
هوای  تعداد زیادی از کارکنان نظام بانکی کشور و سایر حووز              در حال حاضر  

با مدرک کارشناسی مشغول به خدمت هستند. قاعدتا در میوان ایو               مرتبط  

باشند، عالقمنودان   ای می ای ارزند  دسته از کارکنان که دارای تجربیات حرفه      

هوای  های تخصصی بانکداری وجود دارد. دور      زیادی به ادامه تحصیل در دور      

درسطح کارشناسی ارشد مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پاسخ به ای  

 گردد. تقاضا طراحی شد  و برگزار می

پر واضح است با توجه به نقش کلیدی و مؤثر ای  دسته از کارکنان در پیشبرد 

اهداف سازمان محل خدمت و در نهایت کل نظام بانکی و اقتصوادی کشوور،                

های آموزشی اثربخش  هرگونه تالش مستمر و پویا برای تدوی  و اجرای برنامه         

گوااری بسویوار      توان سرمایه در راستای تامی  نیازهای آموزشی ایشان را می       

  ارزند  تلقی نمود.

 های مرتبط با آن ای کارکنان نظام بانکی کشور و حوز تأمی  نیازهای آموزشی تخصصی و حرفههدف دوره:   

 سال  5/2 حداکثر ل دوره:  طو

 مدیریت امور بانکیرشته های تحصیلی:  

 بانکداری اسالمی                                   

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک                                  

 گردد. نامه دور  دوساله تخصصی در سطح کارشناسی ارشد اعطا می آموختگان، گواهی به دانشنامه دوره:  گواهی

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 دوره در سطح کارشناسی ارشد

 2575224-5343و5352و5342



 شوود در اداموه     یرش دانشجو در دورة در سطح کارشناسی ارشد با سه شیوة اختصاصی، معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت و انفرادی انجوام موی           پا
 گردد:هر شیو  تشریح می

 شیو  اختصاصی:  -
در ای  شیو  کلیه داوطلبان دور  از بانک/ مؤسسه/سازمان متقاضی بود  و نظرات آن بانک/ مؤسسه/سازمان، برای برگزاری دور  لحوا      

 شود. می
 نام و برگزاری دور  اختصاصی به شرح ذیل است:مراحل ثبت

            اعالم فهرست اسامی افراد متقاضی و مدنظر آن بانک/ مؤسسه/سازمان برای شرکت در دور  )حداقل تعداد داوطلو  بورای برگوزاری
 باشد(،نفر می 72صورت اختصاصی دور  به

نامه برای برگزاری دور .تنظیم تفاهم 

 شیو  معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت: -

در ای  شیو ، داوطل  از طرف سازمان محل خدمت معرفی شد  و دور  با حضور متقاضیان معرفی شد  از سایر سوازمانها و نهادهوای             
شود و شرکت کنندگان در دور  تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگوزاری        های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می   فعال در حوز   

هوای مربوو     کنندگان در دور  به اطالع سازمان محل خدمت داوطل  خواهد رسید و هزینه   دور  خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت      
 نیز از طریق سازمان محل خدمت اخا خواهد شد. 

 مراحل ثبت نام دانشجو در دور  عمومی به شرح ذیل است:
رسانی به مخاطبان، دریافت و تجمیع فهرست اسامی داوطلبان شرکت در دور  در قال  جدول ذیل:اطالع 
 
 
 
 
ای داوطلبان،پژوهشی و حرفه-تهیه فهرست اسامی همرا  با سوابق تحصیلی، علمی 

انجام فرایند پایرش دانشجو، و 

شدگان نهایی به سازمان محل خدمت پس از انجام فرایند پایرش دانشجو.اعالم فهرست پایرفته 
 بایست فهرست اسامی داوطلبان مد نظر را مطابق جدول فوق و زمانبندی تعیی  شد  به مؤسسه اعالم نمایند.های متقاضی میتوجه: سازمان

 شیو  انفرادی:-

 های شخصی در دور  شرکت نمایند. صورت انفرادی و با هزینهتوانند بهدر ای  شیو  داوطلبان حایز شرکت در دور  می
ای، ضروری است با مراجعه به سامانه آزمون مؤسسه و در صورت دارا بودن شرایط شرکت در دور  نسبت به   توجه: کلیه داوطلبان شرکت در دور  با هر شیو         

 تکمیل اطالعات موردنظر اقدام نمایند.

      ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تاییود وزارت   دارا بودن مدرک کارشناسی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگا
 علوم، تحقیقات و فناوری،

 در دور  کارشناسی، 75دارا بودن حداقل معدل کل 
 
 
 

 های پذیرش دانشجو در دوره:شیوه

proposal@ibi.ac.ir 

  742پالک  -ایستگا  ضرابخانه -پاسداران
   7443432777پستی :  کد

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 شمار  تلف  همرا  آدرس پست الکترونیک سازمان محل خدمت کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

              



 عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس 

55-55-01-62-16-6102https://ibi.ac.ir/ 

 از آخری  اطالعات مربو  به پایرش دانشجو در دور   

 در سطح کارشناسی ارشد مطلع گردند.

شود. در شیو  آموزشی نیازی به ارائه پایان نامه          برگزار می   پژوهشی-آموزشیو    آموزشیدور  در سطح کارشناسی ارشد به دو شیو           

نامه تعیی   عنوان واحدهای جایگزی  پایان   بایست عالو  بر واحدهای درسی، واحدهای درسی که از طرف مؤسسه به        نیست و دانشجو می 

نامه در ای  شیو  نامه بود  که اخا پایانپژوهشی برنامه درسی مشتمل بر واحدهای درسی و پایان-شود را بگاراند. در شیو  آموزشیمی

 برای فراغت از تحصیل الزامی است.

-پایر نوموی    امکان:  7تبصر 

 باشد. 

 به شرح ذیل است: غیر حضوریو  حضوریها از لحا  برگزاری دور 

  برای داوطلبان سراسر کشور برگزار خواهد شد. پژوهشی-آموزشیو آموزشی به دو شیو   غیر حضوری در هر رشتههای دور 

 شود. در مدرک تحصیلی شیو  برگزاری )حضوری یا غیر حضوری( قید می: 7تبصر  

های حضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسه در شهرهای                های غیرحضوری همانند دور    های دور  آزمون :5تبصر 

 تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز،رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.

 باشد. پایر نمیتغییر رشته و شیو  برگزاری دور  برای پایرفته شدگان به هیچ عنوان امکان: 4تبصر 

 

  742پالک  -ایستگا  ضرابخانه -پاسداران
   7443432777پستی :  کد

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

proposal@ibi.ac.ir 

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


 دوره در سطح کارشناسی ارشد

 برنامه درسی رشته مدیریت امور بانکی

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 دروس کمبود )جبرانی(

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 5 تحلیل آماری 7

 - 5 زبان تخصصی 5

 - 5 روش تحقیق 4

   4   جمع

 دروس پایه

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 5 تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی 7

 - 5 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 5

 - 5 بازارها و نهاد های مالی 4

 - 5 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 3

 - 5 مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2

 - 5 مدیریت مالی پیشرفته 4

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 اقتصاد سنجی مالی 2

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 مدل سازی مالی 2

   74   جمع

 دروس تخصصی
 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 بازارها و نهادهای مالی-مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت بانک و بانکداری اسالمی 7

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت ریسک در بانک ها 5

 بازارها و نهادهای مالی-مدیریت مالی پیشرفته 5 بانکداری بی  المللی 4

   4   جمع

 دروس اختیاری
 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت مالی بی  المللی 7

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 سرمایه گااری های جایگزی  5

 مدل سازی مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 مدل سازی مالی پیشرفته 4

 مدیریت مالی پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 علوم و ریاضیات اکچواری 3

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 سرمایه گااری در مستغالت 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 مالی رفتاری 4

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 حقوق قرارداد ها 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 حقوق مالیه عمومی 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 اقتصاد انرژی 4

 مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت مالی استراتژیک 72

 مدیریت مالی پیشرفته 5 تامی  مالی پروژ  ها 77

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گااری ها 75

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام 74

   5 حسابداری مالی 73

   5 اقتصاد بانکداری 72

   42   جمع

 پژوهش
   4 پایان نامه 7

  واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گرو  می باشد. 3دانشجو موظف به گاراندن 



 دوره در سطح کارشناسی ارشد

 برنامه درسی رشته بانکداری اسالمی

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 دروس پیش نیاز
 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 5 آمار کاربردی 7

 - 5 زبان تخصصی 5

 - 5 روش تحقیق 4

   4   جمع

 دروس اصلی
 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 4 اقتصاد خرد میانه 7

 - 4 اقتصاد کالن میانه 5

 - 4 اقتصادسنجی میانه 4

 - 4 اقتصاد ایران 3

 - 5 نظام اقتصادی اسالم 2

 نظام اقتصادی اسالم 4 (7پول و بانکداری اسالمی ) 4
 (7پول و بانکداری اسالمی ) 4 (5پول و بانکداری اسالمی ) 2

   4 پایان نامه 2

   54   جمع

 دروس اختیاری
 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 (7پول و بانکداری اسالمی ) 5 ابزارهای مالی اسالمی 7

 - 5 حقوق تجارت 5

 (7پول و بانکداری اسالمی ) 5 بانکداری الکترونیکی 4

 اقتصاد کالن میانه -اقتصاد خرد میانه 5 روش شناس علم اقتصاد 3

 - 5 اقتصاد مالی 2

 ابزارهای مالی اسالمی 5 کارورزی 4

 (7پول و بانکداری اسالمی ) 5 سمینار بانکداری اسالمی 2

 اقتصاد کالن میانه -اقتصاد خرد میانه 5 اقتصاد اطالعات 2

 - 5 مدیریت ریسک با مبانی اسالمی 4

 - 5 احکام اقتصادی اسالم 72

 - 5 بازاریابی بانکی 77

 - 5 حقوق مالی 75

 - 5 بانکداری بی  الملل اسالمی 74

 - 5 بانکداری بی  الملل 73

 - 5 حسابداری مالی 72

 - 5 اقتصاد بانکداری 74

   45   جمع

  باشد.واحد از دروس اختیاری می 4واحد دروس پیش نیاز  و حداکثر  4دانشجو ملزم به گاراندن 



 دوره در سطح کارشناسی ارشد

  گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک -رشته مالیبرنامه درسی رشته 

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 دروس کمبود )جبرانی(

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 5 تحلیل آماری 7

 - 5 زبان تخصصی 5

 - 5 روش تحقیق 4

   4   جمع

 دروس پایه

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 5 تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی 7

 - 5 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 5

 - 5 بازارها و نهاد های مالی 4

 - 5 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 3

 - 5 مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2

 - 5 مدیریت مالی پیشرفته 4

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 اقتصاد سنجی مالی 2

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 مدل سازی مالی 2

   74   جمع

 دروس تخصصی

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت مالی بی  المللی 7

 مدل سازی مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 مهندسی مالی پیشرفته 5

 مدل سازی مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 فرآیندهای تصادفی در مالی 4

   4   جمع

 دروس اختیاری

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 مدیریت مالی پیشرفته 5 ابزارهای مالی اسالمی 7

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 سرمایه گااری های جایگزی  5

 مدل سازی مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 مدل سازی مالی پیشرفته 4

 مدیریت مالی پیشرفته-مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 علوم و ریاضیات اکچواری 3

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 سرمایه گااری در مستغالت 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته 5 مالی رفتاری 4

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 حقوق قرارداد ها 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 حقوق مالیه عمومی 2

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 اقتصاد انرژی 4

 مدیریت مالی پیشرفته 5 مدیریت مالی استراتژیک 72

 مدیریت مالی پیشرفته 5 تامی  مالی پروژ  ها 77

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گااری ها 75

 مدیریت سرمایه گااری پیشرفته-مدیریت مالی پیشرفته 5 تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام 74

   54   جمع

 پژوهش
   4 پایان نامه 7

  واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گرو  می باشد. 3دانشجو موظف به گاراندن 


