موسسه عالی آموزش بانکدا ری اریان
مدرییت آموزش حرفه ای

تقویم آموزش حرفهای

بهار
1401

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

مدیریت آموزش حرفه ای

تقویم آموزشی بهار 1041

دوره های کوتاه مدت (آنالین)
عنوان دوره

ردیف

تطبیق در مناسبات و

1

تراکنشهای بین الملل بانکی *

مدت
(ساعت)

مخاطبان

کارکنان واحدهای تطبیق،
8

ریسک ،بازرسان ،حسابرسان
و بینالملل

زمان برگزاری

 71و  42اردیبهشت
ساعت  83:8الی 743:8

هزینه
(ریال)

100880888

یکشنبهها و سه شنبهها

2

سوییفت مقدماتی

48

3

کنترلهای داخلی در شعب

48

کارکنان ارزی

 78اردیبهشت الی  7خرداد

7400880888

ساعت  83:8الی 743:8

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
شرکتها (متقاضیان حقوقی

4

:2

تسهیالت بانکی)-مقدماتی

کارکنان شعب بانکها و

یکشنبهها

مؤسسات اعتباری

 78اردیبهشت الی  44خرداد

غیر بانکی

ساعت  83:8الی 743:8

کلیه کارکنان بانکها و
مؤسسات اعتباری غیر بانکی

کارکنان واحد بازاریابی و امور

مهارتهای فروش

5

72

مشتریان ،رؤسا و معاونان
شعب ،مسئولین اعتباری و
تحویلداران

ضوابط افشاء و شفافیت در

6

بانکها و مؤسسات اعتباری *

72

کارکنان واحدهای
اعتباری و مالی

7400880888

 48، 42 ،42 ، 48، 78و :7
اردیبهشت

7100880888

ساعت  8الی 72

 71و  42اردیبهشت و
 4و  1خرداد

7801880888

ساعت  83:8الی 743:8
 71و  42اردیبهشت و
 4و  1خرداد

7801880888

ساعت  72الی 78

کارکنان واحدهای ارزی

تأمین مالی از محل تسهیالت ارزی

7

صندوق توسعه ملی

42

(عملیات ارزی ،بینالملل،

دوشنبهها

خزانهداری) ،اعتبارات،

 71اردیبهشت الی  4:خرداد

مدیریت شعب مناطق ،رؤسا و

 83:8الی 743:8

7:08880888

معاونین شعب

برای ثبتنام دورهها به پرتال موسسه (آموزش حرفهای) به آدرس  https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortalمراجعه شود.

*

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

 41817داخلی  4208-4211تلفن گویا ( )44887228-27
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مدیریت آموزش حرفه ای

ردیف

8

9

عنوان دوره

بانکداری الکترونیکی و
احراز هویت
بانکداری مبتنی بر
شبکههای اجتماعی 7

مدت
(ساعت)

2

8

10

11

بانکداری جامع

72

12

بازاریابی ،روابط عمومی و
فناوری اطالعات

اقتصاد سنجی بیزی

مقابله و پیشگیری از آن

کلیه کارکنان

کارکنان واحدهای

74

آشنایی با پولشویی و اصول

مخاطبان

کارکنان واحدهای ریسک
و اعتباری

 48و  41اردیبهشت
ساعت  83:8الی 773:8
 47و  48اردیبهشت
ساعت  83:8الی 743:8

 2خرداد

رؤسا و معاونین شعب و
سرپرستی ها ،کارکنان
واحدهای صف و ستاد

ساعت  83:8الی 743:8

غیر بانکی

100880888

108880888

ساعت  83:8الی 743:8

 2و  77خرداد

مؤسسات اعتباری

20:880888

 47و  48اردیبهشت و

 47و  48اردیبهشت و

کلیه کارکنان بانکها و

8

تاریخ برگزاری

هزینه
(ریال)

 42و  :7اردیبهشت
ساعت  83:8الی 743:8

7801880888

100880888

کارکنان واحدهای فناوری

13

اصول و مبانی سیستم مدیریت
امنیت اطالعات

8

اطالعات ،امنیت ،ریسک،

 :7اردیبهشت و

استراتژیک ،طرح و برنامه،

 1خرداد

حراست ،منابع انسانی و

ساعت  83:8الی 743:8

100880888

سیستمها و روش ها
کارشناسان و بازرسین

14

بانکداری مرکزی

6

بانکها و مؤسسات
اعتباری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
15

شرکتها (متقاضیان حقوقی

34

کلیه کارکنان

تسهیالت بانکی)-پیشرفته

www.ibi.ac.ir

 7و  8خرداد
ساعت  72الی 71

 78، 8 ،2 ، :، 7و  77خرداد
ساعت  8الی 72

20:880888

7100880888

3

تقویم آموزشی بهار 1041

عنوان دوره

ردیف

خسارت تأخیر تأدیه دین در

16

حقوق بانکی

بانکداری دیجیتال

17

مدت
(ساعت)

74

مخاطبان

کارکنان واحد حقوقی

72

تاریخ برگزاری

 78 ،:و 71خرداد
ساعت  83:8الی 743:8

مدیران میانی بانکها و

 71، 78، :و  42خرداد

مؤسسات اعتباری غیربانکی

ساعت  83:8الی 743:8

اجرایی ،مسئولین شعب ممتاز

 8و  78خرداد

و مستقل ،رؤسای دوایر

ساعت  83:8الی 773:8

هزینه
(ریال)

108880888

7801880888

مدیران مناطق ،معاونتهای

ریسکهای پیدا و پنهان صدور

18

انواع ضمانتنامه*

2

20:880888

اعتباری مناطق و شعب

بازرسی ارزی

19

8

بازرسان ارزی

:2

کلیه کارکنان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بانکها و مؤسسات اعتباری

20

 77و  78خرداد
ساعت  83:8الی 743:8

100880888

 40، 4: ،47 ، 78، 72و :8
خرداد

7100880888

ساعت  8الی 72

غیربانکی
مدیران و کارشناسان واحدهای

بانکداری فیجیتال 3جهشی فراتر

21

از دیجیتالی شدن*

8

کسب و کار ،فناوری اطالعات،

 78و  40خرداد

سازمان و روش ها  ،طرح و

ساعت  83:8الی 743:8

100880888

برنامه و شعب
آشنایی با مبانی قانونی ممنوع الخروجی
و نحوه ارسال درخواست اعمال

22

ممنوعیت و رفع ممنوعیت خروج از

کارکنان واحد حقوقی

2

کشور به بانک مرکزی

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره ها از هر بانک  :نفر می باشد.
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 47و  48خرداد
ساعت  1الی 74

20:880888

مدیریت آموزش حرفه ای

ردیف

23

عنوان دوره

بررسی اسناد حمل با
رویکرد UCP600

مدت
(ساعت)

72

24

2

تأمین سرمایه درگردش*

25

26

مکاتبات بین بانکی و آیین
نگارش سوییفت *
مدیریت و نظارت ریسک
بازار در صنعت بانکداری

کارکنان صف و ستاد
بین الملل

27

بازار پول ،بازار سرمایه،

 2و  77تیر
ساعت  83:8الی 743:8

اجرایی ،مسئولین شعب ممتاز

 44خرداد

و مستقل ،رؤسای دوایر

ساعت  83:8الی 743:8

201880888

اعتباری مناطق و شعب

74

کارکنان ارزی و سوییفتی

کارکنان واحدهای ریسک،
8

اعتباری ،بازرسی و حسابرسی
داخلی

روشها و ابزارهای نوین تأمین
مالی و نقدینگی( ابزارهای

 47و  48خرداد و

7801880888

مدیران مناطق ،معاونتهای

نحوهی اجابت درخواست
غیر متعارف مشتریان برای

مخاطبان

تاریخ برگزاری

هزینه
(ریال)

 42 ،44و 41خرداد
ساعت  83:8الی 743:8
 44و  41خرداد
ساعت  83:8الی 743:8

108880888

100880888

دوشنبه ها
48

کارکنان مالی و اعتباری

 4:خرداد الی  48تیر

7400880888

 83:8الی 743:8

ابزارهای مشتقه و صکوک)

28

حسابداری ارزی

:4

29

مدیریت ریسک عملیاتی *

8

کارکنان واحدهای ارزی و

سه شنبه ها

اعتباری بانک ها ،رؤسا و

 42خرداد الی  77مرداد

معاونین شعب

ساعت  83:8الی 743:8

7108880888

مدیران و کارشناسان واحد
فناوری اطالعات ،ریسک،

 :8و  :7خرداد

حسابرسی داخلی ،امورشعب و

ساعت  83:8الی 743:8

100880888

اعتباری

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

توجه 3 7بروشور هریک از دورهها در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.

www.ibi.ac.ir

5

تقویم آموزشی بهار 1041

گواهینامههای حرفهای
-7گواهینامه حاکمیتی* بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره
بسته اول  3قوانین و مقررات
مدت دوره 44 3ساعت
زمان برگزاری دوره 3بهار 1441
مخاطبان دوره 3اعضای کاندیداها و هیأت مدیره بان کها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
هزینه دوره 4004440444 3ریال

-7گواهینامه حاکمیتی* بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره
بسته دوم  3مدیریت بانکی
مدت دوره 44 3ساعت
زمان برگزاری دوره 3بهار 1441

مخاطبان دوره 3اعضای کاندیداها و هیأت مدیره بان کها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
هزینه دوره 4004440444 3ریال

*دوره های حاکمیتی مطابق با بخشنامه شماره  118:478:4مورخ  1188187:بانک مرکزی ج.ا.ا طراحی شده اند.

 41817داخلی ( 4222-4201تلفن گویا )44887228-27
44822811
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مدیریت آموزش حرفه ای

مباحثههای علمی*

-7افتراق عقد ضمان با ضمانتنامههای بانکی

زمان برگزاری  04 3اردیبهشت 1441
ساعت  03:4الی 103:4
مخاطبان 3مدیران و مسئولین اعتباری شعب ،بازرسان،کارشناسان اعتباری و حقوقی
هزینه ثبت نام  400440444 :ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

-4چالشهای امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
زمان برگزاری 02 3اردیبهشت 1441
ساعت  03:4الی 103:4
مخاطبان 3کارکنان واحدهای وصول مطالبات ،اعتبارات ،مدیریت مالی ،بازرسی و حسابرسی داخلی

هزینه ثبت نام  400440444 3ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

www.ibi.ac.ir

7

تقویم آموزشی بهار 1041

-:سامانه پل یا پرداخت لحظهای

زمان برگزاری : 3خرداد 1441
ساعت  03:4الی 103:4
مخاطبان3مدیران و کارشناسان سازمان و روشها و فناوری اطالعات بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

هزینه ثبت نام  400440444 3ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

-2اعتبار اسنادی داخلی -ریالی
زمان برگزاری  14 3خرداد 1441
ساعت  14الی 10
مخاطبان 3کارکنان واحد مالی ،اعتباری ،ریسک و سایر واحدهای ذیربط

هزینه ثبت نام  400440444 3ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

 41817داخلی ( -4208-4211تلفن گویا )44887228-27
44822811
Prof.training@ibi.ac.ir
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مدیریت آموزش حرفه ای

-0موانع فروش امالک مازاد بانک ها
زمان برگزاری  04 3خرداد 1441
ساعت  03:4الی 103:4
مخاطبان 3کلیه کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری
هزینه ثبت نام  400440444 3ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن

تابستان1400

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

توجه3 4بروشور هریک از مباحثهها متعاقباً ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.

www.ibi.ac.ir
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تقویم آموزشی بهار1041

مباحثه نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالي)
زمستان 1400

ریسکهای تنزیل اعتبار اسنادی داخلي ونحوه
مدیریت آن -زمستان 0011

 41817داخلی ( -4208-4211تلفن گویا )44887228-27

44822811
Prof.training@ibi.ac.ir
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مدیریت آموزش حرفه ای

کنفرانس مدیریتی
دومین کنفرانس مدیریت مالي بانک

(بازار بین بانکي)
مدت کنفرانس  4 3ساعت
زمان برگزاری 3خرداد ماه 1441
مخاطبان 3کارکنان واحدهای ری س ک ،مالی ،ا عتباری ،ح سابداری و بودجه
هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 1404440444 3ریال

اولین کنفرانس مدیریت مالي بانکها
مدیریت ارزش در بانکها -بهار 0011

توجه 3 :بروشور کنفرانس متعاقباً ارسال و در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد.

www.ibi.ac.ir
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موسسه عالي آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه ای
آدرس 3خیابان پاسداران ،باالتر از سه راه ضرابخانه ،پالک 710
کدپستی 7222221777
تلفن گویا 44887228-27
تلفن مستقیم 41814288-41814218-41814718
 41817داخلی 4222-4201-4208-4211
دورنگار 44822811
پست الکترونیکی

Prof.training@ibi.ac.ir

پرتال آموزش حرفه ای https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

