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-1تاریخچه
مؤسســه علــوم بانکــی ایــران در ســال  1342بــه منظــور فراهــم آوردن امکانــات و بســترهای
مناســب تحقیــق و تحصیــل و کســب تخصــص بــرای کارکنــان بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری
کشــور و همچنیــن ترویــج و اشــاعه بانکــداری و انجــام تحقیقــات علمــی بــا مشــارکت مالــی و اداری
بانــک هــای مرکــزی ،ملــی و ســپه تأســیس و تــا ســال  1358بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .ایــن
مؤسســه در راســتای حصــول اهــداف انقــاب فرهنگــی ،از ســال  1359الــی  1365تعطیــل و در
مجتمــع علــوم اداری و بازرگانــی (دانشــگاه عالمــه طباطبائــی فعلــی) ادغــام شــد .طــرح بازگشــایی
مؤسســه علــوم بانکــی ایــران بــا نــام مرکــز آمــوزش بانکــداری بعــد از تصویــب قانــون عملیــات
بانکــی بــدون ربــا کــه تحولــی عظیــم در نظــام بانکــداری جمهــوری اســامی ایــران را بــه دنبــال
داشــت و بــا هــدف پــرورش نیــروی انســانی متعهــد و کاردان بــه منظــور تأمیــن نیازهــای آتــی نظــام
بانکــی کشــور ،مدنظــر بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران قــرار گرفــت و اساســنامه آن در
پانصــد و هشــتاد و یکمیــن جلســه شــورای پــول و اعتبــار مــورخ  1364/12/18بــه عنــوان یــک
مرکــز آموزشــی بــه تصویــب رســید .ایــن مرکــز از مهرمــاه ســال  1365بــرای دوره دوســاله بانکداری
کارکنان بانک ها اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
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مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران ،در راستاي پوشش نيازهاي آموزشي كاركنان سيستم بانكي و مؤسسات
اعتباري كليه شهرستان هاي كشور در حال حاضر عالوه بر كالن شهر تهران ،در هشت شهر ديگر شامل:
مشهد ،اصفهان ،شيراز ،تبريز ،اهواز ،كرمان ،رشت ،و ساري نيز با عنوان واحدهاي آموزشي شهرستان
فعاليت مستمر و موثر دارد.
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-2فعالیت های آموزشی
 -2-1آموزش عالی
-2-1-1دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد
عملکرد مؤسسه پس از انقالب شکوهمند اسالمی به شرح جدول ذیل حاکی از آن است
که تاکنون بیش از  13هزار نفر از کارکنان نظام بانکی موفق به اتمام تحصیل در دوره های
آموزش عالی در سطوح کاردانی( رشته امور بانکی) ،کارشناسی (در رشته های مدیریت امور
بانکی ،حسابداری بانکی ،پول و ارز و بانکداری ،ریسک) و کارشناسی ارشد(در رشته های
مدیریت امور بانکی ،حسابداری بانکی ،بانکداری اسالمی ،مهندسی مالی و مدیریت ریسک،
حقوق مالی و اقتصادی) از این مؤسسه شده اند .تعداد قابل توجهی از این فارغ التحصیالن
در رده های عالی مدیریت بانکها و مؤسسات اعتباری ایفای نقش نموده که نشان از توان و
ظرفیت باالی مؤسسه در تأمین نیروی انسانی کارآمد و توانمند در نظام بانکی کشور دارد.
آمار فارغ التحصیالن مؤسسه از سال  1365تا پایان شهریور ماه 1397
ردیف

نام واحد

سال رشوع

1

تهران

1365

1189

کاردانی

جمع
5199

2

اصفهان

1365

805

914

119

1838

3
4

مشهد
تربیز

1365
1372

631
297

898
624

80
91

1609
1012

5

کرمان

1376

241

275

16

532

6
7

رشت
شیراز

1376
1379

339
401

446
588

24
51

698
1040

8

ساری

1380

245

267

13

525

9

اهواز

1380

305

392

15

606

4342

7367

1356

13065

جمع

3

تعداد فارغ التحصیالن
کارشناســی پیوســته کارشناسی ارشد
و ناپیوســته
947
3063

در حــال حاضــر حــدود  400نفــر از کارکنــان نظــام بانکــی کشــور در دوره های در ســطح کارشناســی
ارشــد مؤسســه در رشــته هــای مدیریــت امــور بانکــی ،حســابداری بانکــی ،بانکداری اســامی مشــغول
بــه تحصیــل مــی باشــند .عالوه بر رشــته های یاد شــده ،مؤسســه در ســال تحصیلی پیــش رو از طریق
برگــزاری آزمــون ورودی در رشــته مالــی بــا گرایــش مهندســی مالــی و مدیریــت ریســک نیز اقــدام به
پذیرش دانشجو نموده است.

 -2-1-2دوره دارندگان مدارك تحصيلي غيرمرتبط
از دیگــر فعالیــت هــای آموزشــی مؤسســه در ســطح عالــی ،دوره آمــوزش دروس تخصصــی رشــته
بانکداری (شــامل  35واحد درســی ) ویژه دارندگان مدارك تحصيلي غيرمرتبط نظام بانكي اســت.
ایــن دوره از مهر ماه ســال  1375توســط مؤسســه عالــی آموزش بانکــداری ایران برگــزار گردیده و
تاکنون بیش از  2200نفر از کارکنان نظام بانکی کشور موفق به گذراندن این دوره شده اند.
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 -2-1-3دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک ()1DBM
در راستای ارتقاء سطح علمی و مهارتهای شغلی مورد نیاز مدیریت عالی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور
و به منظور اجرائی نمودن مصوبات هیأت امنای مؤسسه ،طراحی و برگزاری دوره در سطح دکتری مدیریت
عالی
بانک در دستورکار قرار گرفت.
اولین و دومین دوره مدیریت عالی بانک در سال تحصیلی  1396-97با پذیرش  41دانشجو از میان مدیران و
کارشناســان ارشــد نظام بانکی کشــور تشکیل شــد .پذیرش دانشــجو به صورت عمومی و اختصاصی در سال
جاری تحصیلی برنامه ریزی شده و در حال انجام است .
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 -2-2آموزش حرفه ای
 -2-2-1دوره های آموزش تخصصی فصلی
دوره های آموزش تخصصی فصلی ،برنامه های آموزشی نوین بانکی هستند که به صورت فصلی برای کلیه
کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حوزه های اعتبارات ،مدیریت ،مهارت های فردی ،مالی،
حسابداری ،خزانه داری ،بازار سرمایه ،بازاریابی ،مدیریت ریسک ،تطبیق ،مبارزه با پولشویی ،بانکداری بین
الملل و خدمات بانکی ارائه می گردد.
عناوین دوره های تخصصی تقویم فصل پاییز 1398
ردیف

عنوان دوره

مدت

تاریخ برگزاری

1

مدیریت ارتباط موثر و مهارت های ارتباطی

8

 7مهر ساعت  8:30الی 16:30

2

آشنایی با ضمانت نامه ریالی ویژه شعب

8

 8مهر ساعت  8:30الی 16:30

3

اصول آوازه جویی و نقش آن در پیشبرد
اهداف بانک

8

 9مهر ساعت  8:30الی 16:30

4

ضوابط افشاء و شفافیت در بانک ها و
مؤسسات اعتباری

16

 10و  11مهر ساعت  8:30الی
16:30

5

آشنایی با روشهای تأمین مالی شرکتهای
دانش بنیان و استارتاپ

8

 13مهر ساعت 8:30الی 16:30

6

آشنایی با صندوق های ثروت ملی در دنیا،
مطالعه موردی صندوق توسعه ملی ایران

8

 14مهر ساعت  8:30الی 16:30

7

تحلیل تکنیکال مقدماتی

60

 15مهر الی  30دی روزهای دوشنبه
ساعت  14:30الی 18:30

8

آشنایی با مبانی نظری و عملیات اجرایی
ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر
بانکی

8

 16مهر ساعت  8:30الی 16:30

9

تشریح روش شبیه سازی مونت کارلو

40

 16مهر الی  26آذر روزهای سه
شنبه ساعت  14:30الی 18:30

10

دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات
اعتباری

8

 17مهر ساعت  8:30الی 16:30

6

7

ردیف

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

تاریخ برگزاری

11

بررسی نوآوری های قانون جدید چک در
شبکه بانکی

12

 21،20و  22مهر ساعت 14:30الی 18:30

12

بازاریابی دیجیتال

16

 21و  22مهر ساعت  8:30الی 16:30

13

آشنایی با ضمانت نامه های ارزی( تئوری
و کاربردی)

36

 22مهر الی  25آذرروزهای دوشنبه
ساعت  14:30الی 18:30

14

روابط عمومی الکترونیک در بانکداری

16

 23و  24مهر ساعت  8:30الی 16:30

15

الگوهای نوین کسب و کار بانکی

16

 18الی  27آبان روزهای شنبه و دوشنبه
ساعت  14:30الی 18:30

16

تأمین مالی از محل تسهیالت ارزی صندوق
توسعه ملی

24

 18آبان الی  23آذر روزهای شنبه ساعت
 14:30الی 18:30

17

اعتبارسنجی و ظرفیتسنجی مشتریان
اعتباری بانکها

32

 18آبان الی  7دی روزهای شنبه ساعت
 14:30الی 18:30

18

حسابداری ارزی  1و 2

40

 19آبان الی  19آذرروزهای یکشنبه و سه
شنبه ساعت  14:30الی 18:30

19

آشنایی با نرم افزار اکسس ( )Accessو
کاربرد آن در گزارش های مالی

32

 19آبان الی  8دی روزهای یکشنبه ساعت
 14:30الی 18:30

20

حاکمیت شركتي و اقدامات الزم جهت
استقرار آن در بانك ها

8

 20آبان ساعت  8:30الی 16:30

21

کمپین های تبلیغاتی در بانکداری(اصول و
شيوهها)

16

 28و  29آبان ساعت  8:30الی 16:30

22

بینش کسب و کار بانکی

8

 2و  3آذر ساعت 14:30الی 18:30

23

تجزیه و تحلیل گزارش ها و صورت های مالی
بانک های خارجی

24

 13 ، 6و  20آذر ساعت  8:30الی 16:30

24

حسابرسی فناوری اطالعات در بانک ها

16

 7و  14آذرساعت  8:30الی 16:30

25

نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در
ایران

16

 12و  13آذر ساعت 8:30الی 16:30

26

اخالق حرفه ای در بانک ها و مؤسسات
اعتباری

8

 24آذر ساعت  8:30الی 16:30

27

خزانه داری و مدیریت نقدینگی بانک

8

 25و  26آذر ساعت  14:30الی 18:30

 -2-2-2گواهینامه های آموزش حرفه ای
مؤسسه با تشکیل کارگروه های تخصصی مرکب ازصاحب نظران مجرب ،مدرسین ،مدیران ارشد
و کارشناسان خبره حرفه بانکداری به تهیه گواهینامه های آموزش حرفه ای متناسب با مشاغل
مختلف بانکی مبادرت نموده است .اهم گواهینامه های موجود عبارتند از:
 -1تربیت مدرس مبارزه با پولشویی (با همکاری اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی بانک مرکزی ج.ا.ا)

 -2مهارت های انجام عملیات صرافی
 -3بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره بانک ها
 -4بانکداری ویژه حسابرسان بانکی (با همکاری جامعه حسابداران رسمی)
 -5حسابرس داخلی خبره بانکی
-6بانکداری عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها
عالوه بر موارد فوق ،طراحی گواهینامه های آموزشی جدیدی در دستور کار مؤسسه قرار دارد که
متعاقباً در سال جاری از طریق وب سایت مؤسسه اطالع رسانی خواهد شد.
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 2-2-3دوره های آموزش بدو و ضمن خدمت
از آنجایی که دانش آموختگان نظام آموزشی کشور با زمینه های تخصصی گوناگون جذب بانک ها
می گردند ،آموزش مؤثر کارکنان جدید االستخدام بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از این روی ،برنامه های آموزشی ویژه بدو و ضمن خدمت جهت افزایش مهارت های شغلی کارکنان
بانک ها همواره مورد توجه مؤسسه بوده است.

دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪو و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
200,000

175,648

108,656

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-95
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 97-96

150,000
100,000
50,000
0

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ
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 -2-2-4دوره های آموزش حرفه ای آنالین
در راستاي استفاده از شیوه های نوین آموزشی ،مؤسسه از سال  1397تاکنون اقدام به برگزاري دوره هاي
آموزش آنالین به صورت فصلی نموده که متقاضیان در اقصی نقاط کشور می توانند از آن بهره مند شوند.
عناوین دوره های آموزشی آنالین فصل پاییز 1398
ردیف
1
2

عنوان دوره
مطالعه موردی روش های پولشویی
در نظام بانکی
بانکداری مبتنی بر شبکه های
اجتماعی

مدت
(ساعت)

زمان برگزاری

8

 22 ،17،15و  24مهر ساعت  17الی 19

8

 25،20،18و  27آبان ساعت  15الی 17

محاسبات عددی سود سپرده و
3

تسهیالت بانکی با استفاده از نرم

8

 27،22،20و  29آبان ساعت  17الی 19

افزار اکسل
4
5

طراحی داشبوردهای مدیریتی در
برنامه اکسل
آشنایی با نرم افزار پایتون

14

18،16،11،9،4،2و 23آذر ساعت  17الی 19

8

 18،13،11و  20آذر ساعت  15الی 17
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 -2-2-5سمینارهای آموزشی
به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی
صنعت بانکداری در سطح بین المللی ،سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه نیز
طراحی و ارائه نموده است .برخی از مهمترین سمینارهای آموزشی سال های اخیربه شرح ذیل بوده
است:
* کفایت سرمایه مبتنی بر توافقنامه های بال  2و بال 3
* مدیریت دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی کشور
* مدیریت ریسک عملیاتی در شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
* بانک چیست؟
* هم افزايي دانشگاه ها و بانك ها در توسعه بانكداري مجازي
* نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور
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 -3فعالیت های پژوهشی
-3-1همایش ها و گردهمایی ها
 -3-1-1همایش های ساالنه بانکداری اسالمی
همایش سالیانه بانکداری اسالمی ،به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به
طور خاص در زمینه بانکداری اسالمی ،در هفته بانکداری ،مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری
بدون ربا ،طی سی سال گذشته برگزار و تداوم یافته است .این همایش برای بسط دانش بانکداری،
تضارب افکار بین صاحب نظران داخلی و خارجی و هم افزایی میان آنان ،فرصت شایسته ای را فراهم
نموده است .مخاطبان اصلی ،مدیران ،کارشناسان ارشد نظام مالی و بانکی کشور و اندیشمندان
حوزه و دانشگاه هستند .آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی
اسالمی در قالب سخنرانی ،ارائه مقاله و میزگرد تخصصی در این رویداد ارائه می شود .همچنین
دستاوردهای علمی همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقاالت و سخنرانی ها در اختیار
عموم عالقمندان قرار گرفته که مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آتی می باشد.
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 -3-1-2گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور
گردهمایــی رؤســای موفــق بانــک هــای کشــور ،بــا عنايــت بــه نقــش مهــم رؤســاي شــعب
بانــك هــا در موفقيــت و پيشــبرد اســتراتژيها و اهــداف عملياتــي بانــك هــا در نيــل بــه
اهــداف نهايــي سياســتگذاري پولــي و بانكــي ،همــه ســاله توســط مؤسســه عالــي آمــوزش
بانكــداري در راســتاي اهــداف و وظايــف پژوهشــي برگــزار مــی شــود .تقويــت مهــارت هــای
مــورد نیــاز رؤســاي شــعب ،بحــث و تبــادل نظــر ميــان رؤســاي شــعب در رابطــه بــا انتقــال
تجربيــات موفقيــت آميــز آنــان و نيــز تجليــل از زحمــات و تالشــهاي رؤســاي شــعب
شــبكه بانكــي کشــور ،از جملــه اهدافــی هســتند کــه از برگــزاری ایــن گردهمایــی
دنبــال مــی شــود .مؤسســه از ســال  1389اولیــن گردهمایــی رؤســای موفــق شــعب بانــک
هــای کشــور را آغــاز و تاکنــون  9گردهمایــی را برگــزار نمــوده اســت .آخریــن گردهمایــی
شــعب بــا عنــوان «بهــره وری شــعب» در بهمــن مــاه ســال  1397بــا موفقیــت اجــرا شــد.
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 -3-2انتشارات
در زمينه انتشار و چاپ كتب مربوط به بانكداري و مديريت امور بانكي ،انتشارات مؤسسه عالي
آموزش بانكداري ايران منحصر به فرد بوده و جايگاه ويژهاي را در ميان انتشارات كشور داراست.
طی دوره فعالیت مؤسسه کتب متعددی در حوزه بانکی انتشار یافته که برخی از این کتب به چاپ
بیستم هم رسیده است.
همچنین مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به عنوان نهاد آموزشی منحصر به فرد در زمینه علوم
بانکی در راستای تحقق اهداف تعریف شده ،مانند توسعه و گسترش آموزش و پژوهش در زمینه
بانکی از طریق واحد نشر خود اقدام به انتشار کتب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی
و متخصصین بانکی می نماید.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مؤسسه به آدرس www.ibi.ac.ir
مراجعه نمایند.
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-3-3فصل نامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی
فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی نشریهای علمی -تخصصی بوده که عهدهدار انتشار
مقاالت علمی مرتبط با بانکداری اسالمی و امورمالی است.مؤسسه تاکنون اقدام به انتشار  9شماره از
فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسالمی» نموده است .این فصلنامه به صورت متن باز منتشر
و از طریق سامانه رسمی فصلنامه به آدرس  http://jifb.ibi.ac.irدر دسترس عموم قرار دارد.
انتشار و استفاده از آثار منتشر شده در این فصلنامه برای نویسندگان و خوانندگان هیچ هزینهای در
بر نخواهد داشت.
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 -3-4گزارش عملکرد نظام بانکی کشور
مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران هرساله همزمان با برگزاری همایش بانکداری اسالمی ،گزارش
عملکرد نظام بانکی کشور را در قالب کتاب و لوح فشرده ،منتشر نموده است .همچنین این گزارش
به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های داده ای برای محققان در حوزه بانکداری ،طی  3سال اخیر
در وب سایت مؤسسه بارگذاری و قابل مشاهده و دریافت می باشد.
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 -3-5كتابخانه
کتابخانه مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با داشتن مجموعه ای بالغ بر  27000عنوان کتاب ( اعم از
فارسی و انگلیسی) در حال حاضر یکی از غنی ترین کتابخانه های مؤسسات آموزش عالی در حوزه مالی و
بانکداری در سطح کشور است .طی دوره  5ساله منتهی به سال  1398در حدود  950عنوان کتاب فارسی و
 480عنوان کتاب انگلیسی خریداری و برخی کتب ارزشمند دیگر نیز از طریق مبادله و اهدا به منابع
کتابخانه افزوده شده است.
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