
ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

هدف از برگزاری این دوره،  اصول تطبیق تهیه و برگزار می شود.این دوره به منظور مرور و آشنایی دانشجویان با کلیات و 

آشنایی دانشجویان با کلیات کارکرد تطبیق و به دست دادن چهارچوبی به آن ها جهت استفاده در مشاغل خود، رعایت بهتر 

ی رود تا دانشجویان با قوانین و مقررات و درنتیجه، مدیریت بهتر ریسک تطبیق در مشاغل مربوطه می باشد. همچنین انتظار م

 گذراندن این دوره، همکاری بهتری با مدیریت و واحد تطبیق در بانک خود و نیز با مراجع نظارتی داشته باشند.

 

  

 

  

 

 ساعت  8

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

سسات مالیؤتطبیق در م      

 

  

 

 

ن:مخاطبا  

ها و مؤسسات بانک کلیه کارکنان

 غیر بانکی اعتباری

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 مروری بر تقسیم بندی قوانین و مقررات 

 تعریف تطبیق و ریسک تطبیق 

  اهمیت تطبیق 

 سسات مالیؤمدل های تطبیق در م 

  نقش واحد تطبیق 

  وظایف کلیدی مسئول تطبیق 

  های یک واحد تطبیق مطلوب و مناسبویژگی 

  های یک نظام تطبیق ضعیفویژگی 

 های یک مسئول تطبیق خوبویژگی 

  رویکرد تطبیق مبتنی بر ریسک 

  سازمان تیم تطبیق 

  استانداردهای بین المللی تطبیق 

  مروری بر سند کمیته بال در زمینه تطبیق 

  های تطبیقچالش 

  سسات اعتباریؤدستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در م 

  محیط تطبیق و فعاالن آن 

  مروری اجمالی بر فرآیند مدیریت ریسک 

  ک عملیاتیتطبیق و ریس 

  تطبیق و سوء استفاده از خدمات مالی 

  مروری بر اسناد مرتبط کمیته بال در زمینه ریسک تطبیق 

 ... خطوط دفاعی سه گانه، و 

 

  
  

 
 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  دکترای مدیریت مالی 

  ج.ا.ا مدیرکل سابق نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی 

 (عضو کمیته حسابرسی بانک اکوECO Bankمستقر در استانبول ترکیه ) 

 مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران 

 

  
 

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

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 9.000.000:  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

 20 یال 18 ساعت بهمن 2 یال ید 11 ها کشنبهی: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش
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