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تقویم آموزشی پاییز 11

دوره های کوتاه مدت (آنالین)
ردیف

عنوان دوره

مدت

زمان برگزاری

مخاطبان

4

 11مهر
ساعت  03:8الی 133:8

مدیریت نقدینگی

(ساعت)

ابزار توافق بازخرید و توافق
1

بازخرید معکوس در بازار
بینبانکی

3

:
4
0

تحلیل و تفسیر منحنی های
بازده
کمیته های حسابرسی
در بانک ها
نمونه گیری برای
حسابرسان بانکی
بانکداری سبز

1

0

 31و  30مهر
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان مالی و
حسابداری

11

33و 31مهر و  1و 38آّبان
ساعت  143:8الی 103:8

اعضای کمیته های
حسابرسی

000880888

0

 3:و :8مهر
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان حسابرسی

:08880888

4

 0آبان
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان اعتباری

308880888

34

 34010018آبان و 100001آذر
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان مالی

100880888

4

 11آبان
ساعت  03:8الی 133:8

مدیریت نقدینگی

308880888

0

 10و  30آبان
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان
فناوری اطالعات

:08880888

 31011آبان و  100180:آذر
ساعت  143:8الی 103:8

مدیران و
کارشناساناعتباری

000880888

اعتباری غیربانکی ایرانی
0
0

عملیات بازار باز و
اعتبارگیری در قبال وثیقه
بررسی بالکچین های مختلف
در صنعت بانکی

308880888

:08880888

تجزیه و تحلیل صورت های
مالی بانک ها و مؤسسات

هزینه
(ریال)

تأمین مالی پروژه های
1

سرمایه گذاری از طریق
تسهیالت و تعهدات

38

سندیکائی (ارزی و ریالی)
01

بازرسی ارزی

0

 38و  30آبان
ساعت  143:8الی 103:8
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بازرسان ارزی

:08880888

مدیریت آموزش حرفه ای

مدت

هزینه

ردیف

عنوان دوره

00

مدیریت روابط عمومی

13

01

سوییفت مقدماتی

38

 31و  30آبان و
1300و11آذر
ساعت  03:8الی 133:8

انرژی ،معامالت آتی و ابزارهای

0

33و  31آبان
ساعت  03:8الی 133:8

مدیران میانی
مالی و سرمایه
گذاری

07

بررسی اسناد حمل با رویکرد
UCP600

11

110103و  3:آذر
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان صف و
ستاد بین الملل

400880888

02

بانکداری شرکتی

0

 1001104و  30آذر
ساعت  143:8الی 113:8

کارکنان
اعتباری

:08880888

13

 11013و 31آذر
ساعت  143:8الی 103:8

کارکنان واحد
مالی و اعتباری

:00880888

0

 33و  31آذر
ساعت  10الی 11

رؤسا و معاونین
شعب

:08880888

4

 34آذر
ساعت  143:8الی 103:8

کلیه کارکنان

308880888

4

 :8آذر
ساعت  143:8الی 103:8

مربیان
بانکداری

308880888

(ساعت)

نقش بانک ها در بورس کاال،
01

نوین مالی

صکوک اجاره ،راهکار عملیاتی
0۸

ذوب انجماد داراییهای
شبکه بانکی

09

08

بهینه سازی هزینه در شعب
هوش هیجانی و نقش آن در
مدیریت و سازمان
مهارت های اثر بخش به منظور

07

تدریس دوره های آموزش
مجازی(آنالین و آفالین)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

 30031آبان و  0آذر
ساعت  143:8الی 103:8

مدیران ارشد
روابط عمومی

:00880888

کارکنان ارزی

000880888

:08880888

(ریال)

توجه : 0بروشور هریک از دورهها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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نظام قیمت گذاری کسب و کار پایانه های فروش
در ایران-تابستان 89

بررسی فنی فناوری زنجیره بلوکی-تابستان 89
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مدیریت آموزش حرفه ای

گواهینا مه های حرفه ای
-0دومین دوره بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره (بسته اول )
مدت دوره 44 :ساعت
شروع دوره 1: :مهر  ( 11روزهای یکشنبه از ساعت  143:8الی )103:8
مخاطبان دوره :اعضای هیأت مدیره بان کها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
هزینه دوره :108880888:ریال

اولین دوره بانکدار حرفه ای ویژه
اعضای هیأت مدیره -پاییز 89

این دوره به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

-1دومین دوره مدلسازی ریسک بازار(آنالین)
(پیاده سازی مدلهای ریسک داخلی مبتنی بر توافقنامههای کمیته بال)
بسته اول از شش :آشنایی با بازارهای مالی در کشور
مدت دوره 11 :ساعت
شروع دوره  3 :آذر  11ساعت  143:8الی 103:8
مخاطبان دوره :کارکنان واحد ری س ک
هزینه دوره  008880888 3ریال
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تقویم آموزشی پاییز 11

-1سومین دوره حسابرس داخلی خبره بانکی بسته اول
مدت دوره 34 :ساعت
شروع دوره  10 :آبان  ( 11روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  103:8الی )113:8
مخاطبان دوره :بازرسان 0ح سابرسان داخلی و مدیران ح سابرسی داخلی بان ک ها و مؤس سات
اعتباری غیربانکی

بسته سوم حسابرس داخلی خبره بانکی-
زمستان 89

هزینه دوره  1008880888 :ریال

توجه : 1بروشور هریک از دورهها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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مباحثه های علمی
-0ریسکهای پنهان تخصیص منابع
زمان برگزاری  10 :مهر 11
ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان:کارشناسان اعتباری
هزینه ثبت نام 300880888 :ریال

مباحثه راهکارهای بهبود کفایت سرمایه
زمستان 89

-1بررسی چالش های تأمین مالی پروژه های ساخت مجتمع تجاری ( اعم از مال ها و مراکز
خرید) و راه کارهای پیشنهادی
زمان برگزاری 31 :مهر 11
ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان :مدیران و کارشناسان اعتباری
هزینه ثبت نام 300880888 :ریال
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7

تقویم آموزشی پاییز 11

-1ریسک عدم انسجام
زمان برگزاری  1 :آبان11
ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان :اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد
هزینه ثبت نام 300880888 :ریال

مباحثه اعتبارات اسنادی داخلی
تابستان 88

-7پیچیدگی های ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول
زمان برگزاری  38:آبان 11
ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان :کارکنان مالی 0اعتباری و ح سابداری
هزینه ثبت نام 300880888 :ریال
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مدیریت آموزش حرفه ای

-2چگونگی راه اندازی اکوسیستم نوآوری

-۸چالش های بانکی درقراردادهای رهنی و

در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و

تضمینات و وثایق

مؤسسات اعتباری غیر بانکی
زمان برگزاری  4 :آذر 11

زمان برگزاری  10 :آذر 11

ساعت  03:8الی 133:8

ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان:مسئولین دوایر معامالت 0اعتبارات و وصول
مطالبات معوق ( غیر از کارشناسان حقوقی)

مخاطبان :مدیران میانی وارشد بان ک ها
هزینه ثبت نام 300880888 3ریال

هزینه ثبت نام 300880888 :ریال
مباحثه مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک

مباحثه کاربرد فین تک در صنعت بانکداری و
چالش های پیش رو  -تابستان 88

تابستان 88

-9دستورالعمل جدید الزامات سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
زمان برگزاری :8 :آذر 11
ساعت  03:8الی 133:8
مخاطبان :کارکنان اعتباری 0ری س ک 0مالی و ح سابداری
هزینه ثبت نام 300880888 :ریال
توجه: 1بروشور هریک از مباحثهها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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کنفرانس مدیریتی
اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات
(نظارت اعتباری)
مدت کنفرانس  0 :ساعت
زمان برگزاری :آبان ماه 11
مخاطبان :مدیران ارشد اعتباری
هزینه ثبت نام 108880888 :ریال

توجه : 7بروشور کنفرانس مدیریتی متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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مدیریت آموزش حرفه ای

سمینار آموزشی
سمینار آموزشی
ادغام و تملیک
مدت سمینار 1 :ساعت
زمان برگزاری :آذر ماه 11
مخاطبان :کلیه کارکنان بان ک ها و مؤس سات
هزینه ثبت نام400880888:ریال

توجه : 2بروشور سمینار آموزشی متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه ای
آدرس :خیابان پاسداران باالتر از سه راه ضرابخانه پالک 072
کدپستی 0۸۸7۸79000
تلفن گویا 11880۸71-70
تلفن مستقیم 19871792-19871098
دورنگار 1187۸877
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