
 

 

 های کوتاه مدت دوره •

 گواهینامه های حرفه ای •

 های علمیمباحثه •

 کنفرانس مدیریتی  •

 سمینار آموزشی  •

 زمستان

 9911  

ری اریان         موسسه عالی آموزش بانکدا

    

 ای تقویم آموزش حرفه   

 مدرییت آموزش حرهف ای
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 زمان  برگزاری مخاطبان

هزینه 

 )ریال(

1 
آشنایی با پروژه بالکچینی و  

 تحلیل بنیادین
2 

 کارکنان

 فناوری اطالعات 

 دی 6

 11الی  11ساعت 
202220222  

2 

ابزار توافق بازخرید و توافق 

 بازخرید معکوس در بازار

 بانکی   بین 

 مدیریت نقدینگی 4
 دی 1

 13:42الی 14:42ساعت 
201220222  

4 
اصول و مبانی ارزیابی امالک و 

 ساختمان
24 

کارکنان اعتباری و 

 امالک و ساختمان 

 دی و 22و  2201103

 بهمن 21و  2201406 

 11:42الی 14:42ساعت 

601220222  

4 

ها و ابزارهای نوین تأمین روش

مالی و نقدینگی) ابزارهای بازار 

پول، بازار سرمایه، ابزارهای 

 مشتقه و صکوک(                          

22 
 کارکنان

 مالی و اعتباری  

 دی  و 22و  2201103

 بهمن 6 

 12:42الی 3:42ساعت 

101220222  

1 

ی اجابت درخواست های نحوه

 غیر متعارف مشتریان با 

 عقود اسالمی

 کارکنان اعتباری 12
 دی  24و  1602

 13:42الی 14:42ساعت 
402220222  

6 

های تجزیه و تحلیل صورت

ها )متقاضیان مالی شرکت

 حقوقی تسهیالت بانکی(

 کارکنان اعتباری   24

 دی  و 24و  11012

 بهمن 11و  301 

 13:42الی 14:42ساعت 

601220222  

1 
تأمین مالی داخلی با رویکرد 

 بین الملل 
23 

کارکنان اعتباری0  

 مالی و بین الملل

 دی و 21و 22014

 بهمن  21و013  1104 

 12:42الی 11:42ساعت 

106220222  

3 
روش های نوین بازاریابی در 

 مدیریت بازاریابی بانکی
3 

کارکنان بازاریابی 

 و روابط عمومی

 دی 21و  14

 13:42الی 14:42ساعت 
402220222  

 11تقویم آموزشی زمستان 

 دوره های کوتاه مدت )آنالین(

 (72-11882۸7۲)تلفن گویا   -1779-1729-1792داخلی  19872

1187۸877 
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری مخاطبان

هزینه 

 )ریال(

7 
بازمهندسی فرایندهای کسب 

 و کار )بانک(
12 

کارکنان برنامه ریزی0 

سازمان و روش ها و 

 تحقیق و توسعه

 بهمن  3و 1دی و  24

 12:42الی  3:42ساعت 
401220222  

2۲ 
آشنایی با پولشویی و اصول 

 مقابله و پیشگیری از آن
 کلیه کارکنان 3

 بهمن 1دی و  42

 13:42الی 14:42ساعت 
402220222  

 کارکنان اعتباری   16 مدیریت منابع و مصارف 22
 بهمن 21و 1301104

 12:42الی 3:42ساعت 
401220222  

21 
ارزیابی وثایق بانکی ازجنبه 

 رعایت نکات حقوقی
12 

 کارکنان

 اعتباری و حقوقی 

 بهمن  12و  1201

 12:42الی 3:42ساعت 
401220222  

21 
اعتبارسنجی و کسب اطالعات 

 از مشتریان 
12 

 کارکنان

 اعتباری و ارزی 

 بهمن  23و  21014

 13:42الی 14:42ساعت 
401220222  

27 
تشریح روش شبیه سازی 

 مونت کارلو
3 

 کارکنان

 ریسک و تحقیقات 

 اسفند 4بهمن و  26

 13:42الی 14:42ساعت 
402220222  

22 

حکمرانی شرکتی و اقدامات 

الزم جهت استقرار آن در 

 بانک ها

3 
 کارکنان

 مالی و بازرسی 

 اسفند 2بهمن و   22

 13:42الی 14:42ساعت 
402220222  

 3 بودجه بندی عملیاتی 2۸
 کارکنان مالی و 

 طرح و برنامه

 اسفند  6و  4

 12الی  11ساعت  
402220222  

 ها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.بروشور هریک از دوره:  2توجه

 مدیریت آموزش حرفه ای
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 UCP600بررسی اسناد حمل با رویکرد

 89تابستان  

89بهار -تأمین مالی بین الملل در ایران  

 11تقویم آموزشی زمستان 

1187۸877 

 (72-11882۸7۲)تلفن گویا   -1779-1729-1792داخلی  19872
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 بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره)آنالین(-2

 مدیریت بانکی )بسته دوم (
 ساعت 42مدت دوره: 

  22بهمن ماهشروع دوره: 

کمخاطبان دوره:  عضای هیأت مدیره بان  ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیا

 ریال  4602220222هزینه دوره:

 مدلسازی ریسک بازار)آنالین(-1
 های کمیته بال(های ریسک داخلی مبتنی بر توافقنامه)پیاده سازی مدل

 ساعت  112مدت دوره:  

  22دی ماه شروع دوره : 

کمخاطبان دوره:  س  کارکنان واحد ری

 ریال 4202220222: هزینه دوره 

 مدیریت آموزش حرفه ای

 گواهینامه های حرفه ای

اولین دوره بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت 
89زمستان  -مدیره  
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 تربیت مدرس مبارزه با پولشویی)آنالین(-1

 ساعت 16: مدت دوره

  22بهمن  :شروع دوره 

معرفی -مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر-سال 22تا  11سابقه کار بین : شرایط شرکت کنندگان

 نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

 ریال  2102220222: هزینه دوره 

 ها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.بروشور هریک از دوره:  1توجه

 11تقویم آموزشی زمستان 

هشتمین دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی 
89تابستان    
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 اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی-1

 22دی  24زمان برگزاری : 

 12:42الی   3:42 ساعت

 کارکنان خزانه داری0 مالی و مدیریت نقدینگی مخاطبان: 

 ریال201220222هزینه ثبت نام :  

 آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور -2 

 22دی  2زمان برگزاری :

 12:42الی   3:42ساعت 

 کارکنان فناوری اطالعاتمخاطبان: 

 ریال201220222هزینه ثبت نام :  

 مدیریت آموزش حرفه ای

 مباحثه های علمی

 مباحثه چالش های حقوق بانکی
88تابستان   
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 های مالی مشتریانهای پنهان صورت کنترل ریسک بانک، در الیه-1

 22بهمن 1زمان برگزاری: 

 12:42الی   3:42ساعت 

عتباریمخاطبان:  مدیران ارشد و میانی ا

 ریال402220222هزینه ثبت نام :  

 

 11تقویم آموزشی زمستان 

Prof.training@ibi.ac.ir 

1187۸877 

 اعتبارسنجی و نقش آن در امور بانکی-7

 22بهمن  14زمان برگزاری :  

 12:42الی   3:42ساعت 

کمخاطبان:  هاکارکنان شعب بان

 ریال201220222:  هزینه ثبت نام 

 (72-11882۸7۲)تلفن گویا   -1779-1729-1792داخلی  19872

مباحثه پیچیدگی های ذخیره گیری مطالبات مشکوک 
88پاییز -الوصول  
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 ها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.بروشور هریک از مباحثه: 1توجه

 مدیریت آموزش حرفه ای

 مدیریت تجربه مشتری و خلق تجربه استثنایی در مشتریان-۸ 

 22اسفند 1زمان برگزاری :

 12:42الی   3:42ساعت 

 کارکنان بازاریابی0 روابط عمومی0 امورشعب مخاطبان: 

 ریال201220222هزینه ثبت نام :  

مباحثه چگونگی راه اندازی اکوسیستم نوآوری در جهت توسعه فین 
88پاییز -تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی  

 کیف پول الکترونیک-2

 22بهمن  23زمان برگزاری :  

 12:42الی   3:42ساعت 

 هامدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و سازمان و روش مخاطبان:

 ریال201220222:  هزینه ثبت نام 
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 اولین کنفرانس مدیریت حسابرسی داخلی 

 های پرداخت(های بانکی و نظام)حساب

 ساعت 1مدت کنفرانس : 

 22بهمن ماه زمان برگزاری: 

سابرسی داخلی مخاطبان:  سابرسی و مدیران ارشد ح عضای کمیته ح عضای هیأت مدیره0ا  ا

 ریال  302220222هزینه ثبت نام: 

 بروشور کنفرانس حسابرسی متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.:  7توجه

 11تقویم آموزشی زمستان

 کنفرانس مدیریتی

88پاییز -اولین کنفرانس مدیریت  اعتبارات  

88پاییز -اولین کنفرانس مدیریت  اعتبارات  



 

 

 بروشور سمینار آموزشی متعاقبا  ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.:  2توجه
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سمینار آموزشی   

 ادغام و تملیک  

 ساعت 6مدت سمینار: 

 22بهمن ماه زمان برگزاری:  

ساتمخاطبان:  ک ها و مؤس  کلیه کارکنان بان

 ریال602220222هزینه ثبت نام:
 

 مدیریت آموزش حرفه ای

 سمینار آموزشی



 

 

 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مدیریت آموزش حرفه ای

  272آدرس: خیابان پاسداران باالتر از سه راه ضرابخانه پالک 

 2۸۸7۸79222کدپستی 

 72-11882۸7۲  تلفن گویا 

 19871792-19871721تلفن مستقیم 

 1187۸877دورنگار                                                

Prof.training@ibi.ac.ir       پست الکترونیکی 


