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 1041تقویم آموزشی  تابستان

 دوره های کوتاه مدت 

 (92-11882۸9۲تلفن گویا )  1948-1979داخلی  19872

1189۸877 

Prof.training@ibi.ac.ir 

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

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( زمان  برگزاری مخاطبان

نحوه 

 برگزاری

 کارکنان ارزی 42 سوییفت پیشرفته 1
 تیر 42و  42، 22،  24،   7،  5 

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 13,800,000

2 

کاربردهای داده کاوی 

در مدیریت ریسک 

بازار با استفاده از نرم 

 افزار پایتون

12 

کارشناسان واحدهای مدیریت 

ریسک بازار، بین الملل و 

 مالی 

 تیر :2و  22،  2

 203:8الی  223:8ساعت 
 حضوری  2808880888

3 

آشنایی با سرمایه 

گذاری و تأمین مالی 

 در بازار سرمایه

6 

کارکنان واحد سرمایه گذاری، 

نظارت بر امور شرکت ها و 

 رؤسای شعب بانک ها

 تیر 7

 223:8الی  03:8
 حضوری 8,000,000

4 

ارزیابی وثایق بانکی 

 ازجنبه رعایت 

 نکات حقوقی

12 
کارکنان واحد اعتبارات و 

 حقوقی

 تیر 42و  22،  7

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 9,000,000

5 
اصول و مبانی ارزیابی 

 امالک و ساختمان
24 

کارکنان واحد اعتبارات و 

 امالک و ساختمان 

 چهارشنبه ها

 مرداد  42تیر الی  0

 24الی  9ساعت 

 آنالین 13,800,000

6 

اصول پرداخت 

 تسهیالت 

 سرمایه در گردش

12 

مدیران،کارشناسان، مسئولین 

و ناظرین اعتباری و مسئولین 

 شعب

 تیر 22و  24 

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری  2:08880888

7 
بانکداری بین الملل 

 کاربردی
48 

کارکنان واحدهای بین الملل، 

خزانه داری، حقوقی، اعتبارات 

 و شعب ارزی 

 دوشنبه ها

 مهر 20تیر الی  :2

 243:8الی  03:8ساعت 

 آنالین 23,000,000
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( زمان  برگزاری مخاطبان

نحوه 

 برگزاری

8 

آشنایی با تخلفات و جرایم 

ارزی، قوانین حاکم بر آنها و 

 مراجع صالح رسیدگی به

 جرایم ارزی 

16 

مدیران و کارکنان ادارات 

عملیات ارزی، بین الملل، 

 حقوقی، بازرسی و

 حسابرسی داخلی 

 تیر 25و  22

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری 15,700,000

9 
 مکاتبات بین بانکی و

 آیین نگارش سوییفت  
 کارکنان ارزی و سوییفتی  12

 مرداد 9و  2،  4

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 9,000,000

 رؤسا و معاونین شعب 24 مدیریت ترازنامه ویژه شعب 10
 مرداد 24و  28، 9،  5،  :، 4

 203:8الی  223:8ساعت 
 آنالین 13,800,000

11 
 عقد خرید دین از جنبه 

 حقوقی و بانکی 
6 

ها و مؤسسات کارکنان بانک

 اعتباری غیر بانکی

 مرداد 28و  :

 24الی   9ساعت 
 آنالین 6,300,000

12 
 مدیریت مشتری و

 ارتباط با مشتری 
16 

رؤسا و معاونین شعب، 

مسئولین اعتباری و 

 تحویلداران

 مرداد 2:و  42،  28،  :

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 10,700,000

13 
های آشنایی با ضمانت نامه

 ارزی )تئوری و کاربردی(         
36 

کارکنان واحدهای ارزی 

ستاد، شعب ارزی، بین الملل 

 هاو عملیات ارزی بانک

 سه شنبه ها

 شهریور 49مرداد  الی  2

 243:8الی  03:8ساعت 

 آنالین 18,700,000

 بازرسان ارزی  8 بازرسی ارزی 14
 مرداد 5 

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری 9,500,000

15 
آشنایی با کاربردهای  

 لیزینگ در بانکداری 
16 

کارکنان واحد بازاریابی و 

 شعب

 مرداد 42و  29،  24،  5

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 10,700,000
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 1041تقویم آموزشی تابستان

1189۸877 

 (92-11882۸9۲)تلفن گویا   1948-1979داخلی  19872

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( زمان  برگزاری مخاطبان

نحوه 

 برگزاری

 کارکنان واحد ارزی  20 مدیریت پورتفوی ارزی 16

 هاچهارشنبه

 شهریور  4مرداد  الی  5

 243:8الی  03:8ساعت 

 آنالین 12,500,000

17 
ارزیابی مالی طرح های صنعتی 

 با استفاده از نرم افزار کامفار
22 

کارکنان واحد اعتبارات و 

 اعتبارسنجی مشتریان 

 مرداد :2و  2

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری 15,700,000

18 
انقالب رمز ارزها، بالکچین و 

 آینده بانکداری       
12 

کارکنان بانک ها و مؤسسات 

 اعتباری غیر بانکی

 مرداد 24و  28 

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری  2:08880888

19 
 بانکداری مبتنی بر

 1شبکه های اجتماعی  
8 

کارکنان واحدهای بازاریابی، 

روابط عمومی، فناوری 

 اطالعات 

 مرداد 49و  44 

 243:8الی  03:8ساعت 
 آنالین 7,500,000

20 

های بررسی تحلیلی گزارش

حسابرسی مستقل و نقش آن 

در اعتبارسنجی متقاضیان 

 حقوقی تسهیالت بانکی

24 

مدیران و کارشناسان واحد 

اعتبارات، رؤسا ومعاونین 

 شعب

مرداد  2:و  8:،  42،  42،  :4

 شهریور 4و 

 203:8الی  223:8ساعت 

 آنالین 13,800,000

21 

هوش تجاری و پیاده سازی 

داشبوردهای مدیریتی در 

 اکسل

24 
کارکنان بانک ها و مؤسسات 

 اعتباری غیر بانکی

 یکشنبه ها

 شهریور  47مرداد  الی  :4

 243:8الی  03:8ساعت 

 آنالین 13,800,000

22 
های محاسبه اقساط روش

 تسهیالت بانکی
16 

کارکنان واحد اعتبارات و 

 شعب بانک ها

 مرداد 2:و  42

 223:8الی  03:8  
 حضوری 15,700,000
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 عنوان دوره ردیف
مدت 

 )ساعت(
 هزینه )ریال( زمان  برگزاری مخاطبان

نحوه 

 برگزاری

23 

آشنایی با پولشویی و 

اصول مقابله و 

 پیشگیری از آن

8 
کلیه کارکنان بانک ها و 

 مؤسسات اعتباری غیر بانکی

 مرداد 45

 223:8الی  03:8
 حضوری 9,500,000

24 

تببین دستورالعمل نحوه 

محاسبه و تقسیم سود 

 مشاع )ریالی( 

8 

اعضای هیأت مدیره، مدیران 

اجرایی و کارشناسان واحدهای 

حسابداری ، مالی، بازرسی ، 

 حسابرسی داخلی و حقوقی 

 مرداد 2:

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری 9,500,000

25 
مدیریت ریسک 

 عملیاتی
8 

مدیران و کارشناسان واحد 

فناوری اطالعات، ریسک، 

حسابرسی داخلی، امورشعب و 

 اعتباری

 شهریور 5

 223:8الی  03:8ساعت 
 حضوری 9,500,000

 کارکنان شعب  8 حقوق بانکی 26
 شهریور 9و  0

 243:8الی  03:8  
 آنالین 7,500,000

27 
مبانی تحلیل گری 

 اعتباری 
 کلیه کارکنان واحد اعتبارات 12

 شهریور 42و  22

 223:8الی  03:8ساعت 

2:0888088

8  
 حضوری

28 

تشریحی بر سند 

حداقل الزامات ناظر بر 

ریسک فناوری اطالعات 

مؤسسات اعتباری 

موضوع بخشنامه شماره 

مورخ  ۲۲/ 272۲21

کل  مدیریت 29۲۲/9/۸

ها  نظارت بر بانک

 ومؤسسات اعتباری

24 

مدیران و کارکنان واحدهای 

ها و  فناوری اطالعات بانک

 مؤسسات اعتباری 

و  40،  :4، 42، 22، 22

 شهریور 8:

 243:8الی  03:8ساعت 

13,800,00

0 
 آنالین

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



 

 
www.ibi.ac.ir  6 

 1041تقویم آموزشی تابستان

Prof.training@ibi.ac.ir 

1189۸877 

 (92-11882۸9۲)تلفن گویا   199۸-1949داخلی  19872

 *دوره های اختصاصی

 مبانی خزانه داری و هزینه تأمین وجوه-2
 ساعت 2مدت دوره:   

کمخاطبان دوره:    عضای هیأت مدیره بان عامل و ا ک مرکزی، مدیران  عامل بان عضای هیأت   ها،ا

 ITمدیر ارشد مالی، مدیر ارشد اعتباری، مدیر ارشد ریسک، مدیر ارشد  

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  

مبنای نظری محاسبه و مدیریت نرخ شکست یا پاداش پرداخت زودتر از موعد تسهیالت -1

 در خزانه داری مدرن 
 ساعت 2مدت دوره:   

کمخاطبان دوره:  عضای هیأت مدیره بان ک مرکزی، ا عتبارات بان ها، اعضای کمیسیون حوزه نظارت و ا

ها مشاورین بانکIT ارشد اعتباری، کارشناسان اعتباری، کارشناسان ریسک، کارشناسان خزانه داری، کارشناسان

 بانکداری متمرکز و مدرسین ریسک مالی

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  

می توانند از طریق مکاتبه با معاونت آمووزشوی موؤسوسوه مؤسسات اعتباری غیر بانکی ها و مسئولین آموزش بانک* 

اطالعات کامل دوره  بعد از تووافوق درخواست خود را برای برگزاری این دوره آموزشی به صورت اختصاصی ارسال نمایند. 

 ارسال خواهد شد. 

نامه می باشد و سایر هزینه ها )میان وعده و ناهار( طبق فاکتور اعالم می گردد.هزینه دوره شامل هزینه آموزشی و گواهی
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 مدیریت آموزش حرفه ای

 هدف گذاری اعتباری-3
 ساعت 2مدت دوره:   

 هامدیران و کارشناسان واحد اعتبارات، برنامه ریزی و تحول بانکمخاطبان دوره: 

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  

 

 

 (NFT & Metaverse)متاورس و توکن های تعویض ناپذیر -9

 ساعت 2مدت دوره:   

 کارشناسان فنی و افراد عالقه مند به حوزه بالکچین و اقتصاد،مدیرانمخاطبان دوره: 
نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  

 

 ها ()ویژه مدیران بانک ERM مدیریت ریسک سازمانی -4
 ساعت 0مدت دوره:   

کمخاطبان دوره:   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیمدیران بان

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 24508880888هزینه کل دوره:  

 

 

 هدف گذاری اعتباری-3
 ساعت 2مدت دوره:   

 هامدیران و کارشناسان واحد اعتبارات، برنامه ریزی و تحول بانکمخاطبان دوره: 

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  
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 (92-11882۸9۲)تلفن گویا   -199۸-1949داخلی  19872

     29۲2ها در قانون بودجهبررسی تکالیف بانک-۸
 ساعت  2مدت دوره:   

 سسات اعتباری غیر بانکیمؤها و مدیران و کارکنان بانکمخاطبان دوره: 

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره:  

 بالکچین و رمزارزها با محوریت صنعت بانکداری و مالی و رمزارزهای بانک مرکزی-9
 ساعت  2مدت دوره:   

 گیری و عملیات حوزه بانکی و مالی کشور فعاالن در الیه های تصمیممخاطبان دوره: 

 نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 25808880888هزینه کل دوره: 

 

 

 عملیات حسابداری بهای تمام شده به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت )بانک(-8
 ساعت  2مدت دوره:   

 مدیران و کارشناسان واحدهای حسابداری مدیریت و بودجه  مخاطبان دوره: 
 نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره: 
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 مدیریت آموزش حرفه ای 

 های اعمال نظارت شرعیالزامات، جنبه ها و روش-2۲
 ساعت 24مدت دوره:   

 مدیران و کارشناسان واحد ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیقمخاطبان دوره: 

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 2:808880888هزینه کل دوره:  

 

 

 فرصت های ادغام و تملیک شرکت ها برای بانک های کشور-7
 ساعت 2مدت دوره:   

عتبارات مخاطبان دوره:  عامل، مدیران ارشد مدیریت سرمایه گذاری، ا عضای هیأت مدیره و هیأت  ا

 و بانکداری شرکتی بانک ها

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره: 

 حاکمیت شرکتی-22
 ساعت 2مدت دوره:   

ک هامخاطبان دوره:  عامل  بان عضای هیأت مدیره و هیأت   ا

نفر( 25حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره ریال ) 9508880888هزینه کل دوره: 
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 1041تقویم آموزشی تابستان 

Prof.training@ibi.ac.ir 

 (92-11882۸9۲)تلفن گویا   -1948-1979داخلی  19872

1189۸877 

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

 *های علمیمباحثه

 نقش نظام مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی-2 

 2282مرداد 2 زمان برگزاری :

 243:8الی   03:8ساعت 

رسی، حقوق، بازرسی مخاطبان:   ساب عتبارات، ح ک، تطبیق، بین الملل، ا س مدیران واحدهای ری

 و رؤسای شعب

 ریال به صورت خالص به ازای هر نفر  209880888:  هزینه ثبت نام 

مباحثه علمی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه 

1400پاییز -بانکی کشور  
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 مدیریت آموزش حرفه ای

مباحثه علمی نگاهی به سرمایه در گردش با 

1400پاییز -رویکرد نوین  

نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ) ریالی( 

1400زمستان   

افتراق عقد ضمان با ضمانت نامه های 

 1041بهار  -بانکی
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