
مدیران خود را برای ایجاد 
سازمانی داده محور، 

آموزش دهید 
ویژه مدیران صنعت بانکداری" رهبری داده محور"مجموعه دوره های آموزشی 



داده محوری، یک تفکر و نگرش مدیریتی است
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بانکداری داده محور
داغ تحلیل داده، داده محوری، تصممی یییی متنیمی  ما داده و ا مون رو ماها  ما تحلیمل داده، اثیمو   حم •

.  ماییینی در  سیاری از سازما های  زرگ د یا و خصو ا در  یعت  ا کااری است
معماد  2019 ا اساس یزارش میا ع معنتا ارزش  مازار تجزیمه و تحلیمل داده هما در  امک  ا کمااری، در سما  •

62.1در ا رشما ثیما و  مه 107، حاود 2025میلیارد دالر  وده است و پیک  ییی می شود ثه تا سا  29.87
. میلیارد دالر  اسا

و  ا ک ها  ا راهکارهای داده محوری  ما یا پادازش زبا  طتیعی، ا طتاق  ا ریوالتموری، احمااز هویمت آ ویم •
طااحی ثمپی  هوشمیا می توا یما هزییمه های خمود را  مه شماش ثماهک  دهیما و هم یمی   ما اسمن اده از 

یمزا  راهکارهای داده محوری   ظیا ساما ه تو یه یی و دسنه  یای مشنییا ، می توا یا درآمما خمود را  مه م
. قا ل توجهی افزایک دهیا ثه در  هایت موجب افزایک سود آوری  یشنا در  ا ک ها خواها شا
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ده از  مما اسمماس یممزارش شمماثت مشمماوره مممایییت مکیممزی در  ممیعت  مما کی،  ا ک هممای اروپممایی توا سممنه ا ا  مما اسممن ا•
در ما هزییمه 20در حالی ثمه ایم  سماما ه ها . در ا فیوش محصوالش خود را افزایک دهیا10ساما ه های تو یه یا، 

.ثمنیی  ستت  ه روش های آماری داشنه ا ا
نیا،  ا ک همما  ممه دلیممل پااثیممایی ج اافیممایی و یسممنادیی عملیاتشمما ، سممازما هایی  ممزرگ و  مما تعممااد افممااد زیمماد هسمم•

  ها رویکادهای  وی  داده محور در میا ع ا سا ی و تحلیل افااد  ه ساعت در حا  پیشیوی اسمت و  مه ممایاا  سمازما
اقعمی ثمک می ثیا تا رضایت و احساس تعلق افااد را افزایک دهیا، افااد ثلیای و تاثیایذار را متنیمی  ما داده همای و

. شیاسایی ثییا و شیاخت عمیق تیی  ستت  ه اسنعاادهای سازما  شا  داشنه  اشیا
و  می   ا ک ها  ا ثمک دسنه  یای مشنییا   و راهکارهای داده محور، می توا یا از مهاجاش مشنییا  جلویییی ثییما•

ا  مطالعاش شاثت مشاوره مایییت مکیزی در  ا ک های اتحادیمه اروپما  شم.  گهااشت مشنیی خود را افزایک دهیا
در ای ریزش مشنییا  در ای   ا ک ها شاه 20می دها ثه اسن اده از الگورین های یادیییی ماشی   اع  ثاهک 

. است

نها آغاز کنید .داده محوری را با آموزش مدیران و تغییر ذهنیت آ



با ارزیابی شروع کنید: گام اول
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بلوغ داده محوری در سازمان شما چگونه است؟

عیارمده اسادهمکا یزمی اشماسازما ماحلهای در•
شاهطااحیمیظور ای ماحلهای .می شودارزیا ی

موجودوضعیتازتییعمیقدرکشماثهاست
یزارش». اشیاداشنهآ آییاه یازهایوخودسازما 
اهشآزمایکمالی اسحاب«داده محوری لوغارزیا ی

سازما ارشامایاا  هداخلی،منعادشاثت هایدر
 اایودار اقاار لوغازسطحیچهدرثهمی یویا
معیارهایازیکهیدر االتا لوغسطح هرسیا 

معیارهای ارزیابی بلوغ داده محوری.دهیاا جاماقااماتیچهاستالزمدهگا ه،
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گزارش حرفه ای ایا شما ه یک 
درباره سطح
 لوغ سازما نا  می خواهیا،
:روی دثمه زیا ثلیک ثییا

یشروع ارزیابی بلوِغ داده محور

http://www.sahabcg.com/


مدیران خود را آموزش دهید: گام دوم



9

مدت عنوان دورهردیف
(ساعت)

1

همااه  ا مثا  های منعاد(هاویژه بانک)اصول داده محوری برای خلق سازمانی هوشمند 

سازما  داده محور چه ویژیی هایی دارد؟•

ا عاد  لوغ داده محوری در سازما  چیست؟ •

 اای اییکه سازما  داده محور  اشیا، از ثجا و چگو ه می توا یا آغاز ثییا؟ •

2

2

تصمیم گیری داده محور 

.رویکاد مایاا  در تصمی یییی واقعا چیزی  یست ثه شما فکا می ثییا•

.  از تحلیل داده ها چگو ه  اای ثمک  ه تصمی یییی  می توا یا اسن اده ثییا•

.از شاخص ها  ه درسنی و در جای درست اسن اده ثییا•

.چاا و چگو ه  ایا تی تحلیل داده در سازما  ایجاد ثییا•

4

3

هاییهمااه  ا  یرسی مورد ثاوییادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای مدیران

فاآییا تحلیل داده چگو ه است؟•

روش های تحلیل  آماری در تحلیل داده چگو ه عمل می ثییا؟•

هوش مصیوعی، یادیییی ماشی ، یادیییی عمیق یعیی چه؟ و چه روشها و ا زارهایی دار ا؟•

روش های متنیی  ا هوش مصیوعی و یادیییی ماشی   اای چه تحلیل هایی میاسب ا ا؟ •

روش های متنیی  ی یادیییی عمیق چگو ه عمل می ثییا؟•

؟چه زما ی از هوش مصیوعی و یادیییی ماشی  می توا  اسن اده ثاد؟ چه زما ی  تایا ای  ثار را ثاد•

4

دور ه آموزشی
«رهبری داده محور»

«مایاا   یعت  ا کااری»ویژه 
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مدت عنوان دورهردیف
(ساعت)

4

داستان پردازی با داده ها 

.  چگو ه یزارش هایی تهیه ثییا ثه پیام شما موثاتا مینقل شود•
.آش نگی های داده هاینا  را  شیاسیا و آ  را ث ثییا•
.از چه  موداری  اای ا نقا  چه پیامی اسن اده ثییا•
.  چگو ه توجه مااطب را  ه مهمنیی  قسمت های داده خود معطوف ثییا•
.  چگو ه ما یا یک طاان فکا ثییا و از م اهی طااحی در مصورسازی داده ها اسن اده ثییا•

6

5

تغییر فرهنگ سازمانی و فرهنگ داده محوری 

چاا راجع  ه فاهیگ حاف میز ی؟•
فاهیگ چیست؟ و سه جز ا لی تشکیل دهیاه آ  چه هسنیا؟•
فاهیگ داده محوری و  شا ه های آ  چیست؟ •
 اای ت ییا فاهیگ از ثجا و چگو ه  ایا شیوع ثاد؟ •
 ازیگاا  ا لی در فااییا ت ییا فاهیگ چه ثسا ی هسنیا  ا ها ثاام چگو ه مواجه شوی؟•

4

6

بازاریابی داده محور 

.  چگو ه داده های مشنییا  را ساخنار دهی ثییا•
.  مشنییا  را  ا اساس رفنار خییا دسنه  یای ثییا•
.چگو ه  ا ثمک داده ها خامت یا اقاام اخنصا ی  اای مشنیی تعییف ثییا•
ثمپی  های  ازاریا ی داده محور طااحی ثییا •
 ی   گهااشت مشنییا  را  ا ثمک داده ها افزایک دهیا•
مااطب را چگو ه  ه مشنیی تتایل ثییا•
.  از داده های مشنییا  چگو ه در دیگی  اشهای سازما  اسن اده ثییا•

4

دوره آموزشی
«رهبری داده محور»

«مایاا   یعت  ا کااری»ویژه 
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مدت عنوان دورهردیف
(ساعت)

7

همااه  ا  یرسی موردثاوی هایی در  یعت  ا کااری منابع انسانی داده محور 

تحلیل افااد چیست و ثاربادهای آ  در سازما  •
(  ONA)ای سازما  تحلیل شتکه•
مایییت اسنعاادها  ا اسن اده از تحلیل •
ها و ایجاد ا گیزه  اای ثارثیا  سازما  تحلیل داده•
ا زارهای مورد اسن اده در تحلیل افااد •

4

8

نقش هوش مصنوعی در سودآوری بانک ها

(NLP)پادازش زبا  طتیعی •
 قک هوش مصیوعی در ا طتاق  ا ریوالتوری •
هااحااز هویت از راه دور مشنییا  در  ئو ا ک•
های هوشمیاطااحی و تحلیل ثمپی •
یا ساما ه تو یه•
(تحلیل رویک و ریزش مشنییا ) یای مشنییا  دسنه•
مایییت و ثاهک ریسک  ا اسن اده از هوش مصیوعی•

2

9

چالش های توسعه و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر هوش تجاری در بانک ها

.تتیی   قک ساما ه های هوش تجاری•
مول ه های تعیی  ثییاه یک ساما ه هوش تجاری موفق و اثیباک در  یعت  ا کااری •
چالشهای ثیو ی ساما ه های هوش تجاری در  یعت  ا کااری •
های هوش تجاری لوغ داده محوری سازما  و ارتتاط آ   ا موفقیت ساما ه4•
عتور از یزارش سازی  ه سمت تحلیل های پیک  ییی ثییاه و تجویزی •
های هوش تجاری یو سپاری یا توسعه داخلی ساما ه•
های هوش تجاریتی سازی  اای توسعه ساما ه•

2

دوره آموزشی
«رهبری داده محور»

«مایاا   یعت  ا کااری»ویژه 



:درخواستثبت

www.sahab.ir/DDLbank


