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 مهدي رشيدي

 (With Emphasis on Exchange Rate
and Interest Rate Management) 

International Banking 1 

Mehdi Rashidi

IRAN BANKING INSTITUTE
CENTRAL BANK OF THE

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
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 چاپ دوازدهم

 بانكداري بين المللي ١
 )با تاكيد بر مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز و بهره(

978-964-6239-١-١١ 

انتشــارات موسســه عالی آمــوزش بانكــداری ايران
press.ibi.ac.ir

دکترمرتضی نادری، آتوسا نگاهی شیرازی، رضا رفیعا

Principles and Practices

Feasibility Study of 
Investment Projects

M. Naderi, A. Negahi Shirazi, R. Rafia

IRAN BANKING INSTITUTE
CENTRAL BANK OF THE

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
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چاپ سوم

اصول مطالعه امکان سنجی
طـرح های سرمایه گـذاری

978-964-6239-22-7

انتشــارات موسســه عالی آمــوزش بانکــداری ایران
press.ibi.ac.ir

ری نیب المللی  ۱ )با اتکید رب مدرییت ریسک نوساانت رنخ ارز و بهره( بانکدا

ری کان سنجی طرح اهی سرماهی گذا اصول مطالعه ام
موضوع: مالی

نویسندگان: دکرت مرتضی نادری، آتوسا نگاهی شیرازی، رضا رفیعا

سال انتشار: 13۹۹

نوبت چاپ: سوم

516 صفحه

موضوع: بانکداری

نویسنده : مهدی رشیدی

سال انتشار: 13۹۹

نوبت چاپ: دوازدهم

334 صفحه

سازمان و مدرییت از تئوری ات عمل )با تجدیدنظر کامل شامل آخرین نظرهی اه و کارربداه(
موضوع: مدیریت

نویسندگان: دکرت مهدی ایران نژاد پاریزی، پرویز ساسان گهر

سال انتشار: 13۹۹

نوبت چاپ: چهاردهم

632 صفحه
 دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي، پرويز ساسان گهر

Theory and Practice

Organization and Management 

M. Irannezhad Parizi, P. Sasangohar

IRAN BANKING INSTITUTE
CENTRAL BANK OF THE

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
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چاپ چهاردهم

 سازمان و مديريت
از تئوري تا عمل

978-964-6239-87-6 

انتشــارات موسســه عالی آمــوزش بانکــداری ايران
press.ibi.ac.ir
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)جلد اول( تحلیلگری اعتباری
موضوع: بانکداری

نویسندگان: دکرت محمد امیدی نژاد، دکرت ایرج نیازی

سال انتشار:  13۹۶

نوبت چاپ: اول

120 صفحه

اقتصاد کالن مالی جدید
موضوع: اقتصاد

نویسنده: تد نوپ

مرتجامن: دکرت مهدی تقوی، دکرت بیتا شایگانی

سال انتشار: 13۹۶

نوبت چاپ: اول

367 صفحه

978-964-6239-01-2

انتشــارات موسســه عالی آمــوزش بانکــداری ایران
press.ibi.ac.ir

ری اسالمی مجموهع مقاالت سی امین همایش بانکدا
موضوع: بهبود فرایندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا

تدوین: فرشاد حیدری

سال انتشار:  1398

244 صفحه
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ری الکترونیک   )انقالب فناوری اطالعات رد نظام بانکی( بانکدا
موضوع: بانکداری

نویسندگان: دکرت سید محمدتقی تقوی فرد، سید محمد برزده

سال انتشار: 1394

نوبت چاپ: اول

611 صفحه

سی سال وریگتسکش بانکی   )کمک اهی مالی نجاتبخش و چالش اهی مقرراتی(
موضوع : بانکداری

نویسنده: جان اف. بوونزی

مرتجم : صندوق ضامنت سپرده ها

سال انتشار: 1395

نوبت چاپ: اول

263 صفحه

صندوق توسعه ملی اریان از نظرهی ات ربانهم رزیی 
موضوع: اقتصاد

نویسندگان: دکرت مهدی رضوی، حمیدرضا رئوفی

سال انتشار: 13۹4

نوبت چاپ: اول

279 صفحه



۶

بودهج بندی  رد شرکت اه
موضوع: حسابداری

نویسنده: آلن بنکز، جان گلیربتی

مرتجم: محمد نصیرپور

سال انتشار: 1394

بازاراهی سرماهی اسالمی )رویکرد مقایسه ای(
موضوع: مالی

نویسندگان: عبیدالله عصمت پاشا، عباس میرآخور

مرتجامن: عزیز احمدزاده، بهاره عریانی، محسن معظمی گودرزی

سال انتشار: 1394

نوبت چاپ: اول

674 صفحه

ری اسالمی رد اریان )اتریخچه، عملکرد، ربانهم رزیی( بانکدا
موضوع: بانکداری

نویسنده : دکرت مهدی رضوی

سال انتشار: 13۹3

نوبت چاپ: اول

486 صفحه



ری )جلد اول(7 اصول حسابدا
موضوع: حسابداری

نویسندگان: محمد نصیرپور، دکرت احمد مدرس

سال انتشار: 1393 

نوبت چاپ: اول

350 صفحه

ری )جلد دوم( اصول حسابدا
موضوع: حسابداری

نویسنده: محمد نصیرپور

سال انتشار: 13۹3

نوبت چاپ: اول

284 صفحه

ری  ربانهم رزیی رد سیستم اهی زبرگ مقیاس با نموهن اهی کارربدی رد اقتصاد و نظام بانکدا
اسالمی رد اریان

موضوع: بانکداری

نویسنده: دکرت مهدی رضوی

سال انتشار: 13۹3

نوبت چاپ: اول

443 صفحه
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اقتصاد کالن  

مدرییت بانک و خدمات مالی

موضوع: اقتصاد

نویسنده: دکرت عبدالنارص همتی

سال انتشار: 1391

نوبت چاپ: چهارم

385 صفحه

موضوع: مدیریت

نویسنده: پیرت اس. راسو سیلویا سی. هاجینز

مرتجم: پرویز ساسان گهر، ابوالفضل صمدی

سال انتشار: 1392

نوبت چاپ: اول

485 صفحه

تجزهی و تحلیل و مدرییت ریسک    بانکی )چارچوبی ربای ارزیابی حاکمیت شرکتی و تحلیل 
ریسک اهی مالی(

موضوع: بانکداری

نویسنده:  هنی ون گرونینگ، سونیا براجویچ، برتانوویچ

مرتجم: آقای حسن بختیاری، بهروز خدا رحمی

سال انتشار: 1391

نوبت چاپ: دوم

479 صفحه



۹

) م و د جلــد  ( لــی  ما ی  اه ر زا بــا و  ری  بانکــدا  ، ل پــو د  قتصــا ا

) ل و ا جلــد   ( لــی  ما یــت  ری مد

موضوع: اقتصاد

نویسنده: فردریک اس میشکین

مرتجم: دکرت حسین قضاوی

سال انتشار: 1388

نوبت چاپ: اول

1287 صفحه

موضوع: مدیریت

نویسنده: پیامن نوری

سال انتشار: 1389

نوبت چاپ: اول

514 صفحه

احتماالت و تحلیل آماری
موضوع: ریاضی و آمار

نویسندگان: دکرت فریدون اهرابی، محسن تقوی طلب

سال انتشار: 1391 

نوبت چاپ: چاپ سوم

589 صفحه



10 مطالعات موردی رد اعتبارات اسنادی
موضوع: بانکداری

نویسنده: فریدون شیرازی

سال انتشار: 1383

300 صفحه

مقدهم ای رب مبانی کارربدی سازمانهای پولی و مالی نیب المللی
موضوع: مالی

نویسنده: علی یارسی

سال انتشار: 1383

نوبت چاپ: دوم

275 صفحه

آشنایی با ازباراه و نهاداهی پولی و مالی
موضوع: مالی

نویسنده: دکرت یوسف فرجی

سال انتشار: 1382

نوبت چاپ: اول

224 صفحه
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ژپوهش عملیاتی )۱(
موضوع: ریاضی و آمار

نویسنده: دکرت فریدون اهرابی

سال انتشار: 1379 

نوبت چاپ: اول

423 صفحه

خود آموز ویندوز تصوریی
موضوع: نرم افزار

نویسنده: دکرت پرویز هوشمندان

سال انتشار: 1382 

نوبت چاپ: اول

149 صفحه

ری و اتمین مالی نیب المللی بانکدا
موضوع: بانکداری

نویسنده: دکرت حمید برهانی

سال انتشار: 1379

نوبت چاپ: اول

258 صفحه
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اندیشه اهی زبرگ رد مدرییت
موضوع: مدیریت

نویسندگان: نورث کوت پارکینسون، رستم جی و سایر

مرتجم: دکرت مهدی ایران نژاد پاریزی

سال انتشار: 1376

نوبت چاپ: سوم

319 صفحه

رفتار سازمانی ۱
موضوع: مدیریت

نویسنده: فرد لوتانز

مرتجم: دکرت غالمعلی رسمد

سال انتشار: 1375

نوبت چاپ: اول

568 صفحه

بودهج و بودهج رزیی دولتی رد اقتصاد اریان
موضوع: حسابداری

نویسنده: دکرت اکرب کرباسیان

سال انتشار: 1378

نوبت چاپ: اول

326 صفحه
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ربانهم رزیی خطی
موضوع: مالی

نویسنده: راجر. اچ. هرمنسون

مرتجم: دکرت زهرا افشاری

سال انتشار: 1374

نوبت چاپ: اول

280 صفحه

ری )نظرهی و مسائل(  پول و بانکدا
موضوع: بانکداری 

نویسنده: یوجین.ا. دیلیو

مرتجم: حسین حشمتی موالئی

سال انتشار: 1374

نوبت چاپ: اول

644 صفحه

رفتار سازمانی ۲
موضوع: مدیریت

نویسنده: فرد لوتانز

مرتجم: دکرت غالمعلی رسمد

سال انتشار: 1375

نوبت چاپ: اول

425 صفحه



14 ریاضیات پاهی )ریاضیات شیپ دااگشنهی(
موضوع: ریاضی و آمار

نویسنده: پ.پ. گوپتا، ج.س. مالک

مرتجامن: اسدالله منجمی، رمضان نوروزی، محسن تقوی طلب

سال انتشار: 1373

نوبت چاپ: دوم

300 صفحه

مقاالتی رد اقتصاد اسالمی ) روش اسالم رد حل مسائل اقتصادی(
موضوع: اقتصاد

نویسنده: باقرالحسنی، عباس میرآخور

مرتجم: دکرت حسن گلریز

سال انتشار: 1371

نوبت چاپ: اول

423 صفحه

ریاضیات ربای اقتصاد )نظرهی و مسائل(
موضوع: ریاضی و آمار

نویسنده: ادوارد.تی. داولینگ

مرتجامن: محسن تقوی طلب، حسین مهدی زاده ارشفی

سال انتشار: 1373

نوبت چاپ: اول

640 صفحه
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اقتصاد شراکتی
موضوع: مالی

نویسنده : مارتین.ل.ویتزمن

مرتجم: علی یارسی

سال انتشار: 1368

نوبت چاپ: اول

172 صفحه

نظام اقتصادی و اجتماعی اسالم
موضوع: اقتصاد

نویسنده: انوراقبال قریشی

مرتجامن: دکرت سید علی اصغر هدایتی

سال انتشار: 1369

نوبت چاپ: اول

170 صفحه

ری و مالیه اسالمی مطالعات نظری رد بانکدا
موضوع: بانکداری

نویسندگان: محسن س. خان، عباس میرآخور

مرتجم: دکرت محمد ضیائی بیگدلی

سال انتشار: 1368

نوبت چاپ: اول

366 صفحه



1۶ ری داخلی    1 بانکدا
موضوع: بانکداری

نویسندگان: محمد بهمند، محمود بهمنی

سال انتشار: 1393

عدم تجدید چاپ

پولشویی و موسسات مالی
موضوع: بانکداری

نویسنده: مینا جزایری

سال انتشار: 1388

عدم تجدید چاپ

ری رد بانک اهی اریان مبانی حسابدا
موضوع: حسابداری

نویسندگان: محمد ابراهیم منصور خاکی، زهرا اسالمی

سال انتشار: 1383

عدم تجدید چاپ



ری اسالمی17 مجموهع مقاالت همایش بانکدا
موضوع: بانکداری

سال های انتشار: از سال 1369 تا 1397

گزارش عملکرد بانک اهی کشور
موضوع: بانکداری

سال های انتشار: از سال 1382 تا 1397

مجموهع مقاالت ربگرفته از پایان انهم اهی منتخب کارشناسی ارشد
موضوع: بانکداری

سال های انتشار: از سال 1384 تا 1393
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واحد اهواز
   آدرس: اهواز، خیابان آزادگان )۲4متری(، خیابان آهنگری، روبروی کمیته امداد، پالک ۲4، 
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واحد تبریز
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   آدرس: رشــت، گلســار، بلــوار دیلمــان، خیابــان آذراندامــی، انتهــای کوچــه مارلیــک، آموزشــکده ســما، طبقــه ســوم،

۰۱۳۳-۳۷۳۱۹44 تلفن: 
واحد ساری
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