پیام رئیس مؤسسه
مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران یکــی از باســابقه تریــن و معتبرتریــن مؤسســات
آمــوزش بانکــداری کشــور اســت .آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز نظــام بانکــی
و ســایر مؤسســات پولــی و مالــی کشــور ،ترویــج و اشــاعه اصــول نویــن بانکــداری بــا تأکیــد
بــر بانکــداری اســامی و انجــام پژوهــش هــای ذی ربــط ،از جملــه اهــداف و مأموریــت هایــی
اســت کــه بــرای ایــن مؤسســه تعییــن شــده اســت .وابســتگی ســازمانی بــه بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران ،تجربــه ی بیــش از نیــم قــرن آمــوزش بانکــداری ،اســتفاده از اســاتید
صاحــب نــام دانشــگاهی و بــا تجربــه بانکــی ،برگــزاری دوره هــای آمــوزش تخصصــی و حرفــه ای
مــورد نیــاز بانــک هــا و تأکیــد بــر آمــوزش هــای کاربــردی ،از مزیــت هــای نســبی و وجــه تمایــز
ایــن مؤسســه یــا ســایر مؤسســات آمــوزش بانکــداری اســت.
افتخــار ایــن مؤسســه ،از یــک ســو دانــش آموختــگان آن اســت کــه در عالــی تریــن ســطوح
مدیریــت و کارشناســی نظــام بانکــداری کشــور بــه کار اشــتغال داشــته و از ســوی دیگــر،
کتــاب هــای متعــدد و پایــان نامــه هــای منحصــر بــه فــردی اســت کــه در زمینــه هــای مختلــف
بانکــی ،اقتصــادی و مالــی بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت .ایــن مؤسســه ،پیوســته کوشــش
کــرده اســت کــه افــزون بــر آمــوزش نظریــه هــای نویــن علمــی و فنــاوری هــای جدیــد در
زمینــه هــای گوناگــون بانکــی بــه ویــژه در حــوزه بانکــداری اســامی ،همایــش هــا و ســمینارهای
آموزشــی متعــددی را برگــزار کنــد .امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال ،بتوانیــم بــا
اســتفاده از آخریــن یافتــه هــای علمــی و فنــاوری در صنعــت بانکــداری ،ســطح علمــی و دانــش
کاربــردی و جایــگاه علمــی و آموزشــی مؤسســه را بیــش از پیــش ارتقــاء دهیــم.
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تاریخچه
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 بــا هــدف پــرورش نیــروی انســانی متعهــد و کاردان و 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 بانکــداری کارکنــان بانــک هــا اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو
نمود.
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مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران ،در راســتاي پوشــش نيازهــاي آموزشــي كاركنــان سيســتم بانكــي و مؤسســات
اعتبــاري كليــه شهرســتان هــاي كشــور در حــال حاضــر عــاوه بــر كالن شــهر تهــران ،در هشــت شــهر ديگــر شــامل:
مشــهد ،اصفهــان ،شــيراز ،تبريــز ،اهــواز ،كرمــان ،رشــت ،و ســاري نيــز بــا عنــوان واحدهــاي آموزشــي شهرســتان
فعاليت مستمر و موثر دارد.
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فعالیت های آموزشی
آموزش عالی
دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد

عملکــرد مؤسســه پــس از انقــاب شــکوهمند اســامی بــه شــرح جــدول ذیــل حاکــی از آن اســت کــه تاکنــون بیــش از
 13هــزار نفــر از کارکنــان نظــام بانکــی موفــق بــه اتمــام تحصیــل در دوره هــای آمــوزش عالــی در ســطوح کاردانــی (رشــته
امــور بانکــی) ،کارشناســی (در رشــته هــای مدیریــت امــور بانکــی ،حســابداری بانکــی ،اقتصــاد ،پــول و بانــک ،ریســک و
بازارهــای مالــی) و کارشناســی ارشــد (در رشــته هــای مدیریــت علــوم بانکــی ،حســابداری بانکــی ،بانکــداری اســامی ،مهندســی
مالــی و مدیریــت ریســک ،حقــوق مالــی و اقتصــادی) از ایــن مؤسســه شــده انــد .تعــداد قابــل توجهــی از ایــن فــارغ التحصیــان
در رده هــای عالــی مدیریــت بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری ایفــای نقــش نمــوده کــه نشــان از تــوان و ظرفیــت بــاالی مؤسســه
در تأمیــن نیــروی انســانی کارآمــد و توانمنــد در نظــام بانکــی کشــور دارد.
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 ،بانکــداری اســامی مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند.
عــاوه بــر رشــته هــای یــاد شــده ،مؤسســه در ســال تحصیلــی پیــش رو از طریــق برگــزاری آزمــون ورودی در رشــته
مالــی بــا گرایــش مهندســی مالــی و مدیریــت ریســک نیــز اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو نمــوده اســت.
آمار فارغ التحصیالن مؤسسه از سال  1365تا پایان شهریور ماه 1398
تعداد فارغ التحصیالن

ردیف

نام واحد

سال شروع

1

تهران

1365

1189

2

اصفهان

1365

805

917

3

مشهد

1365

631

898

80

4

تبریز

1372

297

624

91

1012

5

کرمان

1376

241

275

18

534

6

رشت

1376

339

446

25

699

7

شیراز

1379

401

589

51

1041

8

ساری

1380

245

267

13

525

9

اهواز

1380

305

393

15

607

4342

7377

1370

13089

جمع

کاردانی

کارشناسی پیوسته
و ناپیوسته

کارشناسی ارشد

جمع

3068

947

5204

130

1852
1609

3

دوره دارندگان مدارك تحصيلي غيرمرتبط

از دیگــر فعالیــت هــای آموزشــی مؤسســه در ســطح عالــی ،دوره آمــوزش دروس تخصصــی رشــته
بانکــداری ویــژه دارنــدگان مــدارك تحصيلــي غيرمرتبــط نظــام بانكــي اســت .ایــن دوره از مهــر مــاه
ســال  1375توســط مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران برگــزار گردیــده و تاکنــون  2212نفــر از
کارکنــان نظــام بانکــی کشــور موفــق بــه گذرانــدن ایــن دوره شــده انــد.
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فعالیت های آموزشی
آموزش عالی

دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک ()1DBM

پیــرو تأکیــدات هیــأت امنــای محتــرم مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران در جلســات مــورخ  1396/3/10و 1396/12/26
مبنــی بــر برگــزاری دوره هــای کوتــاه مــدت و میــان مــدت حرفــه ای و تخصصــی بــرای نظــام بانکــی کشــور ،مجموعــه
فعالیــت هــای منســجم ،منظــم و مســتمر مدیــران و اعضــای هیــأت علمــی مؤسســه در راســتای اجرایــی نمــودن مصوبــات
مذکــور آغــاز شــد .دوره مدیریــت عالــی بانــک ( )DBMاز جملــه دوره هــای حرفــه ای و تخصصــی اســت کــه پیــرو
مأموریــت هــای جدیــد هیــأت امنــای محتــرم مؤسســه طراحــی و برنامــه ریــزی شــده اســت .در ایــن دوره ،هــدف اصلــی ارتقــاء
ســطح علمــی و مهارتهــای شــغلی مــورد نیــاز در مراتــب مدیریــت عالــی بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری کشــور میباشــد.
دروس دوره نیــز بــر اســاس مطالعــه ســرفصل دروس ارائــه شــده توســط مؤسســات آموزشــی بیــن المللــی فعــال در زمینــه ارائــه
آمــوزش هــای حرفــه ای و تخصصــی در حــوزه بانکــداری ،بررســی منابــع مرتبــط معتبــر و تجربیــات شــکل گرفتــه در مؤسســه
عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران طراحــی شــده اســت.
در ســال تحصیلــی  ،1398-99عــاوه بــر پذیــرش ســومین دوره مدیریــت عالــی بانــک ،یــک دوره نیــز بــه صــورت اختصاصــی
بــرای یکــی از بانــک هــای بــزرگ کشــور برنامــه ریــزی و اجــرای آن آغــاز شــده اســت .بدیــن ترتیــب تاکنــون  78نفــر در ایــن
دوره پذیــرش شــده و در حــال تحصیــل مــی باشــند و پذیــرش دانشــجو بــرای ســال تحصیلــی آینــده در دســت بررســی و
برنامــه ریــزی اســت کــه فراخــوان آن در ابتــدای ســال آتــی در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار خواهــد گرفــت.

1 Doctorate of Bank Management
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دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای اعتبارات )(1MBA in Credit Management

براســاس مطالعــات بیــن المللــی ،ریســک اعتبــاری یکــی از اصلــی تریــن ریســک بانــک هاســت و از ایــن نظــر
نقــش مدیریــت ریســک اعتبــاری در بانــک هــا بســیار برجســته اســت .بــا ایــن وصــف ،طبیعــی اســت کــه بخــش
زیــادی از فعالیــت بانــک هــا روی کاهــش احتمــال وقــوع مطالبــات غیــر جــاری متمرکــز اســت .در واقــع بانکــی
کــه نتوانــد ریســک اعتبــاری را مدیریــت نمایــد در بلندمــدت دوام نمــی آورد .بدیهــی اســت اگــر ایــن ریســک بــه
درســتی مدیریــت نشــود ممکــن اســت زیــان ناشــی از تعــداد محــدودی تســهیالت غیــر جــاری ،کل ســود بانــک
را از بیــن ببــرد .تــا زمانــی کــه پرداخــت تســهیالت و ایجــاد تعهــدات بخــش عمــده فعالیــت بانــک هــا را تشــکیل
مــی دهــد ،تمرکــز اصلــی بانــک ،بایــد بــر مدیریــت ریســک اعتبــاری معطــوف گــردد کــه در ایــن میــان روش هــای
تحلیلگــری اعتبــاری و مدیریــت اعتبــارات ،عنصــر کلیــدی مدیریــت ریســک اعتبــاری بانــک ،محســوب مــی شــود.
طــول دوره  640ســاعت اســت کــه داوطلــب بایــد طبــق ضوابــط و آییــن نامــه هــای آموزشــی مؤسســه دروس
مربوطــه را حداکثــر ظــرف مــدت  2/5ســال بــا موفقیــت طــی نمایــد.

1Master of Business Administration
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فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای

دوره های آموزش تخصصی فصلی

دوره هــای آمــوزش تخصصــی فصلــی ،برنامــه هــای آموزشــی نویــن بانکــی هســتند کــه بــه صــورت فصلــی بــرای
کلیــه کارکنــان بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی در حــوزه هــای اعتبــارات ،مدیریــت ،مهــارت هــای فــردی،
مالــی ،حســابداری ،خزانــه داری ،بــازار ســرمایه ،بازاریابــی ،مدیریــت ریســک ،تطبیــق ،مبــارزه بــا پولشــویی ،بانکــداری
بیــن الملــل و خدمــات بانکــی ارائــه مــی گــردد.
ردیف

عناوین دوره های ارائه شده در سال 1398

مدت دوره
(ساعت)

1

تأمین مالی بین المللی (فاینانس) در ایران

16

2

بانکداری اختصاصی از تئوری تا عمل

6

3

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

24

4

کاربرد مدلهای زنجیره مارکوف در حوزه بانکداری

8

5

اصول حرفه ای تبلیغات اثربخش ،اصول برنامه ریزی تبلیغاتی ،شناخت متدهای تبلیغاتی روز دنیا

6

6

دادهکاوی در نرمافزار پایتون (با مثال کاربردی در حوزه بانکی)

8

7

کاربرد نظریه بازی در مدیریت ارزی و پول

6

8

بازرسی ارزی

4

9

آزمون بحران ( )Stress testingدر بانکداری

8

10

طراحی داشبوردهای مدیریتی در برنامه اکسل

24

11

روش ها و ابزارهای نوین تامین مالی و نقدینگی( ابزارهای بازار پول ،بازار سرمایه ،ابزارهای مشتقه و صکوک)

20

12

نکات کلیدی در فرایند اجرایی و نظارتی عقود اسالمی در شبکه بانکی کشور

20

13

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

8

14

ارزیابی عملکرد واقعی هر شعبه

24

15

مدیریت بانکداری -تحلیل عملکرد و استفاده اثربخش از سرمایه

8

16

تطبیق درخواست های غیر متعارف مشتریان با عقود اسالمی

8

17

بررسی کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی (بالک چین) در صنعت بانکی و پرداخت

16

18

کارگاه آموزشی مثبت اندیشی و نقش آن در مدیریت اثر بخش و کارا

8

19

آشنایی با ضمانت نامه ریالی ویژه شعب

8

20

خزانه داری و مدیریت نقدینگی بانک

8

7

ردیف

عناوین دوره های ارائه شده در سال 1398

مدت دوره
(ساعت)

21

)تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیالت بانکی

24

22

کارگاه تفکر سیستمی و حل مسئله

16

23

مهارت های فروش حرفه ای خدمات بانکی در سطح شعب

16

24

مقدماتdealing room

16

25

نظام قیمتگذاری کسب و کار پایانههای فروش در ایران

8

26

اصول پژوهش هاي بانكي و نرم افزارهاي مرتبط

24

27

راهکارهای کنترل ریسک در عملیات مختلف ضمانت نامه

8

28

سوییفت ویژه صرافان

24

29

آشنایی با تجارب بانکداری شرکتی بانک های موفق دنیا

8

30

بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 1

8

31

بانکداری جامع

16

32

عملیات اجراییdealing room

48

33

بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 2

8

34

ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری

24

35

بررسي اسناد حمل با رويكردUCP 600

16

36

معرفی و کاربرد انواع روش های نمونه گیری در حوزه بانکی

16

37

فروش حرفه ای خدمات بانکی به شرکت ها ومؤسسات (مشتریان حقوقی)

16

38

بازاریابی خدمات بانکی در زمان رکود

8

39

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها

8

40

روش های کشف عملیات و معامالت مشکوک در مبارزه باپولشویی

8

41

چك هاي طرح صياد و فرايند صدور و ارائه آن ها

8

42

کارگاه آموزشی نحوه تنظیم و بررسی اسناد حمل

16

43

آشنايي با مفاهيم و چارچوب سند بال 3

8

44

رفع تعهدات ارزی با رویکرد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

16

45

مدیریت نقدینگی در بانک ها(نگاه خاص به شعب(

32

46

صکوک و نحوه اجرای آن در بانکداری کشور

16

47

بررسی فنی فناوری زنجیره بلوکی

16

48

بانکداری بین الملل کاربردی

48

49

تهیه صورت های مالی تلفیقی بانک ها و مؤسسات اعتباری

32

50

آشنايي با مفاهيم ،چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري

16

8

فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای
ردیف

عناوین دوره های ارائه شده در سال 1398

مدت دوره
(ساعت)

52

اصول آوازه جویی و نقش آن در پیشبرد اهداف بانک

8

53

ضوابط افشاء و شفافیت در بانک ها و مؤسسات اعتباری

16

54

آشنایی با روشهای تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ

8

55

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

8

56

تحلیل تکنیکال مقدماتی

60

57

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

8

58

تشریح روش شبیه سازی مونت کارلو

40

59

دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری

8

60

بررسی نوآوری های قانون جدید چک در شبکه بانکی

12

61

بازاریابی دیجیتال

16

62

آشنایی با ضمانت نامه های ارزی(تئوری و کاربردی)

36

63

روابط عمومی الکترونیک در بانکداری

8

64

الگوهای نوین کسب و کار بانکی

16

65

تأمین مالی از محل تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی

24

66

اعتبارسنجی و ظرفیتسنجی مشتریان اعتباری بانکها

32

67

حسابداری ارزی  1و 2

40

68

آشنایی با نرم افزار مایکروسافت اکسس و کاربرد آن در گزارش های مالی

32

69

حاکمیت شركتي و اقدامات الزم جهت استقرار آن در بانك ها

8

70

کمپین های تبلیغاتی در بانکداری (اصول و شيوهها)

16

71

بینش کسب و کار بانکی

8

72

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

24

73

حسابرسی فناوری اطالعات در بانک ها

16

74

نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران

16

75

اخالق حرفه ای در بانک ها و مؤسسات اعتباری

8

76

وصولي ها و مقررات متحدالشكل حاكم بر آن

16

77

آسیب شناسی بازاریابی شعب بانک و ارایه راهکار

16

78

آشنایی با نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه

16

79

سوییفت

40

80

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیالت بانکی)

24

9

ردیف
81
82
83

عناوین دوره های ارائه شده در سال 1398
گزارشگری مالی بر اساس استاندارد جهانی با تمرکز بر تهیه گزارش سالیانه بانک ها
تشریح شبکه های بیزی ،اجرای نرم افزاری آنها در مثال های بانکی
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن (با تأکید بر قانون و آیین نامه اجرایی جدید مصوب

مدت دوره
(ساعت)
16

24
8

(1398
برنامه ریزی آموزشی در بانک ها

8

85

شیوه های مختلف جعل چک و انواع کالهبرداری در عملیات بانکی

8

86

مسؤلیت شغلی متصدیان بانکی در قبال مشتریان و بانک

8

87

اعتبارات بانکی را قورت بده

24

88

راهکارهای کنترل ریسک در عملیات مختلف ضمانت نامه

16

89

آشنايي با اينكوترمز

16

90

معرفی ابزارهای سرمایهگذاری (صندوق و سبد) و ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

8

91

مدیریت سرمایه و الزامات کفایت سرمایه

8

92

مدیریت تعادل بین کار و زندگی در هزاره جدید

8

93

مزایا و چالش های بالکچین در شبکه مالی

16

94

حکمرانی شرکتی و اقدامات الزم جهت استقرار و نحوه ارزیابی آن در بانک ها

8

84

10

فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای

گواهینامه های آموزش حرفه ای

مؤسســه بــا تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی مرکــب ازصاحــب نظــران مجــرب ،مدرســین ،مدیــران ارشــد
و کارشناســان خبــره حرفــه بانکــداری بــه تهیــه گواهینامــه هــای آمــوزش حرفــه ای متناســب بــا مشــاغل
مختلــف بانکــی مبــادرت نمــوده اســت .اهــم گواهینامــه هــای موجــود عبارتنــد از:
 -1تربیت مدرس مبارزه با پولشویی (با همکاری اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی بانک مرکزی ج.ا.ا)
 -2بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره بانک ها
-3حسابرس داخلی خبره بانکی
-4بانکداری عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی
-5مدل سازی ریسک بازار در بانک
-6تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسالمی
-7مهارت های انجام عملیات صرافی ها
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،طراحــی گواهینامــه هــای آموزشــی جدیــدی در دســتور کار مؤسســه قــرار دارد کــه
متعاقب ـاً از طریــق وب ســایت مؤسســه اطــاع رســانی خواهــد شــد.

11

دوره های آموزش بدو و ضمن خدمت

از آنجــا کــه دانــش آموختــگان نظــام آموزشــی کشــور بــا زمینــه هــای تخصصــی گوناگــون جــذب
بانــک هــا مــی گردنــد ،آمــوزش مؤثــر کارکنــان جدیــد االســتخدام بانــک هــا از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت.
از ایــن روی ،برنامــه هــای آموزشــی ویــژه بــدو و ضمــن خدمــت جهــت افزایــش مهــارت هــای شــغلی کارکنــان
بانــک هــا همــواره مــورد توجــه مؤسســه بــوده اســت.

12

فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای
مباحثه علمی

مؤسســه بــه منظــور ترویــج دانــش بانکــداری و همفکــری بــا صاحــب نظــران پیرامــون موضوعــات تخصصــی در
حــوزه بانکــداری همــواره اقــدام بــه برگــزاری مباحثــات علمــی مــی نمایــد.

برگزاری مباحثه علمی با عنوان «جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی»  -دی ماه 1398

برگزاری مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای بهبود کفایت سرمایه» -بهمن ماه 1398

13

سمینارهای آموزشی

مؤسســه بــه منظــور آشــنایی بیشــتر کارکنــان شــبکه بانکــی بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی و تکنولوژیکــی
صنعــت بانکــداری در ســطح بیــن المللــی ،ســمینارهای آموزشــی در قالــب برنامــه یــک یــا چنــد روزه نیــز
طراحــی و ارائــه نمــوده اســت .برخــی از مهمتریــن ســمینارهای آموزشــی ســال هــای اخیــر بــه شــرح ذیــل
بــوده اســت:
* 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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همایش ها و گردهمایی ها
همایش ساالنه بانکداری اسالمی

همایــش ســالیانه بانکــداری اســامی ،بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد علمــی در حــوزه علــوم انســانی و بــه
طــور خــاص در زمینــه بانکــداری اســامی ،در هفتــه بانکــداری ،مقــارن بــا تصویــب قانــون عملیــات بانکــداری
بــدون ربــا ،طــی ســی ســال گذشــته برگــزار و تــداوم یافتــه اســت .ایــن همایــش بــرای بســط دانــش بانکــداری،
تضــارب افــکار بیــن صاحــب نظــران داخلــی و خارجــی و هــم افزایــی میــان آنــان ،فرصــت شایســته ای را فراهــم
نمــوده اســت .مخاطبــان اصلــی ،مدیــران ،کارشناســان ارشــد نظــام مالــی و بانکــی کشــور و اندیشــمندان
حــوزه و دانشــگاه هســتند .آخریــن دســتاوردهای مطالعــات و پژوهــش هــا در حــوزه علــوم بانکــداری و مالــی
اســامی در قالــب ســخنرانی ،ارائــه مقالــه و میزگــرد تخصصــی در ایــن رویــداد ارائــه مــی شــود .همچنیــن
دســتاوردهای علمــی همایــش همــه ســاله بــه صــورت کتــاب مجموعــه مقــاالت و ســخنرانی هــا در اختیــار
عمــوم عالقمنــدان قــرار گرفتــه کــه مرجــع ارزشــمندی بــرای مطالعــات و پژوهــش هــای آتــی مــی باشــد.
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همایش ها و گردهمایی ها
گردهمایی 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 .همچنیــن ،دهمیــن گردهمایــی شــعب بــا عنــوان

«نفــش روســای شــعب در مدیریــت ریســک اعتبــاری» در بهمــن مــاه ســال  1398برگــزار مــی شــود.
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انتشارات

در زمينــه انتشــار و چــاپ كتــب مربــوط بــه بانكــداري و مديريــت امــور بانكــي ،انتشــارات مؤسســه عالــي
آمــوزش بانكــداري ايــران جايــگاه ويــژهاي در ميــان انتشــارات كشــور داراســت .طــی دوره فعالیــت مؤسســه
کتــب متعــددی در حــوزه بانکــی انتشــار یافتــه کــه برخــی از ایــن کتــب بــه چــاپ بیســتم هــم رســیده اســت.
همچنیــن مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران بــه عنــوان نهــاد آموزشــی منحصــر بــه فــرد در زمینــه
علــوم بانکــی ،در راســتای تحقــق اهــداف تعریــف شــده ماننــد توســعه و گســترش آمــوزش و پژوهــش در
زمینــه بانکــی ،از طریــق واحــد نشــر خــود اقــدام بــه انتشــار کتــب اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی و متخصصیــن بانکــی مــی نمایــد.
عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســامانه انتشــارات مؤسســه بــه آدرس
 press.ibi.ac.irمراجعــه نماینــد.
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پرتال انتشارات و فروش کتب مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

19

فصل نامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی

فصلنامــه مطالعــات مالــی و بانکــداری اســامی نشــریهای علمــی -تخصصــی بــوده کــه عهــدهدار
انتشــار مقــاالت علمــی مرتبــط بــا بانکــداری اســامی و امورمالــی اســت .مؤسســه تاکنــون اقــدام بــه انتشــار
 10شــماره از فصلنامــه «مطالعــات مالــی و بانکــداری اســامی» نمــوده اســت .مقــاالت ایــن فصلنامــه بــه
صــورت متــن بــاز منتشــر و از طریــق ســامانه رســمی فصلنامــه بــه آدرس  jifb.ibi.ac.irدر دســترس
عمــوم قــرار دارد .انتشــار و اســتفاده از آثــار منتشــر شــده در ایــن فصلنامــه بــرای نویســندگان و خواننــدگان
رایــگان اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه مقــاالت ایــن فصــل نامــه از شــماره  ،10دارای شناســه بیــن المللــی 1DOIمــی باشــند
و در پایــگاه هــای معتبــر داخلــی و بیــن المللــی ماننــد  2DOAJنمایــه ســازی مــی شــوند.
پرتال فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی

1 Digital Object Identifier
2 Directory of Open Access Journals
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فعالیت های پژوهشی
گزارش عملکرد نظام بانکی کشور

مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران هرســاله همزمــان بــا برگــزاری همایــش بانکــداری اســامی ،گــزارش
عملکــرد نظــام بانکــی کشــور را در قالــب کتــاب و لــوح فشــرده ،منتشــر نمــوده اســت .همچنیــن ایــن گــزارش
بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن پایــگاه هــای داده ای بــرای محققــان در حــوزه بانکــداری ،طــی  4ســال اخیــر در
وب سایت مؤسسه بارگذاری و قابل دریافت می باشد.
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كتابخانه

کتابخانــه مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران بــا داشــتن مجموعــه ای بالــغ بــر  27000عنــوان کتــاب ( اعــم
از فارســی و انگلیســی) در حــال حاضــر یکــی از غنــی تریــن کتابخانــه هــای مؤسســات آمــوزش عالــی در حــوزه مالــی
و بانکــداری در ســطح کشــور اســت .طــی دوره  5ســاله منتهــی بــه ســال  1398در حــدود  950عنــوان کتــاب فارســی
و  480عنــوان کتــاب انگلیســی خریــداری و برخــی کتــب ارزشــمند دیگــر نیــز از طریــق مبادلــه و اهــدا بــه
منابع کتابخانه افزوده شده است.
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برگزاری آزمون های استخدامی
و تعیین سطح شغلی

یکــی از خدمــات مؤسســه برگــزاری آزمــون اســتخدامی و تعییــن ســطح شــغلی کارکنــان نظــام بانکــی در ســطح
کل کشــور طبــق ضوابــط و اســتانداردهای الزم مــی باشــد.

برگزاری آزمون جامع بانکداری بانک سامان در  9شهر کشور -دی ماه 1398

برگزاری آزمون تعیین سطح شغلی کارکنان بانک پارسیان در  5شهر کشور-بهمن ماه 1398
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تماس با ما

ریاست موسسه

27893916 - 17

president@ibi.ac.ir

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون اداری و مالی
27893807

m_omidinejad@ibi.ac.ir

h.golmoradi@ibi.ac.ir

27893807

مدير امور آموزش

مدیر امور اداری و پشتیبانی

hasan_kouhi@ibi.ac.ir

l.ghadiri@ibi.ac.ir

مدیر امور پژوهشی

مدیر فناوري اطالعات و ارتباطات

27892438

27892468

27892169

27892456

abedini@ibi.ac.ir

مدیر آموزش حرفه ای

مدیر امور مالی

27892469

27892495

نام واحد مؤسسه

شماره تماس

واحد اصفهان

0313-6252032

واحد اهواز

0611-2226355

واحد تبریز

0413- 3202408

واحد رشت

0133-3731944

واحد ساری

0113-3344610

واحد شیراز

0713-7318163

واحد کرمان

0343-2816603

واحد مشهد

0513-8673190
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