
بانک ها و ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره 
 مؤسسات اعتباری غیربانکی

  بسته اول: قوانین و مقررات 

  بسته دوم: مدیریت بانکی 

  بسته سوم: ارزیابی و کنترل 

 صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعالم گردد.جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به

 موسسه عالی آموزش بانکداری اریان



منظور گیری در بانک است. سهامداران مالک بانک هستند و بهمدیره بانک باالترین مرجع تصمیمهیأت 

نمایند. از مدیره اقدام میاِعمال حق مالکیت خود و اداره امور بانک نسبت به انتخاب و معرفی اعضای هیأت

مدیره بانک اداره امور بانک در چارچوب قوانین، مقررات، استانداردها، ترین وظیفه هیأتاین نظر اصلی

 هنجارها و افزایش ثروت سهامداران و حفظ منافع تمام ذینفعان است.

باشد. عملکرد مدیره بانک عالوه بر دارا بودن مسئولیت اداره بانک دارای مسئولیت اجتماعی نیز میهیأت

 های اجتماعی گردد.تواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی جامعه موجب بهبود شاخصصحیح بانک می

هاست. در این راستا مدیره بانکحفظ و بهبود سالمت و ثبات مالی بانک یکی از مهمترین وظایف هیأت

ای برخوردار ترین ذینفعان بانک از جایگاه ویژهعنوان یکی از اصلیگذاران بهصیانت از حقوق سپرده

 

ها های انسانی، وجود و دانش آنعنوان سرمایهها، کارکنان هستند که بهیکی از مهمترین ذینفعان بانک

 متضمن ادامه حیات بانک است.

های های قانونی و توسعه مهارتهدف اصلی از طراحی این دوره آموزشی حاکمیتی تبیین مسئولیت

 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.مدیره بانکمدیریتی و نظارتی داوطلبان تصدی سمت هیأت

 

 

 رئیس

 فرشاد حیدری 
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  ًساعت( 44بسته  اول: قوانین و مقررات )جمعا 
  ها و مؤسسات اعتباریهای خاص و کارکرد اقتصادی بانکویژگی 

  قوانین مرتبط و مرجع 

 مقررات احتیاطی و چرایی آن 

  تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
   ًساعت( 63بسته سوم:  ارزیابی و کنترل )جمعا 

  ارزیابی جامع بانک 

  های داخلینظام کنترل 

  حسابرسی داخلی 

   ًساعت(  44بسته دوم:  مدرییت بانکی )جمعا 

  حاکمیت شرکتی 

  هامدیریت ریسک در بانک 

  مدیریت دارایی و بدهی در بانک 

  مدیریت راهبردی بانک 

  المللبانکداری بین 

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیداوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک

 داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حازئین شرکت رد دوره :  

 03:41الی  03:41یک روز در هفته از ساعت : زمان تشکیل کالس اه
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 سال از زمان صدور گواهینامه 3مدت اعتبار گواهینامه: 

 شرایط اعطای گواهینامه:
 .درصد جلسات هر یک از بسته های آموزشی حضور داشته باشند 08کنندگان بایستی حداقل در شرکت

 088از  57پذیرد. حدنصاب نمره قبولیی حیداقل صورت تستی انجام میهای آموزشی بهی بستهآزمون جامع از کلیه

 باشد. می

 به صورت خالص  هزینه دوره:

 ریال 3401110111بسته اول:

 ریال 4301110111بسته دوم:
 ریال 4301110111بسته سوم:

 097آدرس: خیابان پاسداران، ایستگاه ضرابخانه، پالک 

Email: prof.training@ibi.ac.ir 

www.ibi.ac.ir  :(90-22000298)تلفن گویا --2992-2970-2975-2995داخلی  -25090تلفن 
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