
ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

مقتضیات و شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفت. بر همین اساس اصالح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بنا بر 

قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با 

بارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه م

این دوره به منظور آشنایی کارکنان  .وجود دارد 1388و آیین نامه اجرایی آن مصوب  1386قانون و آیین نامه مصوب سال 

 احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.وشبکه بانکی کشور به عنوان 

 .می باشد آشنایی با قانون و آیین نامه اصالحی قانون مبارزه با پولشوییدوره  هدف از برگزاری این 
 

 

 ساعت 8 

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

و اصول مقابله و  ییشوبا پول ییآشنا

از آن  یریشگیپ  

 

ن:مخاطبا  

ها و مؤسسات کارکنان بانککلیه 

 اعتباری غیربانکی

  
 

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید 

 1397جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال های قانون نوآوری 
 1398نون مبارزه با پولشویی مصوب های آیین نامه اجرایی قانوآوری 
 تعاریف و اصطالحات 
 )ارزیابی خطر )ریسک( و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر )ریسک 
 همکاری و هماهنگی ملی 
 های نظارتیساختار و رویه 
 شناسایی ارباب رجوع 
  الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکینقل و انتقال 
 خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش 
 نامکنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بیحمل 
 توقیف و اقدامات موقت 

  دهیگزارش 
 نگهداری سوابق و اطالعات 
 رهنمودها و آموزش 
 فناوری نوین 
 و خیریه ها های غیرانتفاعیمشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان 
 نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی 
 ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول 

  
  

  

  

 195خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک  آدرس:

www.ibi.ac.ir 
 

 دوره:مدرس    
 یارشد حقوق خصوص یکارشناس  

 6 یسال سابقه کار بانک 

 کتاب و مقاالت متعدد مؤلف  

 رانیا یآموزش بانکدار یمؤسسه عال مدرس 

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 23.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 29959279-29959280شماره تماس: 

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری
 

 اردیبهشت 23 :مهلت ثبت نام

 16 یال 8ساعت   بهشتیارد 25: تاریخ برگزاری

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

