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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 زمان  برگزاری مخاطبان

هزینه 

 )ریال(

1 

های مالی تجزیه و تحلیل صورت

ها )متقاضیان حقوقی تسهیالت شرکت

 میانی-بانکی(

23 
ها و کلیه کارکنان بانک

 موسسات اعتباری غیر بانکی

 روزهای

 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

 دی 32الی  4از 

 03322الی  0322ساعت 

0,،,22،222  

 کارکنان شعب  03 های مذاکره)شعب(ها و مهارتتکنیک 2
 دی 32و  02،  6

 03322الی  0322ساعت 
0،222،222  

3 
های پرداخت اینکوترمز و روش

 ) اعتبار اسنادی( در تجارت بین الملل                                                                  
06 

کارکنان واحدهای ارزی و 

 اعتبارات

 دی 32و  32،02، 6

 02322الی  0322ساعت 
0،,22،222  

4 
 قراردادهای تأمین مالی 

 بین بانکی فاینانس 
26 

 کارکنان واحد بین الملل، 

خزانه داری ارزی، اعتباری، 

حقوقی، بازرسی، سازمان و 

ها، سرپرست مناطق و روش

 ها مدیر شعب بانک

 اسفند 3دی الی  6از 

 دوشنبه ها

 03322الی  0322ساعت 

02،222،222  

5 
 مدیریت ارتباط انسانی و 

 رفتار سازمانی 
03 

ها و کلیه کارکنان بانک

 موسسات اعتباری غیر بانکی

 دی 30و  04،  2

 06الی  03ساعت 
0،222،222  

6 
مسئولیت شغلی متصدیان بانکی در 

 قبال مشتریان و بانک 
 کارکنان شعب  0

 دی 00و  00

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

7 

نکات کلیدی در فرآیند اجرایی و 

 نظارتی عقود اسالمی در 

 شبکه بانکی کشور

03 

کارکنان واحدهای اعتبارات، 

مالی، اقتصادی، اداری، روسا و 

ها و معاونین شعب بانک

 مؤسسات اعتباری 

 دی 36و  00،  03

 06الی  03ساعت 
0،222،222  

 کارکنان واحد سرمایه گذاری 0 گذاری  بالکچین، رمزارز و سرمایه 8
 دی ,3و  00

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

 0011تقویم آموزشی  زمستان 

 *دوره های کوتاه مدت )آنالین(

 (41-2288164۲تلفن گویا )  2458-2477داخلی  27871

22846877 

Prof.training@ibi.ac.ir 

 مراجعه شود.  https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortalای( به آدرس  ها به پرتال موسسه )آموزش حرفهنام دورهبرای ثبت*
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری مخاطبان

 هزینه 

 )ریال(

7 

نحوه مدیریت ریسک سقف 

پرداخت سرمایه در گردش 

 14۲۲07024)موضوع بخشنامه 

0 

مسئولین شعب، ارکان مختلف اعتباری 

شعب و مرکز، کارشناسان، بازرسان و 

 ارکان نظارتی کنترلی

 دی 30و  00

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

 بازرسان شعب 23 هااصول بازرسی شعب در بانک 1۲

 روزهای

 شنبه یکشنبه و سه 

 بهمن 03دی الی  00از 

 03322الی  0322ساعت 

0,،,22،222  

11 
نکات کاربردی دفاعی در دعاوی 

 هاابطال اجراییه بانک
6 

ها و کارکنان واحد حقوقی بانک

 موسسات اعتباری غیر بانکی

 دی 30و  30

 03الی  0ساعت 
,،,22،222  

12 
مدیریت دارایی و بدهی 

 **ارزی

0 
 )حضوری(

از هر بانک یک گروه متشکل از مدیران 

خزانه داری ارزی، امور مالی، ریسک و 

بخش اقتصادی یا برنامه ریزی بانک با 

 تخصص اقتصادی

 دی 30و  30

 03322الی  0322ساعت 
2،,22،222  

 مدیران ارشد روابط عمومی  03 مدیریت واحد روابط عمومی 13
 بهمن 6دی و  30و  33

 03322الی  0322ساعت 
0،222،222  

 34 مدیریت ذخایر ارزی 14
-کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه

 ها  داری و اتاق معامالت بانک

 بهمن 32دی الی  33از 

 چهارشنبه ها

 03322الی  0322ساعت 

03،,22،222  

15 
مانیتورینگ تسهیالت با 

 اعتبارات اسنادی داخلی
03 

کارکنان واحدهای اعتبارات، بانکداری 

 ها وشرکتی و بازاریابی بانک

 موسسات اعتباری 

 بهمن 2دی و  22و  32

 03322الی  0322ساعت 
0،222،222  

 0 پولشویی مبتنی بر ریسک 16
کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی 

 ها و موسسات اعتباری  بانک

 دی 22و  ,3

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

17 
های آشنایی با حسابرسی صورت

 هامالی بانک
0 

مدیران و کارشناسان واحدهای مالی، 

 حسابرسی، بازرسی، اعتباری و 

 سرمایه گذاری

 بهمن 3دی  و  ,3

 00الی  04ساعت 
6،,22،222  

 مدیریت آموزش حرفه ای

 نفر می باشد. 3تعداد افراد معرفی شده در این دوره از هر بانک  حداقل*  

 ( معرفی شود.12نفره طبق مخاطبان)ردیف  4این دوره به صورت حضوری می باشد  و از هر بانک باید یک گروه **
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری مخاطبان

 هزینه

 )ریال( 

18 

های مالی تجزیه و تحلیل صورت

ها و مؤسسات اعتباری بانک

 غیربانکی 

34 
ها و کلیه کارکنان بانک

 موسسات اعتباری غیر بانکی

 دی و 30و 32،  ,3

 بهمن  6و  4،  3 

 03322الی  0322ساعت 

03،,22،222  

17 
امنیت اطالعات و ضوابط و مقررات 

 حاکم بر آن
6 

کارکنان واحدهای فناوری 

ها، اطالعات، سازمان و روش

طرح و برنامه، امنیت، ریسک و 

 استراتژیک

 بهمن 2و  3

 03الی  0ساعت 
,،,22،222  

2۲ 
مدیریت بازاریابی شعب ویژه 

 روسای شعب و سرپرستان مناطق
 کارکنان واحد بازاریابی و شعب 06

 بهمن  32و  06، 0،  3

 03322الی  0322ساعت 
0،,22،222  

 کارکنان ارزی 32 سوییفت پیشرفته 21
 بهمن  02و  03،02،  ,،  2

 03322الی  0322ساعت 
00،222،222  

22 

تشریحی بر سند حداقل الزامات ناظر 

بر ریسک فناوری اطالعات مؤسسات 

اعتباری موضوع بخشنامه شماره 

 14۲۲0706مورخ  0۲۲ 171۲12

ها  کل نظارت بر بانک مدیریت

 *ومؤسسات اعتباری

34 

مدیران و کارکنان واحدهای 

ها و  فناوری اطالعات بانک

 مؤسسات اعتباری 

 روزهای دوشنبه و چهار شنبه 

 بهمن 32الی  4از 

 02الی  0ساعت 

03،,22،222  

23 
بانک ها و مسئولیت اجتماعی 

CSR) در جهان مدرن ) 
06 

واحدهای  مدیران و کارشناسان

بازاریابی، توسعه کسب و کار، 

 طرح و برنامه و  استراتژی

 اسفند 2بهمن و  00و  03،  ,

 03322الی  0322ساعت 
0،,22،222  

24 

گزارشگری مالی بر اساس استاندارد 

جهانی با تمرکز بر تهیه گزارش 

 سالیانه

(Annual Report)   هابانک* 

0 

کلیه کارکنان واحدهایی که در 

تهیه گزارش سالیانه 
(Annual Report) 

 همکاری می کنند

 بهمن 02و  6

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

 نفر می باشد. 3تعداد افراد معرفی شده در این دوره ها از هر بانک  حداقل*  
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری مخاطبان

 هزینه

 )ریال( 

 6 علم داده و تحلیل کسب و کار 25
کارکنان واحد فناوری اطالعات و 

 ارتباط با مشتری

 بهمن 02و  0

 03الی  0ساعت 
,،,22،222  

 03 منتورینگ سازمانی 26
ها کارکنان واحد منابع انسانی بانک

 و مؤسسات اعتباری 

 بهمن 32و  06، 0

 03322الی  0322ساعت 
0،222،222  

27 

آشنایی با آزمون بحران و پیاده 

سازی آن دربانک ها و 

 **موسسات اعتباری

32 

 )حضوری(

از کارشناسان تا کمیته عالی 

 مدیریت ریسک

 اسفند 0بهمن الی  00 

 دوشنبه ها

 03322الی  0322ساعت 

02،222،222  

28 
آشنایی با پولشویی و اصول 

 مقابله و پیشگیری از آن
0 

ها و موسسات کلیه کارکنان بانک

 اعتباری غیر بانکی

 بهمن  02و  06

 03322الی  0322ساعت 
6،,22،222  

27 
 الزامات ناظر بر صدور

 *کارت اعتباری 
4 

کارکنان واحد اعتبارات، مالی، 

حسابداری، طراحی محصول و 

 خدمات بانکی

 بهمن 02

 03322الی  0322ساعت 
4،222،222  

 6 قیمت گذاری در خدمات بانکی 3۲
مدیران واحد اعتبارات، بازاریابی، 

 امورشعب، امور بین الملل و مالی

 بهمن 34و  32

 03الی   0ساعت 
,،,22،222  

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

 نفر می باشد. 3تعداد افراد معرفی شده در این دوره از هر بانک  حداقل* 

 این دوره به صورت حضوری بوده و شرط شرکت در کالس داشتن گواهی تزریق دو دوز واکسن می باشد.* *
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 0011تقویم آموزشی زمستان 

Prof.training@ibi.ac.ir 

22846877 

 (41-2288164۲)تلفن گویا   2446-2457داخلی  27871

 ای  های حرفهگواهینامه

 حسابرس داخلی خبره بانکی   *گواهینامه حاکمیتی-1

 ها مبانی حسابرسی داخلی در بانکبسته اول:  

 ساعت 34مدت دوره: 

 0422زمستان زمان برگزاری دوره : 

 ها و مؤسسات اعتباریبازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانکمخاطبان دوره: 

 ریال 300،222،222   هزینه دوره 

 بانک مرکزی ج.ا.ا طراحی شده اند. 770۲7013مورخ  770321832دوره های حاکمیتی مطابق با بخشنامه شماره *

 بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره  *گواهینامه حاکمیتی-2
 مدیریت بانکیبسته دوم : 

 ساعت 42مدت دوره: 

 0422زمستان زمان برگزاری دوره: 

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیاعضای کاندیداها و هیأت مدیره بانکمخاطبان دوره: 

 ریال  2002220222هزینه دوره: 
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 گواهینامه حاکمیتی تطبیق-3
 ساعت 23مدت دوره:  

 0422زمستان زمان برگزاری : 

 کارکنان واحدهای ریسک، حسابرسی و تطبیقمخاطبان دوره:  

 ریال  3202220222هزینه دوره:

 گواهینامه دوره جامع تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسالمی -4
 شرعی( -عقود بانکی )مباحث فقهی -3الگوهای بانکداری اسالمی  بسته اول 

 ساعت42  مدت دوره:

 0422زمستان زمان برگزاری : 

 های بانکداری اسالمی در شبکه بانکی کشور اعضای هیأت مدیره و مدیران اعتباری بانک ها، مدرسین دوره: مخاطبان دوره

 ریال  2,02220222هزینه دوره:   

 

 ها در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.بروشور هریک از گواهینامه:  1توجه

 گواهینامه حاکمیتی مدیریت ریسک -5
 ساعت 02  مدت دوره: 

 0422زمستان زمان برگزاری : 

 مدیران ارشد واحد ریسک:  مخاطبان دوره

 ریال  4002220222هزینه دوره:   
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 موانع فروش امالک مازاد بانک ها-2

 0422دی  30زمان برگزاری: 

 03322الی   0322ساعت 

کمخاطبان:   ها و موسسات اعتباریکلیه کارکنان بان

  ریال به ازای هر نفر  4،222،222هزینه ثبت نام : 

 0011تقویم آموزشی زمستان  

 *های علمیمباحثه

Prof.training@ibi.ac.ir 

22846877 

 (41-2288164۲)تلفن گویا   -2458-2477داخلی  27871

 حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی-1

 0422دی  04زمان برگزاری : 

 03322الی   0322ساعت 

 ها، ریسک، امورشعب و بازرسیمدیران فناوری اطالعات، حسابرسی داخلی، سازمان و روش: مخاطبان

 ریال به ازای هر نفر  4،222،222:  هزینه ثبت نام 

 نفر می باشد. 3ها از هر بانک تعداد افراد معرفی شده در مباحثه حداقل*  

 نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری-3

 0422دی  30زمان برگزاری: 

 03322الی   0322ساعت 

 ها کارکنان بخش حسابداری، مالی و مدیریت نقدینگی بانکمخاطبان:
 ریال به ازای هر نفر  4،222،222هزینه ثبت نام : 
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 ها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.بروشور هریک از مباحثه: 2توجه

 مدیریت آموزش حرفه ای

 نحوه ذخیره گیری مطالبات موسسات اعتباری بر اساس بخشنامه جدید -4 

 0422بهمن   , زمان برگزاری :

 03322الی   0322ساعت 

 کارکنان واحد مالی و حسابداری:  مخاطبان

 ریال به ازای هر نفر  4،222،222:  هزینه ثبت نام 

 های تولید رویکردهای نوین تأمین مالی زنجیره-5 

 0422بهمن   03  زمان برگزاری :

 03322الی   0322ساعت 

  اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد اعتباری، کسب و کار و فناوری اطالعات شبکه بانکی:  مخاطبان

 ریال به ازای هر نفر  4،022،222:  هزینه ثبت نام 

 ضوابط نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع )ریالی( -6 

 0422بهمن  00 زمان برگزاری :

 03322الی   0322ساعت 

 کارکنان واحدهای مالی، اعتباری، حسابرسی داخلی، تطبیق و ریسک:  مخاطبان

 ریال به ازای هر نفر  4،222،222:  هزینه ثبت نام 
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 0011تقویم آموزشی زمستان 

Prof.training@ibi.ac.ir 

 (41-2288164۲)تلفن گویا   -2458-2477داخلی  27871

22846877 

مباحثه علمی نگاهی به سرمایه در گردش با 

0011پاییز -رویکرد نوین  

مباحثه علمی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه 

0011پاییز -بانکی کشور  

 نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از جرائم بانکی-7

 0422اسفند   2 زمان برگزاری :

 03322الی   0322ساعت 

 مدیران واحدهای ریسک، تطبیق، بین الملل، اعتبارات، حسابرسی، حقوق، بازرسی و رؤسای شعب:  مخاطبان

 ریال به ازای هر نفر  22،222,،4:  هزینه ثبت نام 



 

 www.ibi.ac.ir  00 

 مدیریت آموزش حرفه ای

 کنفرانس مدیریتی

 دومین کنفرانس مدیریت حسابرسی داخلی 

 حسابرسی داخلی واحد مالی و نظم بازار

 ساعت 4 مدت کنفرانس :

ستان  زمان برگزاری:   0422زم

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

 کارشناسان واحد مالی 

 ریال  0202220222هزینه ثبت نام به ازای هر نفر: 

 اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

99زمستان -ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی )بازرسی، ریسک و تطبیق(  



 

 

 موزش بانکداری ایرانآموسسه عالی 

 موزش حرفه ایآمدیریت 

  175آدرس: خیابان پاسداران، باالتر از سه راه ضرابخانه، پالک 

 1664647111کدپستی  

 41-2288164۲  تلفن گویا 

 27872488-27872478-27872178تلفن مستقیم 

 2446-2457-2458-2477داخلی  27871 

 22846877دورنگار      

Prof.training@ibi.ac.ir       پست الکترونیکی 

   https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortalپرتال آموزش حرفه ای  


