
ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

کنند،  یم یاتیعمل یو برنامه ها یاستراتژ نینفعان خود، اقدام به تدو یذ یخلق ارزش برا یبانک ها برا

 ستمیدهند و س یمختلف را استقرار م یندهایو فرآ یساختار سازمان ،یبه استراتژ دنیتحقق بخش یو برا

اجزا منجر به انحراف از  زانحراف در اهداف هرکدام ا رند،یگ یاطالعات را به کار م یمختلف فناور یها

 ازمندین ،ینیتحقق اهداف مربوط به ارزش آفر یرو بانک ها برا نیشود. از ا یاهداف خلق ارزش در بانک م

حاصل کنند که  نانیکنند، تا اطم تیریمد کپارچهیرا در سطح سازمان به صورت  سکیآن هستند که ر

 ابدی یتحقق م یمهم زمان نی. اابندی یتحقق م ،شده اند نیخلق ارزش تدو یکه در راستا ییها یاستراتژ

 .آشنا باشند سکیر تیریسازمان با مد رانیکه مد

  

 

 ساعت 8

 محتوی دوره   

 

 آموزشیدوره 

 مدیریت یکپارچه ریسک

  (ERM) 
 

 

 

 مخاطبین:

ها و بانک رانیمد

  یمؤسسات اعتبار

 یبانک ریغ

 :پیش نیاز

 ،یحسابدار یداشتن مدرک کارشناس

 5و حداقل  MBAاقتصاد،  ت،یریمد

 یسال تجربه کار

 :یادگیری  یارطراحی شده ب

 خچهیتار ERM 

 سکیر تیریدر رابطه با مد یشناخت یها یریبا سوگ ییآشنا 

 ارزش با نگاه به خلق ERM 

 تیحاکم استقرار ERM 

 ارتباط ERM یبا الزامات نظارت  

 استقرار ERM 
 ها سکیر ییشناسا   
 ها یابیارز   
 ها یطبقه بند   
 ها سکیکنترل ر   
 ها سکیپاسخ به ر   

 گزارشگری های ریسک 

 ایجاد فرهنگ ریسک در سازمان 
 

 

 

 195پالک آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:
 کدر حوزه ریسکتب و مقاله نظر و مؤلف صاحب

 مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

  اختصاصی

 ویژه بانک مرکزی

 سسات اعتباری غیر بانکیؤها و مبانک 

 

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

برای برگزاری  را سسه درخواست خودؤتوانند از طریق مکاتبه با معاونت آموزشی م

 این دوره آموزشی به صورت اختصاصی ارسال نمایند.

 نفر 15 حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره:

 ریال به صورت خالص 125.000.000 ه:دور کلهزینه 

)میان  هانامه می باشد و سایر هزینهآموزشی و گواهی شامل هزینه هزینه دوره

 گردد.وعده و ناهار( طبق فاکتور اعالم می

  27892446-27892458 شماره تماس:

 22881640-41تلفن گویا: 

 846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

  

یحضور  


