
ر  ی اریانمؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

های زیرمجموعه های مالی عملکرد کلی سازمان یا شرکتسازمان مهمتر است؟ صورتکدام وظیفه مدیریتی از ارزیابی عملکرد 

را نشان می دهند. این کافی نیست. برای تصمیمات راهبردی از نماهای جزئی تر باید به عملکرد بانک نگریست. یک منطقه 

 جغرافیایی، یک بخش اقتصادی و یا یک خط کسب و کار چقدر برای بانک هزینه دارند.

کار ملزوماتی نیاز دارد  که در حال حاضر در نظام بانکی ها پاسخ دهد. البته اینها سواالتی هستند که خزانه بانک باید به آنینا

کشور فراهم نیست. در این دوره آموزشی،  یک بینش مدیریتی در خصوص اهمیت پیاده سازی سیستم قیمت گذاری وجوه 

 هد شد. ها تبیین خواتوسط مدیریت ارشد بانک

 

 ساعت  8
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 یگذار متیو ق یخزانه دار یمبان

 وجوه یانتقال

 

 

ن:امخاطب  

 مدیران عامل 

 هااعضای هیأت مدیره بانک 

 مدیر ارشد مالی

 مدیر ارشد اعتباری 

 ریسک مدیر ارشد 

 ITمدیر ارشد  

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

  بانک"نقش خزانه در کارخانه" 

  نقدینگیمقدمه ای بر انواع ریسک نرخ سود و ریسک 

 های اقتصادیترازنامه: وجه تمایز اندازه گیری سودآوری محصوالت بانک با سایر بنگاه 

 اغواگرانه غلط اما تطبیق ترازنامه: یک ایده 

 عدم تطبیق سررسید: مدیریت متمرکز یا غیر متمرکز 

 ارزیابی ابعاد مختلف سودآوری بانک 

 چند قاعده طالیی برای مدیران 

 شده پول به کار نمی آید؟ چرا متوسط هزینه تمام 

 رویکردهای قیمت گذاری وجوه 

 و کاربرد همانندسازی در مدیریت سپرده ها های انتقالی، اسپردها، مکانیزم آفستنرخ 

 اجزای بازده محصوالت بانکی و تئوری پرتفوی 

 زیان مورد انتظار  هزینه سربار و 

 ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  کارشناس ریسک بانکی 

 

 .شود راجعهم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 15.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

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

 27892458-27892497شماره تماس: 

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری

 آذر 6 :مهلت ثبت نام

 16:30 یال 8:30ساعت   آذر 9: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

  یبا اصول مال ییآشنا

 به نرم افزار اکسل تسلط

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

