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ااشتنرات
موسسه عالی آموزش بانکدا ری اریان

شهریور 1399

اصول مطالعه ام کان سنجی طرح اهی سرماهی گذا ری
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IRAN BANKING INS

اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری

CENTRAL BANK O
ISLAMIC REPUBLIC

اصول مطالعه امکان سنجی
طـرح های سرمایه گـذاری

دکتر مرتضی نادری ،آتوسا نگاهی شیرازی ،رضا رفیعا

دکترمرتضی نادری ،آتوسا نگاهی شیرازی ،رضا رفیعا

موضوع :مالی
نویسندگان :دکرت مرتضی نادری ،آتوسا نگاهی شیرازی ،رضا رفیعا
سال انتشار۱۳۹۹ :
نوبت چاپ :سوم
 516صفحه

چاپ سوم

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

IRAN BANKING INSTIT

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

CENTRAL BANK OF T
ISLAMIC REPUBLIC OF

بانكداري بين المللي ١

(با تاكيد بر مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز و بهره)

مهدي رشيدي

موضوع :بانکداری
نویسنده  :مهدی رشیدی
سال انتشار۱۳۹۹ :
نوبت چاپ :دوازدهم
 334صفحه

مهدي رشيدي

چاپ دوازدهم

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

IRAN BANKING IN

سازمان و مديريت از تئوري تا عمل

CENTRAL BANK
ISLAMIC REPUBLIC

سازمان و مديريت
از تئوري تا عمل

دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي ،پرويز ساسان گهر

دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي ،پرويز ساسان گهر

چاپ چهاردهم

موضوع :مدیریت
نویسندگان :دکرت مهدی ایران نژاد پاریزی ،پرویز ساسان گهر
سال انتشار۱۳۹۹ :
نوبت چاپ :چهاردهم
 632صفحه

مجموهع مقاالت سی امین همایش بانکدا ری اسالمی
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موضوع :بهبود فرایندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا
تدوین :فرشاد حیدری
سال انتشار1398 :
 244صفحه

انتشــارات موسســه عالی آمــوزش بانکــداری ایران
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اقتصاد کالن مالی جدید

موضوع :اقتصاد
نویسنده :تد نوپ
مرتجامن :دکرت مهدی تقوی ،دکرت بیتا شایگانی
سال انتشار۱۳۹۶ :
نوبت چاپ :اول
 367صفحه

ت
حلیلگری اعتباری(جلد اول)

موضوع :بانکداری
نویسندگان :دکرت محمد امیدینژاد ،دکرت ایرج نیازی
سال انتشار۱۳۹۶ :
نوبت چاپ :اول
 120صفحه
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سی سال وریگتسکش بانکی (کمک اهی مالی نجاتبخش و چالش اهی مقرراتی)
موضوع  :بانکداری
نویسنده :جان اف .بوونزی
مرتجم  :صندوق ضامنت سپرده ها
سال انتشار1395 :
نوبت چاپ :اول
 263صفحه

بانکدا ری الکترونیک (انقالب فناوری اطالعات رد نظام بانکی)

موضوع :بانکداری
نویسندگان :دکرت سید محمدتقی تقوی فرد ،سید محمد برزده
سال انتشار1394 :
نوبت چاپ :اول
 611صفحه

صندوق توسعه ملی اریان از نظرهی ات ربانهمرزیی

موضوع :اقتصاد
نویسندگان :دکرت مهدی رضوی ،حمیدرضا رئوفی
سال انتشار۱۳۹۴ :
نوبت چاپ :اول
 279صفحه

بازاراهی سرماهی اسالمی (رویکرد مقایسه ای)

موضوع :مالی
نویسندگان :عبیدالله عصمت پاشا ،عباس میرآخور
مرتجامن :عزیز احمدزاده ،بهاره عریانی ،محسن معظمی گودرزی
سال انتشار1394 :
نوبت چاپ :اول
 674صفحه

بودهج بندی رد ش کرت اه

موضوع :حسابداری
نویسنده :آلن بنکز ،جان گلیربتی
مرتجم :محمد نصیرپور
سال انتشار1394 :

بانکدا ری اسالمی رد اریان (اتریخچه ،عملکرد ،ربانهمرزیی)

موضوع :بانکداری
نویسنده  :دکرت مهدی رضوی
سال انتشار۱۳۹۳ :
نوبت چاپ :اول
 486صفحه
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7

اصول حسابدا ری (جلد اول)

موضوع :حسابداری
نویسندگان :محمد نصیرپور ،دکرت احمد مدرس
سال انتشار1393 :
نوبت چاپ :اول
 350صفحه

اصول حسابدا ری (جلد دوم)

موضوع :حسابداری
نویسنده :محمد نصیرپور
سال انتشار۱۳۹۳ :
نوبت چاپ :اول
 284صفحه

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

موضوع :بانکداری
نویسنده :دکرت مهدی رضوی
سال انتشار۱۳۹۳ :
نوبت چاپ :اول
 443صفحه

مدرییت بانک و خدمات مالی

موضوع :مدیریت
نویسنده :پیرت اس .راسو سیلویا سی .هاجینز
مرتجم :پرویز ساسان گهر ،ابوالفضل صمدی
سال انتشار1392 :
نوبت چاپ :اول
 485صفحه

اقتصاد کالن

موضوع :اقتصاد
نویسنده :دکرت عبدالنارص همتی
سال انتشار1391 :
نوبت چاپ :چهارم
 385صفحه

ت
ت
تجزهی و حلیل و مدرییت ریسک بانکی (چارچوبی ربای ارزیابی حاکمیت شرکتی و حلیل
ریسک اهی مالی)
موضوع :بانکداری
نویسنده :هنی ون گرونینگ ،سونیا براجویچ ،برتانوویچ
مرتجم :آقای حسن بختیاری ،بهروز خدا رحمی
سال انتشار1391 :
نوبت چاپ :دوم
 479صفحه
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ت
احتماالت و حلیل آماری

موضوع :ریاضی و آمار
نویسندگان :دکرت فریدون اهرابی ،محسن تقوی طلب
سال انتشار1391 :
نوبت چاپ :چاپ سوم
 589صفحه

مدرییــت مالــی ( جلــد اول)

موضوع :مدیریت
نویسنده :پیامن نوری
سال انتشار1389 :
نوبت چاپ :اول
 514صفحه

اقتصـاد پــول ،بانکـدا ری و بـازاراهی مالــی (جلــد دوم)

موضوع :اقتصاد
نویسنده :فردریک اس میشکین
مرتجم :دکرت حسین قضاوی
سال انتشار۱۳۸۸ :
نوبت چاپ :اول
 1287صفحه

مطالعات موردی رد اعتبارات اسنادی
موضوع :بانکداری
نویسنده :فریدون شیرازی
سال انتشار1383 :
 300صفحه

مقدهم ای رب مبانی کارربدی سازمانهای پولی و مالی نیب المللی

موضوع :مالی
نویسنده :علی یارسی
سال انتشار۱۳۸۳ :
نوبت چاپ :دوم
 275صفحه

آشنایی با ازباراه و نهاداهی پولی و مالی

موضوع :مالی
نویسنده :دکرت یوسف فرجی
سال انتشار۱۳۸۲ :
نوبت چاپ :اول
 224صفحه
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خود آموز ویندوز تصوریی

موضوع :نرم افزار
نویسنده :دکرت پرویز هوشمندان
سال انتشار1382 :
نوبت چاپ :اول
 149صفحه

بانکدا ری و اتمین مالی نیب المللی

موضوع :بانکداری
نویسنده :دکرت حمید برهانی
سال انتشار1379 :
نوبت چاپ :اول
 258صفحه

ژپوهش عملیاتی ()۱

موضوع :ریاضی و آمار
نویسنده :دکرت فریدون اهرابی
سال انتشار1379 :
نوبت چاپ :اول
 423صفحه

بودهج و بودهج رزیی دولتی رد اقتصاد اریان

موضوع :حسابداری
نویسنده :دکرت اکرب کرباسیان
سال انتشار۱۳۷۸ :
نوبت چاپ :اول
 326صفحه

اندیشه اهی زبرگ رد مدرییت

موضوع :مدیریت
نویسندگان :نورث کوت پارکینسون ،رستم جی و سایر
مرتجم :دکرت مهدی ایران نژاد پاریزی
سال انتشار1376 :
نوبت چاپ :سوم
 319صفحه

رفتار سازمانی ۱

موضوع :مدیریت
نویسنده :فرد لوتانز
مرتجم :دکرت غالمعلی رسمد
سال انتشار1375 :
نوبت چاپ :اول
 568صفحه
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13

رفتار سازمانی ۲

موضوع :مدیریت
نویسنده :فرد لوتانز
مرتجم :دکرت غالمعلی رسمد
سال انتشار1375 :
نوبت چاپ :اول
 425صفحه

پول و بانکدا ری (نظرهی و مسائل)

موضوع :بانکداری
نویسنده :یوجین.ا .دیلیو
مرتجم :حسین حشمتی موالئی
سال انتشار1374 :
نوبت چاپ :اول
 644صفحه

ربانهم رزیی خطی

موضوع :مالی
نویسنده :راجر .اچ .هرمنسون
مرتجم :دکرت زهرا افشاری
سال انتشار1374 :
نوبت چاپ :اول
 280صفحه

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 انتشار1373 :
نوبت چاپ :دوم
 300صفحه

ریاضیات ربای اقتصاد (نظرهی و مسائل)

موضوع :ریاضی و آمار
نویسنده :ادوارد.تی .داولینگ
مرتجامن :محسن تقوی طلب ،حسین مهدی زاده ارشفی
سال انتشار۱۳۷۳ :
نوبت چاپ :اول
 640صفحه

مقاالتی رد اقتصاد اسالمی ( روش اسالم رد حل مسائل اقتصادی)
موضوع :اقتصاد
نویسنده :باقرالحسنی ،عباس میرآخور
مرتجم :دکرت حسن گلریز
سال انتشار۱۳۷۱ :
نوبت چاپ :اول
 423صفحه
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نظام اقتصادی و اجتماعی اسالم

موضوع :اقتصاد
نویسنده :انوراقبال قریشی
مرتجامن :دکرت سید علی اصغر هدایتی
سال انتشار1369 :
نوبت چاپ :اول
 170صفحه

مطالعات نظری رد بانکدا ری و مالیه اسالمی

موضوع :بانکداری
نویسندگان :محسن س .خان ،عباس میرآخور
مرتجم :دکرت محمد ضیائی بیگدلی
سال انتشار۱۳6۸ :
نوبت چاپ :اول
 366صفحه

اقتصاد شراکتی

موضوع :مالی
نویسنده  :مارتین.ل.ویتزمن
مرتجم :علی یارسی
سال انتشار1368 :
نوبت چاپ :اول
 172صفحه

بانکدا ری داخلی 1

موضوع :بانکداری
نویسندگان :محمد بهمند ،محمود بهمنی
سال انتشار1393 :
عدم تجدید چاپ

پولشویی و موسسات مالی

موضوع :بانکداری
نویسنده :مینا جزایری
سال انتشار1388 :
عدم تجدید چاپ

مبانی حسابدا ری رد بانک اهی اریان

موضوع :حسابداری
نویسندگان :محمد ابراهیم منصور خاکی ،زهرا اسالمی
سال انتشار1383 :
عدم تجدید چاپ
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مجموهع مقاالت همایش بانکدا ری اسالمی

موضوع :بانکداری
سال های انتشار :از سال  1369تا 1397

گزارش عملکرد بانک اهی کشور

موضوع :بانکداری
سال های انتشار :از سال  1382تا 1397

مجموهع مقاالت ربگرفته از پایان انهم اهی منتخب کارشناسی ارشد

موضوع :بانکداری
سال های انتشار :از سال  1384تا 1393

مراکز فروش کتب انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در تهران و مراکز استان ها
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
آدرس :تهران ،خیابان پاسداران ،باالتر از ایستگاه ضرابخانه ،پالک ،۱۹۵
تلفن۰۲۱-۲۷۸۹۲4۰۵ :
سایت موسسهhttp://ibi.ac.ir/ :
سامانه انتشاراتhttp://press.ibi.ac.ir/ :
واحد اصفهان
آدرس :اصفهان ،میدان آزادی ،خیابان دانشگاه ،روبروی درب دانشگاه اصفهان ،کوچه زمانی،
تلفن۰۳۱۳-۶۲۵۲۰۳۲ :
واحد اهواز
  آدرس :اهواز ،خیابان آزادگان (۲۴متری) ،خیابان آهنگری ،روبروی کمیته امداد ،پالک ،۲۴
تلفن۰۶۱۳-۲۲۲۶۳۵۵ :
واحد تبریز
آدرس :تبریز ،کوی ولی عصر ،خیابان نظامی ،کوچه آرش ،پالک  ،۳۹جنب دبیرستان پیک سعادت،
تلفن۰۴۱۳-۳۲۰۲۴۰۸ :
واحد رشت
آدرس :رشــت ،گلســار ،بلــوار دیلمــان ،خیابــان آذراندامــی ،انتهــای کوچــه مارلیــک ،آموزشــکده ســما ،طبقــه ســوم،
تلفن۰۱۳۳-۳۷۳۱۹۴۴ :
واحد ساری
آدرس :ســاری ،بلــوار پاســداران ،نرســیده بــه میــدان امــام ،جنــب کوچــه شــهید یوســفی ،جنــب هنرســتان خیــری
مقــدم ،تلفــن۰۱۱۳-۳۳۴۴۶۱۰ :
واحد شیراز
  آدرس :شیراز ،خیابان گلستان ،روبروی بانک آینده ،کوچه امام مهدی ،سمت راست ،بین کوچه  ۲و ،۴
تلفن۰۷۱۳-۷۳۱۸۱۶۳ :
واحد کرمان
آدرس :کرمــان ،بلــوار جمهــوری اســامی ،نرســیده بــه فــرودگاه ،مرکــز آمــوزش و پژوهــش هــای توســعه و آینــده
نگــری ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی ،طبقــه اول ،تلفــن۰۳۴۳-۲۸۱۶۶۰۳ :
واحد مشهد
آدرس :مشهد ،بلوار وکیل آباد ،بلوارهفت تیر ،میدان هشتم شهریور ،جنب بانک صادرات شعبه آب و برق،
تلفن۰۵۱۳-۸۶۷۳۱۹۰ :
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