
 دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک 

 )در سطح دکتری(

Doctorate of Bank Management 

 (DBM)  

پیرو تأکیدات هیأت امنای محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از ساا   

مبنی بر برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت حرفه ای و تخصاصای    6931

برای کارکنان نظام بانکی کشور، مجموعه فعالیت های منسجم، منظم و مستامار  

تحقق اهداف تعیین شده آغاز  مدیران و اعضای هیأت علمی مؤسسه در راستای 

دوره  مهارت شغلی مدیریت عالی بانک از جمله دوره های حرفه ای اسات  شد. 

که پیرو مأموریت های جدید هیأت امنای محترم مؤسسه طراحی و برنامه ریازی  

تفاوت اساسی این دوره با دوره های مشابه مانند دکتری   مادیاریات  شده است.  

که توسط  (  Doctor of Business Administration (DBA))حرفه ای کسب و کار  

نیاز های مهاارتای  تامین  سایر مؤسسات آموزشی ارایه می شود، تمرکز کامل آن  بر  

باهاباود  DBAمدیران فعا  در صنعت بانکداری است؛ حا  آنکه در دوره هاای  

 عملکرد مدیران با توجه به ویژگی های عمومی کسب و کارهای مختلف مااد نظر  

 به طور کامالً  قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک  

 خاص برای مدیران ارشد و کارشناسان زبده )مدیران بالقوه آتی( نظام بانکی کشور طراحی شده و از این  

 لحاظ کامالً منحصر به فرد است.  

 هدف دوره:  

هاا و مؤساسات اعتبااری  های شغلی مورد نیاز در مراتب مدیریت عالی بانک هدف اصلی در این دوره، ارتقاء سطح علمی و مهارت

هاا و    های مرتبط با مدیریت بانک در بانک   آموختگان مدیریت عالی بانک شایستگی الزم برای تدریس حوزه   دانش باشد. عالوه بر این  کشور می

 مؤسسات اعتباری کشور را نیز خواهند داشت. 

 2060223-0333و0302و0392



دروس دوره که در جدو  ذیل آمده اسات بار اسااس مطالعاه  

سرفصل دروس ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی بین المللای  

فعا  در زمینه ارائه آموزش های حرفه ای و تخصصی در حاوزه  

بررسی سایر منابع مرتبط معتابر و تجربیاات شاکل  بانکداری و  

 است.   گرفته در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران طراحی شده 

 دروس دوره: 

 تعداد واحد عنوان دروس ردیف

 2 مدیریت منابع انسانی در بانک 1

 2 تحلیل مسائل مالی در مدیریت امور بانکی 2

 2 رهبری و مدیریت سازمانی 3

گیری های تحلیل کمی و کیفی در تصمیم روش 4  2 

 2 اقتصاد برای مدیران 5

 2 روش تحقیق پیشرفته 6

های نوین بانکی آوری فن 7  2 

 2 تطبیق و مقررات بانکی 8

حقوق بانکی ویژه مدیران  9  2 

گذاری بانکداری سرمایه 10  2 

 2 حسابرسی بانکی 11

 2 بازاریابی بانکی 12

 2 مدیریت ریسک بانکی 13

 2 حاکمیت شرکتی 14

 2 مدیریت استراتژیک بانک 15

 2 مدیریت دارایی و بدهی پیشرفته 16

 2 مباحث نوین در بانکداری بین الملل 17

 6 پروژه 18

 40 جمع واحد دروس



 های مرتبط بانکی، پولی، مالی و اقتصادی، سال سابقه کار در حوزه 5دارا بودن حداقل  -

 دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از مؤسسهه اسالی ومسوزا بانکسداری ا سران  سا  کسی از  -
 دانشگاه ها و مؤسهات وموزشی االی مورد تا ید وزارت الوم، تحقیقات و فناوری،

 شیوه اختصاصی: -1

در ا ن شیوه کلیه دانشجو ان حاضر در دوره از بانک/ مؤسهه/سازمان متقاضی بوده و نظسرات 
 بانک/ مؤسهه/سازمان طی فرا ند ذ ل برای برگزاری دوره لحاظ می شود: 

 ااالم فهرست اسامی افراد متقاضی و مدنظر ون بانک/ مؤسهه/سازمان برای شرکت در دوره، -

 انجام فرا ند ارز ابی و پذ را مطابق ضوابط پذ را دانشجو در دوره مد ر ت االی بانک،  -

 برگزاری جلهه مشترک با امور وموزا مؤسهه به منظور برنامه ر زی و اجرای دوره، و -

 تنظیم قرارداد فیمابین برای برگزاری دوره. -

بارزتر ن و ژگی ا ن شیوه از برگزاری دوره در ا ن است که بانسک/ مؤسهه/سسازمان متقاضسی 
می تواند ترکیب مطلوبی از کارکنان بخش های مختلف سازمان را به صورت هدفمند انتخاب 
و به صورت هماهنگ در معرض  ک بهته وموزشی منهجم، کاربردی و متأثر از پو ا ی هسای 
صنعت بانکداری قرار دهد. پر واضح است که در چنین شسرا طی نسه تنهسا فراگسیران وخر سن 
تحوالت و رو دادهای صنعت بانکداری را به صورتی هماهنگ و در چارچوب های المی مسورد 
بحث و بررسی قرار می دهند، بلکه قادر خواهند بود وضعیت سازمان محسل خسدمت خسود را 

صورتی کامالً اصولی و از ابعاد گوناگون در کالس اند بهمبتنی بر مطالبی که از کالس فراگرفته
درس و  ا سااات خارج از ون و حین انجام وظا ف کاری مورد بحث و بررسی دقیق قرارداده و 
به تبع ون پیشنهادات و اقدامات پو ا، مؤثر و هماهنگی را برای بهبود املکسرد سسازمان خسود 

 ارا ه نما ند که خود نتیجه اثربخشی باالی ا ن شیوه برگزاری دوره است. 

 شرایط و ضوابط کلی شرکت در دوره:
 شیوه معرفی از سازمان محل خدمت )امومی(:-2

در ا ن شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حسوور متقاضسیان 
معرفی شده از سا ر سازمانها و نهادها ذی ربط برگزار می شود و تابع شرا ط و ضوابط دوره در 
برگزاری دوره خواهد بود، املکرد وموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطالع سازمان محسل 

های مربوط نیز از طر ق سسازمان محسل خسدمت اخسذ خدمت داوطلب خواهد رسید و هز نه
 خواهد شد. 

 شیوه انفرادی:-3

هسای در ا ن شیوه داوطلبان حا ز شرکت در دوره می توانند به صورت انفسرادی و بسا هز نسه
 شخصی در دوره شرکت نما ند. 

نامه دوره مهارت شغلی مد ر ت االی بانک که در نظسام بسانکی در  وموختگان، گواهی به دانش
 گردد ااطا خواهد شد.سطح دکتری ارز ابی می

GC_ibi@ibi.ac.ir 

  631پالک  -ایستگاه ضرابخانه -پاسداران
   6113132666پستی :  کد

 عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس 

55-45-10-26-02-2019https://ibi.ac.ir/ 

 از آخرین اطالعات مربوط به پذیرش دانشجو در دوره  

 مدیریت عالی بانک مطلع گردند.

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری اریان
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