موسسه عالی آموزش بانکداری اریان
مدرییت آموزش حرفه ای

تقویم آموزش حرفهای

پاییز
0011

• دورههای کوتاه مدت
• گواهینامه های حرفه ای
• مباحثههای علمی
• کنفرانس علمی

مدیریت آموزش حرفه ای

تقویم آموزشی پاییز 0011

دوره های کوتاه مدت (آنالین)
ردیف

مدت

عنوان دوره

(ساعت)
*

1

مدیریت ریسک شهرت

0

عملیات بانکی بینالمللی

02

*

مجموعه مقررات احتیاطی در

3

*

بانکها و مؤسسات اعتباری
تفکر استراتژیک و

0

مدیریت تحول
روشهای محاسبه اقساط

0

تسهیالت بانکی
کاربردهای سنجه ارزش در

2

مخاطبان

معرض ریسک در حوزه بانکی

کلیه کارکنان بانکها ،مؤسسات
اعتباری غیر بانکی

02

کارکنان واحد ارزی بانکها و
صادرات کاال و خدمات

ساعت  2332الی 10332

ریسک
مدیران عالی و میانی کلیه
واحدهای بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی
12

کارکنان شعب بانکها

2

کارکنان واحد ریسک

1،022،222

ساعت  2332الی 10332

شرکتهای مرتبط با واردات و

واحدهای اعتباری ،مالی و

10

 3آبان
سهشنبه ها

بازرسان واحد نظارت بانک

(ریال)

 02 ، 01، 11و  02مهر و

از  02مهر الی  03آذر

مرکزی ،مدیران و کارشناسان

02

زمان برگزاری

هزینه

12،022،222

پنج شنبه ها
از  00مهر الی  00آذر

12،022،222

ساعت  2332الی 10332
 12 ، 3و  11آبان
ساعت  2332الی 10332
 11، 12، 3و  00آبان

ساعت  2332الی 10332
 0و  0آبان
ساعت  2332الی 10332

1،022،222

2،022،222

2،222،222

کارکنان واحدهای سازمان و

طراحی ساختار بانکها با

1

تمرکز بر بانکداری دیجیتال

روشها ،برنامه ریزی ،تحقیق و
توسعه ،ریسک ،تطبیق،

12

حسابرسی ،بانکداری ،بازاریابی

 12 ، 11، 0و  00آبان
ساعت  2332الی 10332

2،022،222

و امورمشتریان

مدیریت ریسک تقلب در

2

نظام بانکی

*

کارکنان واحدهای فناوری
12

اطالعات ،مبارزه با پولشویی،
حراست ،بازرسی و نظارت

* حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره ها از هر بانک  3نفر می باشد.
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 11 ، 10، 0و  02آبان
ساعت  2332الی 10332

2،022،222

مدیریت آموزش حرفه ای

مدت

مخاطبان

تاریخ برگزاری

6

مدیران و کارشناسان واحد
فناوری اطالعات و افراد عالقهمند
به حوزه بالکچین

 8و  9آبان
ساعت  9الی 21

000550555

12

مدلهای کسب و کار بانکی

21

کارشناسان حوزههای سازمان و
روشها 0کسب و کار 0توسعه و
طراحی محصول

 20 0 8و  11آبان
ساعت  83:5الی 213:5

000550555

11

سوییفت مقدماتی

15

کارکنان ارزی

 280 26 0220 9و 1:
آبان
ساعت  83:5الی 213:5

900550555

26

روسا و معاونین شعب 0سرپرستی-
ها و کارکنان واحدهای صف و
ستاد

 1: 0 260 9و  :5آبان
ساعت  83:5الی 213:5

800550555

12

کارکنان اعتباری

 120 290 200 210 25و
 16آبان
ساعت  83:5الی 213:5

2500550555

8

کارکنان واحدهای بازاریابی و
روابط عمومی

 22و  21آبان
ساعت  83:5الی 213:5

605550555

21

کارکنان بانکها و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی

 11020و  19آبان
ساعت  83:5الی 213:5

000550555

2

مدیران و کارشناسان نظام بانکی

 29و  16آبان
ساعت  20الی 20

205550555

6

کلیه کارکنان بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی و صرافیها

 12و  10آبان
ساعت  9الی 21

005550555

ردیف

1

10

عنوان دوره

هزینه

(ساعت)

دوره پیشرفته آشنایی با
اقتصاد غیرمتمرکز )(Defi

بانکداری جامع با تأکید بر
بانکداری شرکتی
تجزیه و تحلیل صورتهای

13

مالی شرکتها (متقاضیان
حقوقی تسهیالت بانکی)

10

10

12

11

اصول آوازه جویی و نقش آن

در پیشبرد اهداف بانک
مهارتهای کوچینگ برای
توسعه فردی و شغلی
اصول اساسی برای نظارت
بانکی موثر (اصول  01گانه)

*

آشنایی با روشهای جعل در
اسکناس و اوراق بهادار

*

(ریال)

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره ها از هر بانک  3نفر می باشد.
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تقویم آموزشی پاییز 0011

مدت

عنوان دوره

هزینه

مخاطبان

تاریخ برگزاری

12

کارکنان شعب بانکها

دوشنبه ها
از  12آبان الی  19آذر
ساعت  21الی 26

2500550555

11

مدیریت پورتفوی ارزی

15

کارکنان واحد ارزی بانکها و
موسسات اعتباری غیر بانکی

 16آبان و
 20 0 250 :و  12آذر
ساعت  83:5الی 213:5

900550555

02

سوییفت ویژه صرافان

12

کارکنان صرافیها

 :5آبان و
 220 9 000 1و  26آذر
ساعت  83:5الی 213:5

2500550555

موسسات اعتباری بر مبنای

8

کلیه کارشناسان تا سطوح
مدیران میانی

 2و  8آذر
ساعت  83:5الی 213:5

600550555

ردیف

(ساعت)

آشنایی با اصول و مفاهیم

12

*

حسابرسی داخلی ویژه شعب

رتبهبندی نظارتی بانکها و
01

*

الگوی CAMELS

ارزیابی وثایق بانکی ازجنبه

00

رعایت نکات حقوقی
آشنایی با کاربردهای لیزینگ

03

در بانکداری
نقش بانکها در زنجیره تأمین

00

21

کارکنان اعتباری و حقوقی

 8 0 2و  20آذر
ساعت  83:5الی 213:5

000550555

26

کارکنان واحد بازاریابی و
شعب

 20 0 25 0 :و  12آذر
ساعت  83:5الی 213:5

800550555

26

روسا و معاونین شعب0
سرپرستی ها و کارکنان
واحدهای صف و ستاد

 20 0 250 :و  12آذر
ساعت  83:5الی 213:5

800550555

کلیه واحدهای نظارتی و
مدیریتهای شعب

 280 220 2و  10آذر و  1دی
ساعت  83:5الی 213:5

900550555

حسابرسی رعایت قوانین،
مقررات و الزامات در موسسات

00

اعتباری
02

15

*

آشنایی با نقش بالکچین در
اقتصاد نوین

کارکنان فناوری اطالعات

6

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره ها از هر بانک  3نفر می باشد.
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 6و  0آذر
ساعت  9الی 21

000550555

مدیریت آموزش حرفه ای

ردیف

01

02

01

32

31

30

33

30

مدت

عنوان دوره

مخاطبان

تاریخ برگزاری

26

کارکنان واحدهای حوزه فناوری
اطالعات 0سازمان و روشها 0طرح و
برنامه 0امنیت 0ریسک و استراتژیک

 150 2:0 6و  10آذر
ساعت  83:5الی 213:5

905550555

6

مسئولین دوایر اعتباری و وصول
مطالبات

 0و  22آذر
ساعت  9الی 21

000550555

12

مدیران و کارشناسان بانکی

 100 110 150 200 2:و
 19آذر
ساعت  21الی 26

250055055
5

*

8

کارشناسان ادارات مبارزه با
پولشویی بانکها و
موسسات اعتباری

 2:و  26آذر
ساعت  83:5الی 213:5

600550555

*

21

مدیران و کارشناسان مالی 0اعتباری0
برنامه ریزی و توسعه 0مدیریت
ریسک و مدیریت شعب

 15و  10آذر
ساعت  83:5الی 223:5

000550555

26

رؤسای شعب 0کارشناسان 0بازرسان0
ارکان مختلف اعتباری و نظارتی
کنترلی

 18 0 1:0 12و  :5آذر
ساعت  83:5الی 213:5

905550555

21

اعضای هیأت مدیره0کارشناسان و
بازرسین بانکها و موسسات
اعتباری

 180 1:0 12و  :5آذر
ساعت  20الی 28

000550555

8

بازرسان واحد نظارت بانک
مرکزی 0مدیران و کارشناسان
واحدهای اعتباری 0مالی و ریسک

 12و  18آذر
ساعت  22الی 28

600550555

(ساعت)

مدیریت ریسک سیستم
*

مدیریت امنیت اطالعات
دعاوی رایج مطروحه
بطرفیت بانکها

هزینه

*

دوره مقدماتی مدلسازی
سری زمانی
پولشویی مبتنی بر ریسک

مدیریت ارزش در بانکها

نقش موثر اصالح چرخهی
اعتباری درکاهش مطالبات
بانکداری مرکزی
ارزیابی کفایت ذخایر مطالبات
غیر جاری از نگاه نهاد ناظر

*

(ریال)

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

توجه 3 1بروشور هریک از دورهها در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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گواهینامههای حرفهای
-1گواهینامه حاکمیتی* حسابرس داخلی خبره بانکی (آنالین)
بسته اول 3مبانی حسابرسی داخلی در بانکها ( 12ساعت)
بسته دوم 3حسابرسی کنترلهای داخلی در بانکها (:1ساعت)
بسته سوم 3حسابرسی داخلی در عمل (15ساعت)

شروع دوره  3متعاقب اً اعالم خواهد شد.
مخاطبان دوره 3بازرسان 0حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری

هزینه دوره 3
بسته اول 28055505553ریال
بسته دوم 1:055505553ریال
بسته سوم 22055505553ریال

-0مدلسازی ریسک بازار(آنالین)
(پیاده سازی مدلهای ریسک داخلی مبتنی بر توافقنامههای کمیته بال)
مدت دوره 221 3ساعت
شروع دوره  3متعاقباً اعالم خواهد شد.
مخاطبان دوره 3کارکنان واحد ریسک
هزینه دوره  0005550555 3ریال

*دوره های حاکمیتی مطابق با بخشنامه شماره  118301230مورخ  11821813بانک مرکزی ج.ا.ا طراحی شده اند.
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مدیریت آموزش حرفه ای

مباحثههای علمی
-1ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور*
زمان برگزاری  15 3مهر 2255
ساعت  83:5الی213:5
مخاطبان 3مدیران وکارشناسان سازمان و روشهاا و حاوزه حاسابداری و آماار و اطالعاات بانکهاا و
مؤسسات اعتباری
هزینه ثبت نام  :00550555 3ریال به ازای هر نفر

-0قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان*
زمان برگزاری  22 3آبان 2255
ساعت  83:5الی 213:5
مخاطبان 3کارکنان بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 0شاپرک و PSP

هزینه ثبت نام  205550555 3ریال به ازای هر نفر

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این مباحثهها از هر بانک  3نفر می باشد.
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-3دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار*
زمان برگزاری  10 3آبان2255
ساعت  83:5الی 213:5
مخاطبان3کارکنان واحد های اعتبارات 0مالی و ریسک
هزینه ثبت نام  :00550555 3ریال به ازای هر نفر

-0نگاهی به سرمایه در گردش با رویکرد نوین*
زمان برگزاری 9 3آذر 2255
ساعت  83:5الی 213:5
مخاطبان3کارکنان واحد اعتبارات
هزینه ثبت نام  :00550555 3ریال به ازای هر نفر

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

-0تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط*
زمان برگزاری  1: 3آذر 2255
ساعت  83:5الی 213:5
مخاطبان 3مدیران و کارشناسان واحد های مالی 0اعتباری و ریسک
هزینه ثبت نام  :00550555 3ریال به ازای هر نفر (حداقل تعداد شرکت کنندگان  :نفر)

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

توجه3 0بروشور هریک از مباحثهها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.
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کنفرانس مدیریتی
دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات
نظام رتبه بندی اعتباری در شبکه بانکی کشور
مدت کنفرانس  2 3ساعت
زمان برگزاری 3پاییز 2255
مخاطبان 3اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اعتباری بان کها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
هزینه ثبت نام 805550555 3ریال

اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسالمی
اعتبار سنجی و نظارت اعتباری -پاییز 99
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مدیریت آموزش حرفه ای

مباحثه علمی کارکرد صورت جریان وجوه نقد در اعتبارسنجی
 -بهار 0011

مباحثه علمی ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید
معکوس در بازار بین بانکی -بهار 0011

مباحثه علمی آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن
تابستان 0011
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