
مؤسسه عالی آموزش 
 بانکداری ایران

 مدیریت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 

است.  دهیگرد یطراح یانواع خدمات ارز یحسابدار اتیبانک در شعب با عمل یپرسنل بخش ارز ییدوره به منظور آشنا نیا

در تراز  یحسابدار یثبت ها قیبوده که از طر یتبعات مال یدارا یقابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارز یخدمات ارز یتمام

 تایمترتب بر عمل یهاسکیرو  بانک، یمال یهاآن بر صورت ریو تأث یارز یداربا اصول حساب ییشود. آشنا یها منعکس مبانک

 است. یبانک ضرور یو ارکان اعتبار یالیشعب ر نیمعاون، رؤسا  ،یپرسنل شاغل در بخش ارز یبرا یارز

 هدف از یادگیری این دوره به شرح ذیل می باشد:

 یارز یاصول حسابدار یریادگی 

 یبه عنوان واسط و موجد تراز ارز یمبادالت ارز یالیو ارزش ر یارز تیوضع یهابانک و حساب یبا تراز ارز ییآشنا 

 یارز التیتبد ،یارز یهاو فروش ارز، افتتاح انواع حساب دیخر یحسابدار اتیانجام عمل 

 یانواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارز یحسابدار یهاثبت 

 (نانسیو فا نانسیفایمدت دار، ر ،یداریدر انواع مختلف )د یاعتبارات اسناد شیگشا  

 (یارز رهیحساب ذخ ،یصندوق توسعه مل ،ی)منابع داخل یارز التیتسه انواع ارائه 

 ساعت 32

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 یارز یحسابدار

 

 مخاطبین:

هایکارکنان واحد  

یاعتبارو  یارز   

شعب نیرؤسا و معاون  

 :پیش نیاز

 الملل نیب یبانکدار یمبان 

 یالملل کاربرد نیب یبانکدار  

 یبانک یحسابدار 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 ارزی یحسابدار یاصول و مبنا 
 یارز یحسابدار خچهیو تار مقدمه

  ساز نرخ ارز کسانیمراحل  
  كاربرد آن در ترازنـامـه ،های وضعيت ارزیبررسي حساب 
   یباز ارز تيوضع فیهای وضعيت ارزی، تعركاربرد حساب 
  81سال  یاز ابتدا یارز یحسابدار هياصول اول 
 نرخ نامه ،یانواع معامالت ارز ،يالیو ر یارز یهاحساب يشناسائ 

 یبازرگان ریغ اتیعمل 
  یو نقل و انتقال وجوه ارز يبازگان ريغ یو فروش ارزها دیخر

 و محاسبه سود سپرده اشخاص یارز یهاسپرده انواع
 یارز یهاحساب ريتسع ،یارز التیتبد ،یارز حوالجات

 یبازرگان اتیعمل   
 خير پرداخت(أاعتبارات اسنادی مدت دار )با ت ،یدارید یاسناد اعتبارات

 ریفاینانس، تسهيالت حساب ذخيره ارزیاعتبارات اسنادی  
 اسناد مدت دار اعتبارات و بروات صادراتي تنزیل

   يصندوق توسعه مل التيتسه 
 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
 21 سال سابقه کار مرتبط در بانک 

 12 یبانک یدر حوزه حسابدار  سیسال سابقه تدر 

 رانیا یآموزش بانکدار عالی مؤسسه مدرس 
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