
 

 

 ایهای حرفهدوره •

 های علمیمباحثه •

 تابستان

 9911  

ری اریان ری اریانموسسه عالی آموزش بانکدا موسسه عالی آموزش بانکدا
            

 ای تقویم آموزش حرفه



 

 

 های حرفه ایدوره     

 ّای تْذاضتی ٍسارت تْذاضت تزگشار خَاّذ ضذ.ّای حضَری تا رعایت پزٍتىلدٍرُ :1تَجِ 

 تستِ دیگز اداهِ خَاّذ داضت. 4ایي دٍرُ در  *
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگساری

هسینه 

 )ریال(

نحوه 

 برگساری

1 
هذلساسی ریسه تاسار در 

 تاًه
 مجازی - درحال برگساری 111

 - درحال برگساری 88 حساتزط داخلی خثزُ تاًىی 1
مجازی/

 حضوری

3 
ای ٍیضُ اعضای تاًىذار حزفِ

 ّیأت هذیزُ )تستِ سَم(
 حضوری - متعاقباً اعالم خواهد شد 36

4 
تزتیت هذرط هثارسُ تا 

 پَلطَیی
 حضوری - متعاقباً اعالم خواهد شد 56

5 

تزتیت هذرط هثاًی فمْی 

) تستِ  1تاًىذاری اسالهی 

 اٍل(

 حضوری - متعاقباً اعالم خواهد شد 48

6 

هذل ساسی ریسه اعتثاری

)رٍیىزد رتثِ تٌذی داخلی 

 *تال( )تستِ اٍل(

14 
 اختصاصی در محل بانک

 متعاقباً اعالم خواهد شد
 حضوری -

 48 2ٍ 1گزی اعتثاری تحلیل 7
 اختصاصی در محل بانک

 متعاقباً اعالم خواهد شد
 حضوری -

8 

 دٍرُ همذهاتی ارسیاتی هالی 

ّای صٌعتی تا استفادُ طزح

 اس ًزم افشار واهفار

14 
 مرداد 13و  166961تیر و  16و 19

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 606880888

 16 ّای ًمذیصَرت جزیاى 9
 تیر 13و11

 16الی  8ساعت 
 حضوری 605880888



 

 

 مدیریت آموزش حرفه ای

 2178-2446-2475داخلی  27891

Prof.training@ibi.ac.ir 
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگساری

هسینه 

 )ریال(

نحوه 

 برگساری

 8 آیٌذُ پضٍّی در ًظام تاًىی 11
 تیر15و 14

 18الی  14ساعت 
 مجازی 109880888

11 
هذیزیت سًجیزُ تأهیي در تاًىذاری 

 جاهع
16 

 مرداد 5و  4تیر و  19و18

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 406880888

 8 هذیزیت ریسه تطثیك در تاًه ّا 12
 تیر 38

 16الی  8ساعت 
 حضوری 305880888

13 

ی اجزای تخطٌاهِ رسیذگی تِ  ًحَُ

ٍضعیت هطاغل آسیة دیذُ اس هحل 

 ٍیزٍط وزًٍا

8 
 تیر 31

 16الی  8ساعت 
 حضوری 305880888

14 

ّا  تٌذی اعتثاری هطتزیاى تاًه رتثِ

واٍی تا هثال  تا استفادُ اس دادُ

 وارتزدی در ًزم افشار ولوٌتایي

8 
 مرداد1

 16الی  8ساعت 
 حضوری 305880888

 16 ًاهِ ریالیضواًت 15
 مرداد 15و146867

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 406880888

 11 2113آضٌایی تا چارچَب وَسٍ 16
 مرداد13و 1169

 18الی  14ساعت 
 مجازی 306880888

17 
اعتثار سٌجی ٍ وسة اطالعات اس 

 هطتزیاى
11 

 مرداد 11و 18619

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 306880888
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگساری

هسینه 

 )ریال(

نحوه 

 برگساری

18 
هذیزیت استزط تا توزوش تز دٍراى 

 وزًٍا ٍ پسا وزًٍا
16 

 مرداد38و13

 16الی  8ساعت 
 حضوری 605880888

19 

ی تزرسی علوی هیشاى ًحَُ

تخصیص سزهایِ در گزدش ٍ 

 ّای التصادیتعْذات تٌگاُ

16 
 مرداد 16و 15

 16الی  8ساعت 
 حضوری 605880888

21 

دٍرُ تعاهلی ٍ پزٍصُ هحَر تیگ 

ّای ًَیي هذیزیت دیتا ٍ فٌاٍری

 ریسه تاًىی

16 
 مرداد  19و  18617616

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 406880888

21 

ّای سزهایِ تأهیي هالی پزٍصُ

گذاری اس طزیك تسْیالت ٍ 

تعْذات سٌذیىائی )ارسی ٍ ریالی( 

 دٍرُ اٍل

18 
 شهریور 18و 1164مرداد186

 19:38الی  14:38ساعت 
 حضوری 608880888

22 
عولیات تاسار تاس طزاحی ضذُ در 

 ایزاى
11 

 شهریور 5و3

 14الی  8ساعت 
 حضوری 505880888

 8 ّای تاًىیوٌتزل ویفیت دادُ 23
 شهریور 16و15

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 109880888

 های حرفه ایدوره    
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 سزفصل ّز یه اس دٍرُ ّای فَق الذوز اس اتتذای تیزهاُ در سایت هَسسِ لاتل هطاّذُ است.: 2تَجِ 

5 

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هسینه )ریال( تاریخ برگساری

نحوه 

 برگساری

24 
وارگاُ ًحَُ تذٍیي تزًاهِ 

 تاساریاتی در سطح ضعة تاًه
11 

 شهریور19و11611

 18الی  14ساعت 
401880888 

مجازی/

 حضوری

25 

ّای هالی تجشیِ ٍ تحلیل صَرت

ّا )هتماضیاى حمَلی ضزوت

 تسْیالت تاًىی(

14 
 شهریور 18و13611

 16الی  8ساعت 
 حضوری 904580888

26 
حىوزاًی ضزوتی ٍ الذاهات السم 

 جْت استمزار آى در تاًه ّا
8 

 شهریور17

 16الی  8ساعت 
 حضوری 305880888

 8 هذیزیت ریسه فٌاٍری اطالعات 27
 شهریور 13و 11

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 109880888

 8 تاساریاتی در سهاى تحزاى وزًٍا 28
 شهریور 15و14

 11:38الی  8:38ساعت 
 مجازی 109880888



 

 

 هذیزیت استزاتضیه هثتٌی تز ریسه

 )ّن اًذیطی ٍ هثاًی همذهاتی(         

 99تیر  3زمان : 

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 99مرداد  7زمان :   

 11:38الی  8:38ساعت   

 ریال105880888هسینه:    

 99شهریور 4زمان :   

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 پَلطَیی در تاًىذاری تیي الولل

 وارتزد فیي ته در صٌعت تاًىذاری

 ٍ چالص ّای پیص رٍ 

 اعتثارات اسٌادی داخلی

 راّىارّای پیطگیزی اس جزاین ٍ    چالص ّای حمَق تاًىی 

 تخلفات در   ًظام تاًىی

 تزرسی دستَرالعول جذیذ الشاهات سزهایِ ًظارتی ٍ وفایت سزهایِ

 99مرداد  14زمان :   

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 99مرداد  18زمان :  

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 زمان : متعاقباً اعالم خواهد شد    

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 ّا هتعالثا اعالم ٍ در سایت هَسسِ تارگذاری خَاّذ ضذ.تزٍضَر ّزیه اس دٍرُ:  3تَجِ
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 99تیر  13زمان :   

 11:38الی  8:38ساعت 

 ریال105880888هسینه:  

 های علمیمباحثه   
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 مدیریت آموزش حرفه ای



 

 

 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

  195آدرط: خیاتاى پاسذاراى تاالتز اس سِ راُ ضزاتخاًِ پالن 

 1664647111وذپستی 

 27892475-27892178تلفي

Prof.training@ibi.ac.ir       پست الىتزًٍیىی 

 22846899دٍرًگار                                                


