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نمونه ترجمه متن فارسی به انگلیسی اقتصاد

موضوع :تأثیر فناوری اطالعات بر بانکداری نوین
کد مترجم851 :
شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید .در صورت رضایت از
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
مترجم فوق را وارد نمایید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

در طی یک دهه گذشته ،فنآوري اطالعات اثر شگرفی برصنعت بانكداري داشته است .این امر باعث شده است که
بانک ها بتوانند محصوالت و خدمات متمایزي را براي مشتریان خود فراهم کنند .با ظهور انواع فنآوري ،طبیعت ارائه
خدمات مالی به مشتریان ،متحول شده است .بانكداري ازطریق تلفن همراه یكی از جدیدترین کانالهاي توزیع الكترونیكی
براي بانکهایی است که فناوري ،به طور فزایندهاي براي آنان عنصري حیاتی شده که راحتی وارزش افزوده را براي
بانک و مشتریان افزایش میدهد .با توجه به مزایاي مشخص و واضح این فناوري ،هم اکنون این سیستم در کشورهاي
آسیایی و اروپایی محبوبیت زیادي کسب کرده است و در این بین متغیرهاي زیادي بر قصد استفاده افراد از این نوع
بانكداري تاثیرگذار است و مدلهاي گوناگونی در این خصوص معرفی شده است .در پژوهش حاضر در این تحقیق با
بهره گیري از مدل پذیرش تكنولوژي و متغیر اعتماد سعی در شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده افراد از
بانكداري همراه میباشیم.
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During the last decade, information technology has had a significant impact on banking
industry. This has enabled banks to provide their clients with distinctive products and
services. With the advent of different types of technologies, the nature of providing
financial services for customers has changed. Mobile banking is one of the newest
electronic distribution channels for banks in which technology is increasingly turning into
a vital element, begetting comfort and added value for both banks and customers. Given
the clear benefits of this technology, this system has gained great popularity in European
and Asian countries. Meanwhile, many variables have influenced the intended use of this
type of banking, and various models have been presented in this regard. In the present study,
we utilize the Technology Acceptance Model (TAM) and the Trust Variable in order to
indentify the factors which influence the use of mobile banking.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی متن و مقاله

