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های مرکزی ای نسبتاً کوتاه، بانکگردد. با این حال طی دورهپیش برمیسال  400بانکداری مرکزی پدیده نسبتاً جدید است که منشاء آن به حدود 

اند. لذا در دهد، قرار گرفتهسسات عمومی، که زندگی روزمره همگان را عمیقاً تحت تاثیر قرار میمؤاند که در زمره مهمترین چنان متحول شده

اطمینان از ثبات و پایداری شرایط پولی و بخش مالی اقتصاد تبدیل شده است عصر حاضر بانکداری مرکزی به نهادی با وظایف بسیار مهم برای 

های گیری نقششود تا ضمن مرور بر شکلکه بیش از پیش در پیشانی مدیریت اقتصاد قرار گرفته است.  برهمین اساس، در این دوره تالش می

 ی و ثبات مالی تمرکز صورت گیرد.مختلف بانکداری مرکزی، بر دو نقش و ماموریت اصلی آن یعنی ثبات پول

  

 

  

 

 ساعت 6

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 بانکداری مرکزی

  

 

 

ن:مخاطبا  

 کارشناسان 

بازرسین بانک ها و مؤسسات  

 غیر بانکی اعتباری

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 نگاهی اجمالی و تاریخی به بانکداری مرکزی 
  پيش از بانکداري مرکزي

 بندي و ذخيره سازي سکه دسته 
 نشر اسکناس  
 بانکدار دولت  
 ها بانکدار بانک 
 وام دهنده نهايي  
 ناظر بانکي  
 کننده سياست پولي هدايت 

 های مرکزی مدرن و وظایف آننقش بانک  

  خالق نهايي پول: نشر پول 
  تنظيم شرايط پول: هدايت سياست پولي

  هاتدارک و نظارت بر نظام پرداخت 
  وام دهنده نهايي 
 بانکيناظر  

 های بانکداری مرکزی مدرنماموریت  

 ثبات پولي  
 ثبات مالي 

 اشتغال کامل  
  ايجاد توازن ميان سه ماموريت بانک مرکزي 

 اجرای سیاست های پولی  
 عمليات بانک مرکزي در بازار مالي 
 هاي بهره در اقتصادانتقال نرخ بهره بازار پول به ساير نرخ 
 سياست پولي و منحني بازده 

 سازوکار انتقال سیاست پولی 
  اثر سياست پولي بر رفتار خانوارها 
 هااثر سياست پولي بر رفتار بنگاه 
 اي(اثر سياست پولي بر رفتار نهادهاي مالي )کانال اعتباري و ترازنامه 
  اجراي سياست پولي در اقتصاد ايران 

   ثبات مالی 
 مفاهيم 
  هاشناسايي و پايش ريسک 
  خلهابزارهاي مدا 

  

  
  
  

 
 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  دکتری اقتصاد پولی  

  مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا 

 

   
  

  

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

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 6.500.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیو صدور گواه یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 29959279-29959280 شماره تماس:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 آنالین

 دی 7: مهلت ثبت نام

 11 یال 8 ساعت ید 12و  10: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

بانکداری و ، آشنایی با اقتصاد پول

 اقتصاد کالن
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