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 بسمه تعالی 

 سسه عالی آموزش بانکداری ایرانؤم

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 
 

 

 

 شرکت در آزمون ورودی  و ضوابط شرایط  -1
  ،کارشناسیمدرک نوع  دارا بودن هر -1

 ،ه کارشناسیورها ( در د) معدل ج در سیستم قدیمی دانشگاه 12دارا بودن حداقل معدل کل  -2
وابستته،   هتای و شترکت  اعتبتاری متایی و  ، مؤسستا   های وابستته و شرکت هاشاغل در بانکردادی رسمی و قرا کارکنانکلیه  -3

 .شرکت نماینددوره ورودی در آزمون  توانندمیگذاری سرمایهتأمین های مؤسسا  اعتباری غیر بانکی و شرکت
 نمایند. رکتتوانند در آزمون دوره شند، میشوفارغ ایتحصیل  31/6/1398دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که تا تاریخ  -4

ایی و متدیریت  مهای مهندسی های مدیریت امور بانکی، بانکداری اسالمی مایی با گرایشرشتهدر تواند هر داوطلب می تبصره:
ره در واحتد  برگزاری دوهای ظرفیت. پذیرش نهایی داوطلب برمبنای اویویت انتخاب ایشان و شرکت نماید ریسک و حقوق مایی
 شود. تعیین می هاتهران و شهرستان

یتر  ز شتیوه کارشناسی ارشد مؤسسه عایی آموزش بانکتداری ایتران بته دو     دورۀ شرکت در آزمون ورودی درسطح -5
 پذیر است:امکان
  :معرفی توسط سازمان محل خدمت -1

ود. شت متی  در این روش فهرست اسامی داوطلبان متقاضی به تشخیص سازمان محل خدمت تهیه و به مؤسسه ارسال
ازمان ست هتای تحصتیل در دوره از طریتن آن    های ثبت نام و در صور  پذیرش داوطلب هزینههمچنین، کلیه هزینه

 . وصول شده و عملکرد آموزشی دانشجو نیز در پایان هر نیمسال تحصیلی به آن سازمان منعکس خواهد شد
  :انفرادی -2

ی در هتای شخصت  تواننتد بتا هزینته   ( می4تا  1رد مواحائزین شرایط شرکت در دوره )مشمویین  روشدر این 
 آزمون دوره ثبت نام و در صور  قبویی به تحصیل در دوره مشغول شوند. 

فرایند ثبت نتام در    www.ibi.ac.irداوطلبان، ضروری است با مراجعه به وب سایت مؤسسه به آدرس  کلیه توجه:
 نمایند.  و نهایی را مطابن زمانبندی تعیین شده تکمیلآزمون ورودی 

 مواد آزمون ورودی -2
 فهرست دروس، ضرائب آزمون ورودی دوره به شرح جدول ذیل است:

 

 1398-99كارشناسي ارشد سال تحصيلي در سطح دوره دروس آزمون جدول 

 ضریب نام درس ردیف

 2 زبان عمومي و تخصصي )انگليسي( 1

 3 آمار و ریاضي 2

 3 اقتصاد خرد و كالن 3

 4 مدیریت مالي 4

 4 بانکداری داخلي 5

 

 

 

 ،داری اسالميهای مدیریت امور بانکي، بانکارشد رشتهشرایط پذیرش دانشجو در دوره  در سطح  كارشناسي 

   1398-99  های مهندسي مالي و مدیریت ریسک و حقوق مالي در سال تحصيليمالي با گرایش
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 شیوه برگزاری دوره -3

ه کته اختذ   بودنامه پژوهشی است و محتوای برنامه درسی مشتمل بر واحدهای درسی و پایان-شیوه برگزاری دوره آموزشی
 . ایزامی است یلاین دوره برای فراغت از تحص نامه درپایان

 ثبت نام  نحوه  -4

 در دو مرحله و به شرح شوندي كه توسط سازمان محل خدمت برای شركت در آزمون معرفي ميثبت نام داوطلبان 

 شود:ذیل انجام مي
نستبت   وخود مراجعته   شرکت محل خدمت/سسهؤدر مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ م -1

 پرونده اقدام کنند.به ثبت نام اوییه و دریافت شماره 
 های اعالم شتده بتا در اختیتار داشتتن شتماره پرونتده و اطالعتا  متورد نیتاز بترای          در مرحله دوم داوطلبان بایستی در تاریخ -2
 نتام اقتدام نماینتد. بتدیهی استت     ثبتت عایی آموزش بانکداری ایران مراجعه و نستبت بته تکمیتل فترم     مؤسسه ثبت نام به سایت  
کلیه اطالعا  در خصوص متدارک   طلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.ثبت نام قطعی داو 

 .رسانی خواهد شداطالع www.ibi.ac.irآدرس  از طرینعایی آموزش بانکداری ایران مؤسسه الزم برای ثبت نام در سایت 

امته  انجتام و برن  هتا و مؤسستا  اعتبتاری   ای الزم برای انجام امور ثبت نام طی مکاتبه با ادارا  آموزش بانکههماهنگی توجه:
 رسانی خواهد شد.  زمانی ثبت نام اطالع

 ثبت نام انفرادی: 
 بایست مراحتل ثبتت نتام را شخصتا  از طریتن وب ستایت      هستند، می صور  انفرادیداوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به 

 رسانند. انجام به  www.ibi.ac.irبه آدرس  مؤسسه

 سهمیه رزمندگان و ایثارگران -5

ذیتل  « ب»و « ایت  »توانند بر اساس شرایط خود که در بندهای رزمندگان و ایثارگران می میههر یک از داوطلبان متقاضی سه
 آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

اد تستهیال  بترای   های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجت و تبصره 1رزمندگانی که بر اساس ماده الف(  -1
 31/6/1367یغایتت   31/6/1359آموزش عایی از تتاریخ  سسا  ؤمورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و 

، الزم استت  انتد های نبرد حن علیه باطتل حوتور داشتته   انه در مناطن عملیاتی جبههحداقل شش ماه متوایی یا متناوب داوطلب
ن در روز آدریافتت گتواهی و ارائته    ضمن مراجعه به ارگان ذیربط )سازمان بسیج مستوعفین یا وزار  جهاد کشاورزی( نستبت  

 آزمون به مسئویین مربوطه اقدام نمایند.

 شود.شورای عایی دفاع تعیین میمناطن عملیاتی بر اساس مصوبا   :1تبصره 

متی هتای ختد   مد  حوور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهتدا  و مأموریتت  : 2تبصره 

موسستا  آمتوزش    هتا و ماهه دانشجویان دانشتگاه  6های نظامی در جبهه و نیز در طرح ها و ارگانها، سازمانپرسنل وزارتخانه

 شود.عایی، حوور داوطلبانه تلقی نمی

 شوند.نمی های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگاننیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه :3تبصره 

 

از  متوظفی، کته   آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عالوه بر میزان الف(-2
انته در خطتوط   ماه ناپیوسته شرکت در عملیا  به صور  داوطلب 9ماه پیوسته و یا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359اریخ ت

ن پاه پاستدارا ست اند، با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهای مسلح )ستاد کل نیروهای مستلح، ستتاد کتل    مقدم حوور داشته
روی انتظتامی  ، نیت «ودجتا »، وزار  دفاع و پشتیبانی نیروهای مستلح  «آجا»ی ایران انقالب اسالمی، ستاد ارتش جمهوری اسالم

 توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. می «( ناجا»جمهوری اسالمی ایران 

 ،«نتدان آنتان  و همستر و فرز  %25جانبتازان زیتر   »، «و باالتر و همسر و فرزنتدان آنتان   %25جانبازان » ب( سهميه ایثارگران:

و همچنتین  « همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حوور دواطلبانته در جبهته  » و «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»

آزمون  ئه آن در روزدریافت گواهی و ارانسبت  برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی« همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر»

  به مسئویین مربوطه اقدام نمایند.

http://www.ibi.ac.ir/
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در « (1396-1400قانون برنامه پنجسایه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتی جمهتوری استالمی )   »با توجه به تصویب 

نی بته  قتانون جتامع ختدما  رستا    » 70این قانون عالوه بتر متاده    90توسط مجلس شورای اسالمی، ماده  14/12/1395تاریخ 

در این (« 2دویت ) ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا  مایی قانون» 47و اصالحیه بعدی آن در ماده « ایثارگران

 گیرد. آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صور  می

 بر اساس قوانين فوق:
، «ان آنتان نتد فرز آزادگتان و همستر و  »، «همسر و فرزندان شهدا و مفقود االثتر »( ظرفیت هر کدرشته محل به %25بیست و پنج درصد ) -1

 ظرفیت( %25اختصاص دارد. )سهمیه ایثارگران  «و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان »

رزمنتدگان بتا    همستر و فزرزنتدان  »و « و همسر و فرزنتدان آنتان   %25جانبازان زیر »( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به %5پنج درصد ) -2
 ظرفیت( %5رد. )سهمیه ایثارگران اختصاص دا« حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبهه

سالمی ایتران،  قانون برنامه پنجسایه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا 90طبن تبصره بند ای  ماده  تذكر:
دا بته  درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فتوق تکمیتل نشتود، ختایی مانتده آن، ابتت       25در صورتی که سهمیه 

ن ظرفیتت  درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافتته و اگتر بتازهم ایت     5ه مشمویین سهمی
 یابد.خایی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می

 تذكرات مهم: 
نمتره   %70 درصتدی(  5یا درصدی و  25بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  -1

 ر گتزینش دنمره پذیرفته شتده   80آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
 باشد.آزاد در هر کدرشته محل می

ستر و فرزنتدان آنتان و    همو همسر و فرزنتدان آنتان، آزادگتان و     %25و باالتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر  %25ن جانبازا -2
 ند.گردزینش میگهمچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر در صور  تایید ارگان مربوط، در این آزمون در سهیمه ایثارگران 

 محل برگزاری آزمون   -6

  د.شوتهران برگزار ميشهر فقط در  کارشناسی ارشد ۀدوردر سطح  آزمون 

 پذیرش دانشجو  -7
  واهد گرفت.کسب نمره قبویی در آزمون کتبی صور  خ و بر اساس احراز شرایط مورد نظر مؤسسه دورهاین ر پذیرش دانشجو د

 و دریافت کارت ورود به جلسهزمان برگزاری آزمون  -8
تبتاری و  هتا و مؤسستا  اع  به صتور  مکتتوب بته ادارا  آمتوزش بانتک      اطالعا  تکمیلی ،1398مرداد  25 زمان برگزاری آزمون

  شود.اعالم میین وب سایت مؤسسه عایی آموزش بانکداری ایران راز ط همچنین
 

از طریتن وب ستایت مؤسسته     دورههای مرتبط با برگزاری سازد مشخصا  کامل و اطالعیهدر پایان خاطر نشان می

 . خواهتد گرفتت  منتدان قترار   عالقته یتد کلیته  در معتر  د  www.ibi.ac.irعایی آموزش بانکتداری ایتران بته آدرس    

 باشد. می 021-27892424و  021-27892468های واحد آموزش نیز پاسخگوی سؤاال  مرتبط از طرین شماره
 

http://www.ibi.ac.ir/

