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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 زمان  برگزاری مخاطبان

هزینه 

 )ریال(

1 
های نامهآشنایی با ضمانت    

 ارزی )تئوری و کاربردی(         
36 

کارکنان واحدهای ارزی ستاد، 

شعب ارزی، بین الملل و 

 هاعملیات ارزی بانک

 هاشنبه

 شهریور 6تیر الی  21از  

 213:8الی  03:8ساعت 

2:5.885888 

2 
های کوچینگ برای مهارت

 12 *توسعه فردی و شغلی
کارکنان بانک ها و مؤسسات 

 اعتباری غیر بانکی

 تیر 12و  :18،2

 213:8الی  03:8ساعت 
208880888  

 16 بانکداری دیجیتال 3
مدیران میانی بانک ها و 

 مؤسسات اعتباری غیربانکی

 تیر و  10و  12،22

 مرداد  2

 213:8الی  03:8ساعت 

008880888 

 48 بانکداری بین الملل کاربردی 4

کارکنان واحدهای بین الملل، 

خزانه داری، حقوقی، 

 اعتبارات، شعب ارزی 

سه شنبه ها                         

 شهریور 8:تیر الی  .2از 

 213:8الی  03:8ساعت 

260.880888 

5 

بررسی تحوالت قانونی و 

مقرراتی )اصالحات و الحاقات( 

 *جدید قانون صدور چک

4 
ها و مؤسسات کارکنان بانک

 اعتباری غیربانکی

 تیر 26

 213:8الی  03:8ساعت 
:0.880888  

6 
مسؤلیت شغلی متصدیان بانکی 

 در قبال مشتریان و بانک 
 کارکنان شعب  8

 تیر :1و  26

 20الی  22ساعت 
.0.880888  

 8 مدیریت استرس 7
ها و مؤسسات کارکنان بانک

 اعتباری غیربانکی

 تیر 11و  12

 213:8الی  03:8ساعت 
.0.880888  

8 
مدیریت استراتژیک بازاریابی 

 هاویژه مدیران ستادی بانک
16 

کلیه مدیران ارشد ستادی 

ها و مؤسسات اعتباری بانک

 غیر بانکی

ها                     چهارشنبه

 مرداد  18تیر الی  :1از 

 20الی  22ساعت 

008880888 

 0011تقویم آموزشی تابستان 

 دوره های کوتاه مدت )آنالین(

 (22-11002628تلفن گویا   .122-12.0داخلی  12072

11026077 
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 نفر می باشد5 :ها در این دوره ها  از هر بانک تعداد شرکت کننده حداقل * 
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 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( تاریخ برگزاری مخاطبان

9 
 بالکچین، رمزارز و

                        *سرمایه گذاری 
 گذاریکارکنان واحد سرمایه 8

 تیر 12و  16

 213:8الی  03:8ساعت 
.0.880888  

 20 های کسب  وکارمدل 10

های کسب و کارشناسان حوزه

ها و توسعه و کار، سازمان و روش

 طراحی محصول

 تیر و 17

 مرداد 16و 27، 21، . 

 213:8الی  03:8ساعت 

708880888  

11 
عقد خرید دین از جنبه 

 حقوقی و بانکی 
6 

ها و مؤسسات کارکنان بانک

 بانکیاعتباری غیر

 مرداد :و  1

 21الی  7ساعت 
20.880888  

12 
  های  پنهان ریسک الیه

 تخصیص منابع
16 

مسئولین اعتباری و شعب، 

کارشناسان واحدهای اعتباری، 

 بازرسی و حسابرسان داخلی

 یکشنبه ها

 مرداد 12الی   :از   

 213:8الی  03:8ساعت 

008880888 

13 
های نیازسنجی تکنیک 

 *هاآموزشی در بانک
6 

کارکنان واحد آموزش بانک ها و 

 بانکیمؤسسات اعتباری غیر

 مرداد 2

 223:8الی  03:8ساعت 
.08880888  

 16 مدیریت بهینه زمان 14
مدیران بانک ها و مؤسسات 

 بانکیاعتباری غیر

مرداد   6چهارشنبه ها از 

 شهریور :الی 

 213:8الی  03:8ساعت 

008880888 

 24 دوره کاربردی مالیاتی 15
ها کارکنان واحد حسابداری بانک

 بانکیو مؤسسات اعتباری غیر

 چهارشنبه ها 

 شهریور 22مرداد  الی 6از  

 20الی  22ساعت 

2108880888 

16 

های فروش مهارت

ای خدمات بانکی حرفه

 در سطح شعب

26 

رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و 

معاونین دوایر صندوق و اعتباری 

 شعب، متصدیان بانکی

 مرداد 8:و  26،7،:1 

 20الی   22ساعت 
008880888 

 مدیریت آموزش حرفه ای

 نفر می باشد5 :ها  از هر بانک ها در این دورهتعداد شرکت کننده حداقل*  
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 0011تقویم آموزشی تابستان 

11026077 

 (22-11002628)تلفن گویا   .122-12.0داخلی  12072

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری مخاطبان

هزینه 

 )ریال(

17 

های نوین در استراتژی

بانکداری با الهام از 

 المللی های موفق بین بنگاه

8 

معاونان ارشد و مدیران میانی 

واحدهای توسعه کسب وکار و 

توسعه محصول، استراتژی و 

 بازاریابی

 مرداد 20و  22

 213:8الی  03:8ساعت 
608880888  

18 
آشنایی با حسابرسی 

 *های مالی بانک هاصورت
8 

مدیران و کارشناسان واحدهای 

مالی، حسابرسی، بازرسی، 

 اعتباری و سرمایه گذاری

 مرداد 18و  27

 213:8الی  03:8ساعت 
608880888  

19 

استفاده از نظرات خبرگان 

 اعتباری بانک در 

 اعتباریرتبه بندی 

4 
کارکنان واحدهای اعتباری، 

 مالی و ریسک

 مرداد  12

 213:8الی  03:8ساعت 
:0.880888  

20 

های نمونه گیری برای روش

ناظران، حسابرسان، بازرسان 

 و خبرگان مالی بانک

4 

کارشناسان اداره نظارت، 

 حسابرسان، بازرسان و 

 خبرگان مالی 

 مرداد  .1

 213:8الی  03:8ساعت 
:0.880888  

 4 *بیمه تسهیالت اعطایی 21

کارکنان واحدهای اعتباری و 

دوایر معامالت، رؤسا و معاونین  

 شعب بانک ها

 مرداد 2:

 213:8الی  03:8ساعت 
:0.880888  

22 

شناسایی درآمد مؤسسات 

 اعتباری در صنعت بانکداری

)بر اساس اصالحیه جدید  

 *بانک مرکزی(

8 

مدیران و کارشناسان واحدهای 

مدیریت مالی، بازرسی و 

 حسابرسی داخلی 

 شهریور 2مرداد و  2:

 20الی  22ساعت 
.0.880888  

 30 *حسابداری ارزی 23

کارکنان واحدهای ارزی و 

اعتباری بانک ها، رؤسا و 

 معاونین شعب

 هایکشنبه ها و چهارشنبه

 شهریور 2:مرداد  الی  2:از  

 20الی  .2ساعت 

2158885888 

24 

آشنایی با خدمات کارگزاری، 

سرمایه گذاری و تأمین مالی 

 در بازار سرمایه

8 

کارکنان واحد سرمایه گذاری، 

کارکنان نظارت بر امور شرکت 

 ها و مدیران شعب بانک ها 

 شهریور 7و  1

 213:8الی  03:8ساعت 
.0.880888  

 نفر می باشد5 :ها  از هر بانک ها در این دورهتعداد شرکت کننده حداقل*  
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( تاریخ برگزاری مخاطبان

25 
دستورالعمل سرمایه نظارتی و 

 *کفایت سرمایه
8 

کارکنان واحد اعتباری، مالی و 

 ریسک

 شهریور 7و  1

 20الی  22ساعت 
.0.880888  

26 

ها و ابزارهای نوین تأمین روش

مالی و نقدینگی) ابزارهای بازار 

پول، بازار سرمایه، ابزارهای 

 مشتقه و صکوک(                          

 کارکنان مالی و اعتباری  20

 چهارشنبه ها 

 شهریور 2:الی   :از 

 213:8الی  03:8ساعت 

708880888  

27 
حداقل الزامات مدیریت ریسک 

 *نقدینگی 
6 

مدیران و کارشناسان واحد 

 مالی، ریسک و خزانه داری

 شهریور 0و  6

 20الی  .2ساعت 
.08880888  

 بازرسان ارزی 8 بازرسی ارزی 28
 شهریور  0و  2

 213:8الی  03:8ساعت 
.0.880888  

29 
نامه های بانکی آشنایی با ضمانت

 )ریالی( و قوانین حاکم بر آن
8 

کارکنان شعب و کارکنان واحد 

 اعتباری 

 شهریور 22و  :2

 20الی  22ساعت 
.0.880888  

30 
ضوابط عمومی و اختصاصی 

 قراردادهای بانکی
 کارشناسان حقوقی 20

 12و  :2،.11،18،2

 شهریور

 213:8الی  03:8ساعت 

708880888  

31 
پیاده سازی مدیریت تجربه 

 مشتری
8 

کارکنان واحد بازاریابی، توسعه 

 محصول، تحقیق و توسعه

 شهریور 26و  22

 213:8الی  03:8ساعت 
.0.880888  

 ها در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد5بروشور هریک از دوره3  2توجه

 نفر می باشد5 :ها  از هر بانک ها در این دورهتعداد شرکت کننده حداقل*  
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 0011تقویم آموزشی تابستان

 مدت )ساعت( عنوان دوره ردیف

:1 

 *اولین برنامه آموزشی 

18 
 حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری

ناظرین بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار، حسابرسان داخلی و مستقل، کارشناسان مخاطبان3 

 بانک ها، مشاورین بانکداری متمرکز، مدرسین ریسک اعتباری ITاعتباری، ریسک، مالی و

 بندی داخلی بال بخش اول3 اشتهای ریسک اعتباری و  رویکرد رتبه

 زمان برگزاری 3   

    53:41الی  50:41، ساعت 5011تیر ماه  51

 53:41الی  0:41، ساعت 5011تیر ماه  53

 هزینه ثبت نام3

 ریال  4101110111تا سقف پنج نفر:  

 ریال به ازای هر نفر اضافه 001110111بیش از پنج نفر:  

 ریال 3101110111اختصاصی )تا سقف پانزده نفر(: 

 **بخش دوم3 طبقه بندی دارایی ها در بانکداری مدرن

 زمان برگزاری 3   

 53:41الی  0:41، ساعت 5011مرداد ماه  35

 3 هزینه ثبت نام

 ریال  3101110111تا سقف پنج نفر: 

 ریال به ازای هر نفر اضافه 401110111بیش از پنج نفر:  

 ریال 0101110111اختصاصی )تا سقف پانزده نفر(: 

 **بخش سوم3 مدل ریسک اعتباری بال3 رهیافتی نوین برای مدیریت پرتفوی اعتباری 

 زمان برگزاری 3   

 53:41الی  0:41، ساعت 5011شهریور ماه  31و  30

 هزینه ثبت نام3

 ریال  4101110111تا سقف پنج نفر:  

 ریال به ازای هر نفر اضافه 101110111بیش از پنج نفر:  

 ریال 0101110111اختصاصی )تا سقف پانزده نفر(: 

 ادامه این برنامه آموزشی در فصول بعدی ارائه می شود5* 

 باشد5های قبلی  میهای اول به بعد منوط به گذراندن بخششرکت در بخش **
 بروشور کامل دوره مذکور متعاقباً ارسال خواهد شد5  

Prof.training@ibi.ac.i

11026077 

 (22-11002628)تلفن گویا   .122-12.0داخلی  12072
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 ، متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد25بروشور گواهینامه ردیف 3  1توجه

 ارسال شده است5 2288/1/11/ص مورخ 288/ر/.21، طبق نامه شماره 1بروشور گواهینامه ردیف 3  :توجه

 ای  های حرفهگواهینامه

*گواهینامه حاکمیتی-2
 حسابرس داخلی خبره بانکی )آنالین( 

 ساعت( 30ها )مبانی حسابرسی داخلی در بانکبسته  اول3 

 ساعت(43ها )های داخلی در بانکحسابرسی کنترلبسته دوم3  

 ساعت(31حسابرسی داخلی در عمل )بسته سوم3  
عالم خواهد شد.شروع دوره 3   متعاقباً ا

 ها و مؤسسات اعتباریبازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانکمخاطبان دوره3 

 :   هزینه دوره 
 ریال 5001110111بسته اول3

 ریال 33401110111بسته دوم

 ریال 5001110111بسته سوم3

 )آنالین(ای بانکدار حرفه *گواهینامه حاکمیتی-1
 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(مدیره بانک) ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت

 ساعت( 00قوانین و مقررات )بسته  اول3  

کی )بسته دوم3    ساعت(01مدیریت بان

 ساعت(43ارزیابی و کنترل )بسته سوم3  
 (50:41الی  50:41متعاقباً اعالم خواهد شد. ) یک روز در هفته از ساعت شروع دوره 3 

 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیمدیره بانکداوطلبان تصدی سمت هیأتمخاطبان دوره3 

 : هزینه دوره 
 ریال 0401110111بسته اول3

 ریال 4001110111بسته دوم3

 ریال 4001110111بسته سوم3

 بانک مرکزی ج5ا5ا طراحی شده اند5 :72/87/2مورخ  120:1:/72دوره های حاکمیتی مطابق با بخشنامه شماره *
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 هاهای داخلی در بانکالزامات پیاده سازی کنترل-1

 5011تیر  33زمان برگزاری3 

 53:41الی   0:41ساعت 

ک، تطبیق ، بازرسیمخاطبان3 س سابرسی داخلی، ری ران و کارشناسان واحدهای ح  مدی

 نفر( 4ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  401110111هزینه ثبت نام 3 

 

 های اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشورچالش-2 

 5011تیر 51 زمان برگزاری 3

 53:41الی 0:41ساعت 

کی(مخاطبان3  کی )واحد پیگیری وصول مطالبات بان  مدیران و کارشناسان بان

 نفر( 4ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  401110111هزینه ثبت نام 3  

 0011تقویم آموزشی تابستان 

 های علمیمباحثه

Prof.training@ibi.ac.ir 

11026077 

 (22-11002628)تلفن گویا   -1226-12.0داخلی  12072
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 ها متعاقبا ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد5بروشور هریک از مباحثه3 2توجه

 مدیریت آموزش حرفه ای

 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیهای امهال مطالبات بانکچالش-2 

 5011مرداد  53 3زمان برگزاری 

 53:41الی   0:41ساعت 

 کارکنان واحدهای وصول مطالبات، اعتبارات، مدیریت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی3  مخاطبان

 نفر( 4ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  401110111هزینه ثبت نام 3  

 ایسامانه پل یا پرداخت لحظه-:

 5011مرداد  1زمان برگزاری 3 

 53:41الی   0:41ساعت 

 مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات 3مخاطبان

 نفر( 4ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  001110111:  هزینه ثبت نام 
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 0011تقویم آموزشی تابستان 

 (EMV)سامانه کهربا -. 

 5011شهریور  53 زمان برگزاری 3

 53:41الی   0:41ساعت 

 کلیه کارکنان شبکه بانکی3  مخاطبان

 نفر( 4ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  3001110111  هزینه ثبت نام 

 زیست بوم چک  ویژه واحدهای نظارتی-6 

 5011شهریور  34 زمان برگزاری 3

 53:41الی   0:41ساعت 

 ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیکارکنان واحد نظارت  بانک3  مخاطبان

 نفر( 51ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  401110111هزینه ثبت نام 3  

 ها و موسسات اعتباری غیر بانکیحداقل الزامات مدیریت ریسک فناوری اطالعات بانک-2 

 5011شهریور  41 زمان برگزاری 3

 53:41الی   0:41ساعت 

 مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطالعات و ریسک3  مخاطبان

 نفر( 1ریال به ازای هر نفر )حداقل تعداد شرکت کنندگان  401110111هزینه ثبت نام 3  

Prof.training@ibi.ac.ir 

 (22-11002628)تلفن گویا   -1226-12.0داخلی  12072

11026077 
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 مدیریت آموزش حرفه ای

مباحثه علمی ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید 

1400بهار -بانکی   معکوس در بازار بین  

مباحثه علمی قوانین تجدید نظر شده ایران در مورد مبارزه با 

پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقایسه با ضوابط بین المللی 

1400بهار   

مباحثه علمی ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره 

99زمستان  -گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری  



 

 

 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مدیریت آموزش حرفه ای

  .27آدرس3 خیابان پاسداران، باالتر از سه راه ضرابخانه، پالک 

 2662622222کدپستی  

 22-11002628  تلفن گویا 

 12071200-12071270-12071220تلفن مستقیم 

 1226-.122-12.0داخلی  12072 

 11026077دورنگار                                                
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