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 شرایط پذیرش:
و مؤسسات آموزشی  دارا بودن مدرک کاردانی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگاه ها 

 عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
 دریافت شوند. 1041* مدارک تحصیلی باید حداکثر تا پایان بهمن ماه 

 های پذیرش دانشجو در دوره:شیوه
 شود: شرح ذیل انجام میپذیرش دانشجو در دورة در سطح کارشناسی ناپیوسته به دو شیوه به

 الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت 

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از 
در 

کنندگان در دوره دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت
های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت به اطالع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه

 اخذ خواهد شد.
بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر می 1041دی ماه    22پنجشنبه  سازمان متقاضی حداکثر تا پایان روز 

 را به مؤسسه اعالم نماید.
 ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی 

های شخصی در دوره صورت انفرادی و با هزینهتوانند بهدر این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می
 شرکت نمایند. 

 نحوه ثبت نام 
ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در دوره معرفی می شوند  -1-2

 در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می شود:
در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/ سازمان محل خدمت  -1

 خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعالم کدملی اقدام کنند.
در مرحله دوم داوطلبان می بایست برای انجام مراحل بعدی ثبت نام به وب سایت مؤسسه و یا سامانه    -2

ثبت نام و اعالم نتایج مؤسسه مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این  
 مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.  

 ثبت نام انفرادی:-1-1
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 فرایند پذیرش دانشجو در دوره:
-رشدته تحدصیلی-پذیرش دانشجو بر اساس سن داوطلب و بررسی سوابق تحصیلی و حرفه ای )معددل

 های تعیین شده از طرف شورای آموزشی و پژوهشی انجام خواهد شد.پست سازمانی و...( و ظرفیت
 شیوه برگزاری دوره: 

 به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.  دوره
های دوره غیرحضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسده در شدهدرهدای آزمونتبصره:  

 تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز،رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.
 هزینه ثبت نام: 

هزار تومان است. شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان    144هزینه ثبت نام در فرایند پذیرش معادل  
 مسترد نخواهد شد. 

 ثبت نام اینترنتی: 
  1041بهمن ماه  6ثبت نام اینترنتی تا 

 
 
 
 

 عالقه مندان شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطالعات درخصوص زمان ثبت نام 

 مراجعه نمایند.    /https://ibi.ac.ir به سایت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس  

   16299104،  16299172،  16299174 های تماس: شماره  
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