
 

 دوره مبانی فین تک

 اي در بسیاري از کسبات گسـتردهییرهـاي گـذشـته فـناوري بـه هـمراه نـوآوري تغدر سـال اهداف دوره :
سـال  10انـد و در طـول ات مـصون نـبودهییرکارهـاي مـالی هـم از این تغ و وکارهـا ایجاد کرده اسـت. کسب

هـایی مـانـند بـانک دیجیتال، بـانک انـد. واژهشـاهـد دگـردیسی بـودهوکارهـاي مـالی  گـذشـته بسیاري از کسب
ات غییربسیاري از تند. دهـرا نـشان می غییرهـمه و هـمه بخشی از این ت 0,4مـجازي، ام بـانک، نـئوبـانک، بـانک 

ظم فعلی جـهان امـروز زنـنده نـفـناوري بـرهـم 10هـم در نـهایت بـه بـالکچین رسیده اسـت. بـالکچین یکی از 
 بسیاري از مکانیسمهاي اقتصادي، اجتماعی غییردانند که قابلیت تاسـت و بـرخی آن را یک فـناوري بنیادین می

وکارهــاي مـالی بـه حـدي شـدید شـده اسـت که در  در کسب غییرو حتی سیاسی فعلی را دارد. رونــدهــاي ت
تـصویر بسیار مـتفاوتی از بـانکداري نسـبت بـه آنـچه که در ذهـن داریم را مـشاهـده  هـاي آینده قـطعاً سـال

کند مـدیران را بـراي مـواجـهه بـا این فـناوري آمـاده کند و بـه خـواهیم کرد. این دوره آمـوزشی تـالش می
 .در زمینه فینتک بدهد غییردید کامل و جامعی از روندهاي ت هانآ

 :هاي زیر خواهند بودداراي توانمندين دوره دانشجویان در انتهاي ای

 زننده و جدید در حوزه مالیتشخیص فرآیندهاي برهم -

 توانایی مدیریت امور مالیه شخصی -

 این دوره پیش نیاز ندارد. پیش نیاز دوره :

 ساعت 42مدت دوره : 

 سرفصل دوره :

به تاریخچه بانکداري، بیمه و بورس در ایران و ) تا انقالب بالکچین؛ نگاهی fintechاز انقالب فین تک ( -1
 هاي رشد فین تکجهان و زمینه
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 ) چگونه باید باشد؟regulatory fintechرگوالتوري فین تک ( -4

 نقشه راه و آینده فین تک، چگونه فین تک را به خدمت بگیریم؟ با فین تک چه باید کرد؟ -5

 ترسیم اکو سیستم فین تک ایران -6

)، چرا پرداخت جذاب ترین بخش فین تک است و آیا در آینده هم شاهد درخشش Paytechپرداخت ( -7
 ستم و سوپراپپرداخت خواهیم بود؟ بررسی مفهوم اکوسی

 کنند؟ها چگونه به انتقال ساده، سریع و ارزان ارز در جهان کمک می). آنremittancesرمیتنس ( -8

 )، بهشت گمشده! چرا این بخش از فین تک کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟Banktechبانک تک ( -9

ها شوند جایگزین بانکخواهند چگونه می) Crowd funding) و کرادفاندینگ (Land techلندتک (  -10
 و دنیاي بهتري بسازند؟

 مدیریت مالی فردي چقدر جدي است؟ -11

 کند؟) . بیمه چگونه با کمک فناوري و نوآوري خودش را احیا میInsure techاینشور تک ( -12

 ولث تک، سرمایه گذاري در آینده چگونه خواهد بود؟ -13
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