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 :شرح موضوع کارگاه

م طور مداونوین بههای ها، ورود فناوریها در مواجهه با افزایش رقابت از سوی رقبای بانکی و غیربانکی، فشار هزینهامروزه بانک

های موجود در های نوین بانکداری متمرکز برای غلبه بر محدودیتگذاری در سیستمهای عملیاتی خود را از طریق سرمایهمدل

ند و یابدهند. بنابراین، تحوالت صنعت بانکداری روز به روز سرعت بیشتری میو ارتقای محصوالت و خدمات توسعه می محیط

های نوین شدن فناوریوکار بانکی همگام با مطرحهای کسبسازند؛ در واقع، مدلی مدرن را دگرگون میسیمای خدمات مال

سازی معماری خود ها در حال بررسی نیاز به یک روش سریع و کارآمد برای سادههمواره در حال تغییرند. با این اوصاف، بانک

 ر بازار پاسخ دهند.طور مداوم به شرایط در حال تغییهستند تا بتوانند به

ی همگرایی چند کانالی، رشد بانکداری ها از طریق توسعهسازی بانکی دیجیتالواسطه ها بهی گذشته، معماری بانکطی دهه

عنوان رویکرد نوین برای به )سازمانی(های مطرح از معماری فناوری اطالعاتآنالین و بانکداری همراه تکامل یافته است. بانک

 در حال حاضر، کنند.پذیر باشد، استفاده میپذیر، چابک و مقرونهای جدید بانکداری متمرکز که مقیاسحلبه راهیابی دست

 یابی به راهی راه طرح دیجیتالی خود و یا دستهای داخلی استفاده از معماری فناوری اطالعات)سازمانی( در نقشهبرخی از بانک

دامات ی اقنقشه راه طرح تحول دیجیتالی بانکداری نوین، کلیهند. در این کارگاه ضمن ارایه اهای بانکداری متمرکز روی آوردهحل

و مخزن معماری استفاده شده ، نتایج و دستاوردهای پروژه معماری وضع موجود بانک تجارتتدوین صورت گرفته درخصوص 

 مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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  موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 شود.را شامل میاکثر محورهای همایش 

  :کارگاه مخاطبان
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 مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 43243244تلفن ثابت:

 76322444490تلفن همراه:

 makhtumi@gmail.comپست الکترونیک:

 گان کارگاهارائه دهند
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 3469 تجارت بانک وکارمدیریت فرآیندهای کسب
 


