
  :سخنراني جناب آقاي دكتر مرتضي اله داد

 )ع(سبحان و عرض تعزيت و تسليت به مناسبت شهادت امام حسن عسگري  الطاف خداي سالم عليكم، با عرض سالم و با سپاس از

هاي دور و نزديك در اين همايش حضـور دارنـد    ها كه از شهرستان مديران شعب بانكو   اساتيد ارجمند ،خدمت حضار محترم

كنيم آقاي دكتر پاشايي فام از عزيـزان   از آقاي دكتر پاشايي فام كه با تأخير كوتاه رسيدند تشكر مي كنم خير مقدم عرض مي

عنـوان   عنوان استاد راهنما و رئيس مستقيم من به قبول مسئوليت بهها از تدريس داخل دانشكده،  زمينه ما هستند كه در همه

كنم در اينجا جا دارد از همكاران خودم در بخـش   ت مؤسسه سهم بسزايي داشتند تشكر ميعضو هيأت امناء همواره در توفيقا

در بـردارد و هـدفمان انتقـال تجربـه مـديران       رااينگونه را كه تلفيقي از تجربه و علـم   از پژوهشي مؤسسه كه دومين همايش

را تقريبـاً   نخستين همايشجرا درآوردند و و اين مهم را به مرحله ا موفق شعب در صنعت بانكداري كشور بصورت علمي است

و م از دبيـر محتـرم همـايش جنـاب آقـاي دكتـر مهـرداد سـپه ونـد          كـن  را در حال اجرا هستيم تشكر مي  با موفقيت و دومي

شروع كردند و همچنين بـا مسـاعدت عزيـزان از     راريزي  همكارشان جناب آقاي دكتر نظريان كه در چند ماهه گذشته برنامه

از بانـك   يريبانك پاسـارگاد و شـب   يزنوبيك ازت ،بلوك از بانك صادرات ،شبكه بانكي جناب آقايان خواجه حسني از بانك ملي

 سـعي و با مؤسسه همكاري داشتند و براي تحقق ايـن نشسـت   عنوان نمايندگان منتخب شما عزيزان  به سامان كه اين آقايان

دانم اطالعات كلي از وضـعيت مؤسسـه عـالي آمـوزش بانكـداري ايـران را        در اينجا الزم مي. كنيم كوشش نمودند قدرداني مي

هـاي   بوسيله بانك ملي و با برگزاري كالس 1320اصوالً آموزش در صنعت بانكداري در دهه . خدمت شما عزيزان تقديم بدارم

كي تأسـيس كـرد و بـه آمـوزش     علـوم بـان   انسـتيتو  عنـوان  اي را به سپه مؤسسه بانك 30بانكداري گذاشته شد در اواخر دهه 

مقـدمات تأسـيس مؤسسـه علـوم بانكـداري ايـران بـا مشـاركت          1339در سـال   ايران بعد از تأسيس بانك مركزي .پرداخت

  هـا گذاشـته شـد     هـا و سـاير بانـك    هاي مركزي، ملي و سپه براي آموزش و تربيت نيروي انساني براي خـود ايـن بانـك    بانك

چندتايي از آنهـا  كه اوليه مؤسسه  التحصيالن فارغ .كردبه فعاليت شروع  1343-44مؤسسه علوم بانكي ايران از سال تحصيلي 

بود  يقبل از انقالب مؤسسه وزارت علومدر در اين جلسه حضور دارند سه ساله به اخذ درجه ليسانس رسيدند كه همين اآلن 

در دانشگاه عالمه طباطبـايي ادغـام شـد منتهـا پـس از       1358اش هم سه ساله بعد از انقالب اسالمي مؤسسه در سال  و دوره

قل بـراي  شكل يك مركز آموزشي مست هطرح بازگشايي مؤسسه ب 1362تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 

اي تحـت   اعتبار تقديم شد، سرانجام در اسفند ماه همان سال ايجـاد مؤسسـه  پول و  به شوراي 1364 تحصيل در اواسط سال

. مؤسسه آموزش عـالي بانكـداري ايـران تغييـر يافـت       به نام آنرسيد يكسال بعد  عنوان مؤسسه آموزش بانكداري به تصويب

ساي پيشين بانك مركـزي  در حقيقت شروع شد و جا دارد اينجا از رؤ 1365-66هاي آموزشي مؤسسه از سال تحصيلي  برنامه

آقاي دكتر قاسمي حضور ندارند و مرحوم نوربخش ياد بكنيم كه اينها در احياي مجدد مؤسسـه تـالش وافـري را بـه      كه االن

آموزشي مؤسسه در سه مقطـع   -استفاده كامل از ظرفيت علمي و با توجه به نياز مبرم شبكه بانكي 1373خرج دادند از سال 

هـاي   بنا به توصيه هيأت محترم امناي مؤسسـه دوره  1382در اوايل سال  .به فعاليت نمودشروع  كارشناسي ارشدكارداني، كارشناسي و 

يـك   1384سـال   ها در اين دوره .امر محقق شداين  1382سال سسه ايجاد شد در سال اول يعني كوتاه مدت در مؤ تخصصي

 1387نفر در سـال   4045ميزان به چهار برابر شد يعني  1387در سال تعداد  و بعد ايننفري را آموزش داد  1091مجموعه 

مركـز آموزشـي    8هـاي تخصصـي بانكـداري را در تهـران و      نفـر كـه دوره   6981اين رقم به  ،1389رسيد و در سال گذشته 

 آزمايشـي  دورهكـه  شـروع شـده   مؤسسه شروع آموزش الكترونيك از مهرماه سال جاري در  .گذراندندهاي مؤسسه  شهرستان

تمـام كشـور را   الكترونيـك بتـوانيم    يهـاي آموزشـ   را اين بهمن تمام كرديم كه خوشبختانه موفق بوده و ما با ايـن دوره  اولي

هـاي   معرفي اجمـالي فعاليـت  . مؤسسه نباشدداخل در و عزيزان خارج از شعبه ديگر نيازي به حضور فيزيكي پوشش بدهيم و 



كارداني اموربانكي را م ارز هاي بلندمدت دوره ه هاي بلندمدت كه اين آموزش آموزش مؤسسه در دو بخش اصلي استآموزشي 

بسـيار مـورد    كـه  در كارشناسـي ارشـد  و كنيم  و بعد بصورت تخصصي در كارشناسي ناپيوسته در چهار رشته مختلف عمل مي دارد

كـه شـركت    نفـري  100يعنـي از  . درصـد اسـت   2تا  5/1استقبال سيستم بانكي قرار گرفته بطوريكه ضريب قبولي در مؤسسه بين 

هـاي   رسـاله . درصـد امكـان پـذير نيسـت     2بـيش از  ط محدودي كه مؤسسـه دارد قبـولي   شراياين با فعالً متأسفانه  كنند مي

غالباً از طريق اولياي امور كه هم بصورت علمي و هـم بصـورت تجربـي     هستند كهخوبي  هاي بسيار رسالهدانشجويان عزيز ما 

ها هم بصورت خالصه در سايت مؤسسه و در كتابخانه مؤسسـه   اين رساله. دنبانكي مشغول هستند راهنمايي ميشودر سيستم 

مياني و ارشد نظام بانكي را داريـم   مديران اي حرفه هاي تخصصي عنوان دوره 58در بخش كوتاه مدت ما قابل دسترسي است 

وجـود  براي كاركنان شبكه بـانكي  عنوان هم دوره بدوخدمت  22كارشناسان نظام بانكي داريم عنوان دوره تخصصي براي  48

. ابت ترتيب اين كالسها تشـكر بكنـيم  مان و تمام همكارانشان در بخش آموزش ب كه اينجا جا دارد از مدير محترم آموزشدارد 

سرفصـل   6عنوان اولين همايش مديران موفق شعب منجـر بـه ايـن شـد كـه مـا        آن چيزي كه نتيجه همايش قبلي ما بود به

 اي بسـته اين و در  فهرست وار به آن اشاره ميكنم اينجا من فقط شروع كنيم كه كالسي براي دوره تخصصي مديران شعب را 

توانيد مطالعـه بفرماييـد ايـن     كه ميوجود دارد آن   و شرحل جزئياتش بصورت كام كه در بدو ورود عزيزان به شما عرضه شده

الزم به توضيح است كه ايـن  بصورت الكترونيك هم تهيه شده و براي مديران شعب بصورت دوره يكماهه تنظيم شده  كالسها

 بـا مشـتري،  رتبـاط  شـامل مـديريت ا  اين كالسـها   .قابليت عرضه را دارد هم بصورت حضوري ،بصورت الكترونيك كالسها هم

و مشـتريان   اعتبـاري  تحليـل  ،مقررات نظـارتي  ،پولشويي ،نظام پرداختهابانكداري الكترونيك،  ،حقوقي در قراردادهاي بانكي مسائل

كه از مجموعه تجربه سال گذشـته ايـن كالسـها تـدوين     شود   را شامل ميو در آخر حسابداري بانكي  معوقمديريت مطالبات 

  اساتيد گرامي كه همواره يار و پشتيبان مؤسسـه بودنـد آقايـان    هاي صميمانه  هست در پايان جا دارد از همكاريشده و آماده عرضه 

عضو هيأت عامل بانك مركزي كـه همـواره    جناب آقاي بهمن مسگرهاو رض كردم دكتر پاشايي فام، كه ع دكتر مجيد قاسمي،

سـخنران   عنـوان  بهدر هر زمان و مكان يار و پشتيبان مؤسسه بودند تشكر بكنم همچنين از حضور اساتيد ارجمندي كه امروز 

در اين همايش حضور دارند سپاسگزاري بكنم قطعاً اين نشست بدون زحمات همكاران عزيـزم در بخشـهاي    ميزگردو اعضاي 

الي و آموزشي مؤسسه و همچنين مديريت محترم روابط عمومي بانك مركزي و خصوصاً مديران محترم شعب بانكهـا  اداري م

هـا تـداوم    يافت كه جا دارد از زحمات تمام اين مديران قدرداني بكنيم با اميد به اينكه اين همكـاري  و شما عزيزان تحقق نمي

  : برم كه گفتند ر پي داشته باشيم با بيان حافظ بزرگ سخن را پايان ميهاي آتي هم د  تر و همايش بصورت جديداشته باشد 

  اد ببر گو بسوختگان را همه خرمن                                                       روي بنما وجود خودم از ياد ببر 

  .طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي                                              نابرده در اين راه به جايي نرسي سعي 

  

  

  

  

  

  

  


