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های مالی عملکرد کلی سازمان یا کدام وظیفه مدیریتی از ارزیابی عملکرد سازمان مهمتر است؟ صورت

نیست. برای تصمیمات راهبردی از نماهای جزئی تر های زیرمجموعه را نشان می دهند. این کافی شرکت

باید به عملکرد بانک نگریست. یک منطقه جغرافیایی، یک بخش اقتصادی و یا یک خط کسب و کار 

 چقدر برای بانک هزینه دارند.

ل که در حا  ها پاسخ دهد. البته اینکار ملزوماتی نیاز داردنه آاینها سواالتی هستند که خزانه بانک باید ب

حاضر در نظام بانکی کشور فراهم نیست. در این دوره آموزشی،  یک بینش مدیریتی در خصوص اهمیت 

 ها تبیین خواهد شد. توسط مدیریت ارشد بانک هپیاده سازی سیستم قیمت گذاری وجو

 

 ساعت 6

   محتوی دوره  

 
 موزشیآکارگاه 

 
 مین وجوهأمبانی خزانه داری و هزینه ت

 

 مخاطبین:

 بانک مرکزیت عامل أاعضای هی

ت أمدیران عامل و اعضای هی

مدیر ارشد مالی ، هامدیره بانک

 ، مدیر ارشدمدیر ارشد اعتباری

 ITمدیر ارشد ، ریسک

 
 

 :پیش نیاز

  اصول مالیآشنایی با 

 تسلط به نرم افزار اکسل

 

 :یادگیری  یارطراحی شده ب

  بانک"کارخانه نقش خزانه در" 

  و ریسک نقدینگی سودمقدمه ای بر انواع ریسک نرخ 

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

 اغواگرانه غلط اما تطبیق ترازنامه: یک ایده 

 ق سررسید: مدیریت متمرکز یا غیر متمرکزیعدم تطب 

 ارزیابی ابعاد مختلف سودآوری بانک 

 برای مدیران چند قاعده طالیی 

 هزینه تمام شده پول به کار نمی آید؟ چرا متوسط 

 قیمت گذاری وجوه رویکردهای 

 و کاربرد همانندسازی در مدیریت سپرده ها مکانیزم آفست ،های انتقالی، اسپردهانرخ 

 اجزای بازده محصوالت بانکی و تئوری پرتفوی 

 زیان مورد انتظار و هزینه سربار  

  سازمانیساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف 

 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:

 سسه عالی آموزش بانکداری ایرانؤت علمی مأعضو هی

  اختصاصی
 ویژه بانک مرکزی

 سسات اعتباری غیر بانکیؤها و مبانک 

 

سسات اعتباری غیر بانکی ؤمها و مسئولین آموزش بانک شرایط ثبت نام:

سسه درخواست خود برای ؤمی توانند از طریق مکاتبه با معاونت آموزشی م

 صورت اختصاصی ارسال نمایند.برگزاری این دوره آموزشی را به 

 نفر 15 حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره:

 به صورت خالص ریال 95.000.000ه:  دور هزینه کل

ها نامه می باشد و سایر هزینهشامل هزینه آموزشی و گواهی هزینه دوره

 گردد.)میان وعده و ناهار( طبق فاکتور اعالم می

  2789245827892446- شماره تماس:

 41-22881640تلفن گویا: 

 846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

یحضور  


