
 

 مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 آزمون بحران در بانکداری  

 مذیریت آمًزش َای حرفٍ ای

591آدرس: تُران، خیابان پاسذاران، باالتر از ایستگاٌ ضرابخاوٍ، پالک   

1579-1578-1549-1548داخلی:  19872شماره های تماس:   

www.ibi.ac.ir  

Telegram.me/ibi_ac_ir 

 معزفی دوره: 
در ایه ريیکرد، مقررات ي رَىمًدَای احتیاطی مقققا    

واظر یا باوک مرکسی بٍ مىظًر ضىاسایی، اوذازٌ گیقری،  

کىترل ي کاَص ریسک َا ي َمچىیقه ایقدقاد یقک         

ريیکرد آیىذٌ وگر وسبت بٍ مسائل ي مطکالت احتمالی 

در حًزٌ کسب ي کار باوکُا تُیٍ ي ارایقٍ مقی گقردد         

بىابرایه، یکی از ريضُا ي ابسارَای مقربقًب بقٍ ایقه           

ريیکرد کٍ برای مذیریت مًثر ریسک بسقیقار حقائقس         

اَمیت بًدٌ ي دربرگیروذٌ ريضُای مختلفی برای اجقرا  

است ريش آزمًن بحران می باضذ ایه آزمًن یک ابسار 

تکمیلی در کىار دیگر ابسارَای مذیریت ریسقک بقًدٌ     

کٍ میسان سرمایٍ مًرد ویاز مًسسات اعتقبقاری بقرای      

ريیاريیی ایمه با ضًک َای مختقلقم مق قالک ضقًک          

اعتباری یا وقذیىگی ي پًضص زیان َای واضی از يققً   

ایه ضًک َا را تعییه کردٌ ي بىابرایه بٍ حفظ ثقبقات   

مالی ضبکٍ باوکی کطًر در ضرایق  يققً  ضقًک ي          

 بحران کمک ضایاوی می کىذ 
 

 اهذاف دوره:
     آضىایی با مفاَیم مذیریت ریسک، ثبات ي سقالمقت

باوکی ي آزمًن بحران؛ جایگاٌ آزمًن بحران در مقررات 

 احتیاطی؛ وحًٌ اودا  آزمًن بحران ي مسایای آن 

 محتوای دوره:
 مفًُ  ثبات ي سالمت در باوک َا 

 َذف از مقررات احتیاطی ي علت تغییر آن َا 

 اوًا  ریسک َای باوک َا ي ابسارَای مذیریت آن َا 

 تعریم آزمًن بحران ي َذف از آن در باوک َا 

 ريش َای اودا  آزمًن بحران 

 ساختار سازماوی در ارتباب با آزمًن بحران 

 وتایج آزمًن بحران ي وحًٌ استفادٌ از آن 

 مقذمٍ ای بر مقررات کمیتٍ بال 

 رکر م ال َایی در خصًظ اودا  آزمًن بحران 

 مخاطبان دوره:
بذَی ي    -مذیریت ریسک، کمیتٍ ریسک، کمیتٍ دارایی 

 سایر کارکىان بٍ تطخیع باوک مربًطٍ 

 فاقذ پیطىیاز پیشنیاس دوره: 

 ساعت  8مذت دوره: 

 تاریخ بزگشاری: 
 (51398الی  8398) از ساعت   5991تیر 22 

 هشینه دوره: 
 ریال888 188 2

 

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی, پذیزایی 
 میان وعذه، ناهار و صذور گواهینامه می باشذ.

 2971-تقویم فصل تابستان

 آموزش هاي تخصصي


