مالی بسیاری کمک نموده است.
دکتر نادر حقیقت:
دکتر نادر حقیقت بیش  ۳۶سال سابقهی فعالیت در حوزههای کسبوکار
بینالمللی ،بازاریابی خدمات مالی ،مشاوره مدیریت و فنآوری اطالعات را دارا
هستند .از سال  ۲۰۱۲موسس و مدیر عامل شرکت مشاوره  Insightبوده
و پیش از آن به مدت  ۱۲سال یکی از مدیران ارشد اجرایی  HSBCبانک در
خاورمیانه بوده است .از دیگر سوابق او میتوان به مدیر پروژه تحول کسبوکار
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  ،HSBCرئیس توزیع و فروش شاخه امارات
متحده عربی و معاون منطقهای بانکداری خرد و مدیریت دارایی ،رئیس بانکداری خرد و مدیریت
ی امارات متحده عربی ،مدیر جهانی گروه اینترنت و کسبوکار موبایلی فروم خبرگان و بسیاری از
دارای 
سمتهای دیگر اشاره کرد.
دکتر امیر حسین داوودیان:
تحصیل کرده رشته بازاریابی تخصصی از دانشگاه تهران و مدرس دورههای
کارشناسی و  MBAدر دانشگاه میباشد .بخش عمده ای از تجربه حرفهای
خود را در حوزه تدوین و پیادهسازی استراتژی در خدمات مالی کسب کرده و
از جمله مسئولیتهای ایشان میتوان به مدیریت پروژه پیادهسازی بانکداری
جامع ،مشاوره برنامهریزی و پیادهسازی استراتژی در بانکهای تجاری
و شرکتهای تأمین سرمایه و طراح و مدرس دورههای عالی کاربردی
توانمندسازی نیروهای شاغل در خانواده مشاغل استراتژیک اشاره کرد .او همچنین دارای گواهی
حرفهای بانکداری جامع از موسسه بریتانیایی  Simply Academyو گواهی حرفهای دستاورد اجرا
(در توسعه و پیادهسازی استراتژی با رویکرد  )BSCاز موسسه  Palladiumمیباشند
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دکتر علی دیواندری:
دکتری مدیریت استراتژیک و استاد تمام دانشگاه تهران ،دارای تالیفات
گسترده در حوزه مدیریت استراتژیک ،مدیریت مالی و بانکی و همچنین دارای
 ۱۸سال سابقه مدیریت ارشد اجرایی در حوزه پولی و بانکی است .از آخرین
مسئولیتهای ایشان میتوان به مدیریت عاملی بانک ملت ،بانک پارسیان و
ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره کرد.
محمدرضا ساروخانی:
محمدرضا ساروخانی  ۳۹سال تجربه کار و فعالیت در سیستم بانکی را دارا
میباشد .ایشان تحصیلکرده مدیریت بازاریابی استراتژیک میباشد و از جمله
سوابق شغلی ایشان میتوان به رئیس هیئت مدیره بانک ملت ،مدیرعامل
بانک ملت ،رئیس کارگروه بانکی ستاد ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،عضو هیئت نظارت بانک ایران و اروپا ،رئیس
هیئت مدیره بانک  PIBلندن ،عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات
اداری بانکها در وزارت امور اقتصادی و دارائی اشاره نمود .ایشان هم اکنون
به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون برنامهریزی ،سرمایهگذاری و امور بینالملل بانک سینا مشغول به
فعالیت هستند.
علیرضا لگزائی:
علیرضا لگزائی از سال  ۱۳۶۷با استخدام در بانک ملت وارد سیستم بانکی
شدند و از آن زمان تاکنون همواره در مناسب مختلف در جهت ارتقای نظام
بانکی و مالی کشور مشغول به فعالیت هستند .از جمله سوابق حرفهای ایشان
میتوان به رئیس هیات مدیره بانک ملت ،عضو كمیته راهبری بانكداری جامع
بانک ملت ،عضو و رئیس كمیته عالی ریسک بانک ملت ،معاونت امور فناوری
اطالعات بانک تجارت ،عضو كارگروه بانكداری الكترونیک پژوهشكده پولی
و بانكی ،عضو شورای راهبری بانكداری الكترونیک وزارت امور اقتصادی و
دارائی ،عضو شورای عالی سیاستگذاری آموزشی بانک ملت را نام برد .ایشان هم اکنون در سمت قائم
مقام و عضو هیأت مدیره بانک ملت مشغول به فعالیت هستند.
مارتن مول:
مارتن مول تا سال  2012مدیریت ارشد عملیات ( )COOدر حوزه بانکداری
تجاری و بازرگانی بانک  ABN AMROرا بر عهده داشتهاست .بانک ABN
 AMROهلند یکی از بزرگترین بانکهای جهان با درآمد عملیاتی ساالنه
حدود  10میلیارد دالر و همچنین دارایی به ارزش بیش از نیم تریلیون دالر است.
مارتن مول پیش از این به عنوان مدیرعامل کارگروه سرمایه در بانک مذکور
مشغول به فعالیت بودهاست .دراین جایگاه ایشان مسئول ارائه خدمات،
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مدیریت محصول ،مدیریت هزینه ،مدیریت رضایت مشتری ،مدیریت فرایند و مدیریت تغییر برای تمامی
مشتریان «کسبوکار» در حوزه  ،SMEمشتریان شرکتهای بزرگ و بانکداری تجاری در بانکهای
 ABN AMROو  Fortisهلند ،بوده است.
آقای مول همچنین سابقه فعالیت به عنوان مدیرکل ( )Global Headخدمات پرداخت بینالمللی در
 Bank of Americaرا نیز دارا می باشد .ایشان هم اکنون عضو هیئت مدیره ( VCTEانجمن ناظران
هلند) میباشند.
دکتر ناصر هماپور
دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه نیویورک و مدرس دورههای اقتصاد و مدیریت
مالی در دانشگاههای آمریکا و استاد و مدرس دورههای دکتری در رشته
اقتصاد در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس میباشد .ایشان همچنین
دارای بیش از  ۳۶سال سابقه فعالیت در عرصه بانکداری میباشد .از جمله
مسئولیتهای ایشان میتوان به عضویت هیئت مدیره بانک سپه ،ریاست
هیئت مدیره بورس تهران ،ده سال مشاور مدیر عامل درIran Oversees
 ۱۴ ، Investment Bankسال مدیر ایران در بانک  HSBCو مشاوره
مدیریت در زمینه پیادهسازی بانکداری جامع اشاره کرد.
نحوه ثبتنام
عالقهمندان به حضور در این سمینار آموزشی میتوانند با تکمیل فرم ثبتنام (به انتهای بروشور مراجعه
فرمائید) آمادگی خود را برای شرکت در این سمینار  ۲روزه اعالم نمایند .در صورتیکه در ثبتنا م گروهی
بیش از  ۶نفر از طرف موسسه مربوطه معرفی شوند  ۱۰درصد تخفیف در مجموع هزینهها لحاظ
خواهد شد .همچنین متقاضیان میتوانند جهت ثبتنام بهصورت انفرادی به آدرس وبسایت دبیرخانه
مراجعه نمایید.
هزینه ثبتنام شامل حضور در سمینار آموزشی به همراه  ۳شب اقامت و پذیرایی در مجتمع آموزشی-رفاهی
بانک مرکزی در نوشهر ۳۷ ،میلیون ریال میباشد.
محل اقامت و برگزاری:
هدف از برگزاری این سمینار در مجتمع رفاهی-آموزشی بانک مرکزی در شهر نوشهر ،در واقع ارتقا سطح
کیفی آموزشی از یک سو و کاهش هزینههای این ارتقاء از سوی دیگر است .به این ترتیب که با ایجاد
یک فضای مطلوب و منفک آموزشی ،ضمن تمرکز بر جنبه یادگیری و آموزشی سمینار ،امکان تبادل
تجربیات همکاران در فضایی گرم و صمیمی و متعاقبا بهبود سطح مشارکت شرکتکنندگان فراهم گردد.
از سوی دیگر به منظور فراهم آوردن مقرون به صرف چنین فضای مطلوبی انتخاب مجتمع تفریحی-
آموزشی بانک مرکزی در شهر نوشهر مورد توجه قرار گرفته است.
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تماس با ما:
اطالعات تماس با دبیرخانه

تلفن۹۷ :و )۰۲۱( ۸۸۶۵۷۳۹۵

وب سایتconf.mbri.ac.ir/UB :

دورنگار)۰۲۱( ۸۸۶۵۷۴۳۰ :

پست الکترونیکac@mbri.ac.ir :

نشانی :تهران،میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقا ،پالک  ،۱۰پژوهشکده پولی و بانکی

درخواست ثبتنام در سمینار بانکداری مدرن و مدیریت تغییر در نظام بانکی
بدینوسیله موافقت خود را با ثبتنام انفرادی/گروهی به شرح زیر اعالم میدارم:
نام بانک /سازمان........................................... :تعداد نفرات جهت ثبتنام:
نام و نام خانوادگی تاییدکننده:
تلفن و دورنگار:
شماره ثبت شرکت:

سمت:
تلفن همراه:
کد اقتصادی:

شناسه ملی:
تاریخ:

مهر و امضا:

* تکمیل فرم مشخصات فردی پیوست برای ثبتنامهای انفرادی و گروهی الزامی است.
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ردیف

فرم مشخصات افراد معرفیشده برای شرکت در سمینار آموزشی
نام

نام خانوادگی

سازمان

سمت

شماره تلفن
همراه

ایمیل

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

نام و نام خانوادگی اقدام کننده:
				
تاریخ:

شماره تماس:

امضا:

*** لطفا فرم تکمیل و امضا شده را حداکثر تا تاریخ  ۱۴اردیبهشت  ۱۳۹۶از طریق شماره فکس
 ۰۲۱۸۸۶۵۷۴۳۰و یا آدرس ایمیل  ac@mbri.ac.irبه دبیرخانه سمینار ارسال فرمائید .ضمنا جهت
پاسخگویی به هر نوع سوال تکمیلی در خصوص شرکت در همایش با شماره تلفنهای  ۸۸۶۵۷۳۹۵و
 ۸۸۶۵۷۳۹۷سرکار خانم رجبی تماس حاصل فرمائید.
mbri.ac.ir
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