8931

هیأت مذیره بانک
مدیر موفق بانک موفق

گواهیىاهم باوکدا ر حرهف ای
وژیي اعضای هیأتمدریي

بسته مذیریت بانکی
( 44ساعت)

مهلت ثبت نام در دوره تا  4آذر ماه 8931
جهت ثبت نام ،اسامی متقاضیان بهصورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعالم گردد.
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ر ئی س
ّیأتهذیشُ ثبًک ثبالتشیي هشجع تصوین گیشی دس ثبًک است .سْبهذاساى هبلک ثبًک ّستٌذ ٍ ثِهٌظَس
اِعوبل حك هبلکیت خَد ٍ اداسُ اهَس ثبًک ًسجت ثِ اًتخبة ٍ هعشفی اعضبی ّیأتهذیشُ الذام هیًوبیٌذ .اص
ایي ًظش اصلیتشیي ٍظیفِ ّیأت هذیشُ ثبًک اداسُ اهَس ثبًک دس چبسچَة لَاًیي ،همشساتٌّ ،جبسّب ٍ حفظ
هٌبفع توبم ریٌفعبى اص جولِ سْبهذاساى است.
ّیأت هذیشُ ثبًک عالٍُ ثش داسا ثَدى هسئَلیت اداسُ ثبًک داسای هسئَلیت اجتوبعی ًیض هیثبشذ .عولکشد
صحیح ثبًک هیتَاًذ ضوي ثْجَد ٍضعیت التصبدی جبهعِ هَجت ثْجَد شبخصّبی اجتوبعی گشدد.
حفظ ٍ ثْجَد سالهت ٍ ثجبت هبلی ثبًک یکی اص هْوتشیي ٍظبیف ّیأتهذیشُ ثبًکّبست .دس ایي ساستب
صیبًت اص حمَق سپشدُگزاساى ثِعٌَاى یکی اص اصلیتشیي ریٌفعبى ثبًک اص جبیگبُ ٍیژُای ثشخَسداس است.
ّوچٌیي حفظ حمَق استفبدُکٌٌذگبى اص خذهبت ٍ تسْیالت ثبًک ًیض اص اّویت ثسیبس ثشخَسداس است.
یکی اص هْوتشیي ریٌفعبى ثبًکّب ،کبسکٌبى ّستٌذ کِ ثِعٌَاى سشهبیِّبی اًسبًی ٍجَد ٍ داًش آىّب
هتضوي اداهِ حیبت ثبًک است.
ّذف اصلی اص طشاحی ایي دٍسُ آهَصشی حبکویتی تجییي هسئَلیتّبی لبًًَی ٍ تَسعِ هْبستّبی
هذیشیتی ٍ ًظبستی اعضبی ّیأتهذیشُ ثبًکّب است.

فرشاد حیدری
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 بستً مدرییت باوکی (جم ًعا  04ساعت)


مدیزیت ریسک در باوکَا

 مدیزیت دارایی ي بدَی در باوک
 مدیزیت راَبزدی باوک
 باوکداری بیهالملل
 حاکمیت شزکتی

ت
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زمان ل الس اه :ريسَای ديشىبٍ ساعت  03:48الی 00:48
مدت اعتبار گواهیىاهم 3 :سال اس سمان صدير گًاَیىامٍ

ارزیابی و آزمون
آسمًن بستٍ آمًسشی بٍصًرت تستی اوجام میپذیزد ي حدوصاب ومزٌ قبًلی حداقل  57درصد
ومزٌ کل میباشد.
شزکتکىىدگان بایستی حداقل در  08درصد جلسات حضًر داشتٍ باشىد.
زهینً دوري :بٍ اسای َز وفز مبلغ  0808880888ریال بٍصًرت خالص

حازئیه ش کرت رد دوري :
اعضای َیأت مدیزٌ باوکَا ي مؤسسات اعتباری غیزباوکی

آدرس :خیابان پاسذاران ،ایستگاه ضرابخانه ،پالک 195
تلفن -27891 :داخلی 2446-2458-2457-2497

Email: Training@ibi.ac.ir

