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DBA
گواهینامهموردتاییدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
برگزارکنندگــــان

شروع دوره :بهار 1398

هـــدف

برنامــه  DBAدر بانکــداری دیجیتال با ادغــام اصول نظری و
عملــی در فرایندهــای تصمیم گیــری ،طراحی و پیاده ســازی
پروژههــای دیجیتال ،به صنعت بانکداری کشــور کمک خواهد
نمود تا با بهرهگیری از مزایای تغییرات انقالبی فناوریهای نوین
و پیادهســازی روشهای مدیریتی و رهبری دنیای دیجیتال ،به
افزایش قدرت رقابتی خود در صنعت بانکداری بپردازند.

پیش نیازهای شرکت در دوره

مدرک کارشناسی ارشد از تمامی رشته های مدیریتی و مهندسی
سابقه حداقل  5سال کار یا مطالعه و پژوهش در صنعت بانکداری
آشنایی مقدماتی با اصول برنامه نویسی و تحلیل آماری
سطح زبان انگلیسی در حد متوسط
موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه دوره

مخاطبان دوره

سرفصل دوره

مدیران ارشــد صنعت بانکداری با مسئولیت مدیریت و پیادهسازی
پروژههای بانکداری دیجیتال
مدیران میانی و کارشناســان صنعت بانکداری مرتبط با پروژههای
بانکداری دیجیتال
بنیانگذاران و مدیران استارتاپها و فینتکها
عالقهمندان به تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

در ایــن دوره اســاتید تــراز اول کشــور ،بــا بــه کارگیــری روشهــای
" یادگیری مبتنی بر عمل" به تدریس عناوین درسی خواهند پرداخت .دروس
از طریق ارایههای تعاملی ،مباحث پویای کالســی ،و پروژههای کوچک
گروهی در کالس ،تدریس خواهند شد .منابع درسی نیز از جدیدترین منابع
و مطالب روز جهان از سال  2017تا کنون تهیه گردیدهاند .پیکره بندی این
دوره بر مبنای  5ماژول اصلی ذیل مشتمل بر  19عنوان آموزشی به عالوه
یک عنوان سمینار است:

داوطلبــان پــس از گذراندن آزمون ورودی و کســب نمــره قبولی،
ً
دعوت به مصاحبه خواهد شــد .نهایتا بر اســاس نمره کســب شده
در این دو مرحلــه ،تصمیمگیری در خصوص پذیرش متقاضیان در
دوره ،صورت خواهد پذیرفت.

ماژولهای پنجگانه فناوری،
اقتصاد ،حقوق ،رهبری و مدیریت:
فناوریهای بانکداری دیجیتال
اقتصاد نوآوری و سرمایهگذاری در بانکداری دیجیتال
استراتژی حقوقی و قانونی در عصر دیجیتال

فرآیند پذیرش

شایستگیهای رهبری تحولآفرین در بانکداری دیجیتال
تحول دیجیتال و مدیریت بانکداری دیجیتال

برخی از عناوین دروس عبارتند از:

فناوری زنجیره بلوکی
یادگیری ماشینی
سیستمهای محاسباتی ابری
بانک هوشمند و فناوری اینترنت اشیاء
معماری سازمانی و اطالعاتی در بانکداری دیجیتال
مدیریت تجربه مشتری در فضای دیجیتال
مدلهای کسب و کار دیجیتال و درآمد زایی در بانکداری دیجیتال

سمینار

انتخاب موضوع ،ارائه سمینار یک ساعته بهعالوه مقاله علمی و کاربردی

تعداد ساعات دوره
این دوره در قالب  24واحد درسی ذیل 19عنوان و یک عنوان سمینار ارائه میگردد .کل دوره در برگیرنده  400ساعت
آموزش بوده که در طی حدود  18ماه ارائه میشود.
گواهی نامه دوره
پس از گذراندن دوره توسط دانش آموختگان ،قبولی در ارزیابیهای پایان دوره ،انجام پروژه سمینار و ارایه و چاپ نتایج
پروژه در ماهنامه بانکداری الکترونیک؛ گواهی نامه  DBAاز طرف دانشگاه تربیت مدرس که مورد تایید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است ،اهدا میگردد.
شهریه دوره
شهریه دوره بهار  1398بر اساس مصوبه مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس 19 ،میلیون و هشتصد هزار
تومان میباشد که متقاضی پس از پذیرش میبایستی به حساب شماره  143395316به نام تمرکز وجوه درآمدهای
آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس واریز کند.
ثبت نام
شروع ثبت نام از نیمه بهمن  1397است .عالقه مندان برای ثبت نام و اخذ اطالعات بیشتر با شماره  43347داخلی 307
مرکز فابا تماس حاصل نمایند .ثبت نام کنندگان حقوقی الزم است با مرکز فابا مکاتبه و سوابق متقاضیان را ارسال کنند.
اطالعات تکمیلی را از سایت زیر پیگیری کنید
http://modaresbs.com

