مؤسسه عالی آموزش بانکدا ری اریان
مدرییت آموزش حرفه ای

ارائهکننده :

مسائل مورد بحث:
  اهداف و مشخصات

 کاندیدای دکتری مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش

 مراجع مورد استناد

 رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطالعات اداره ارزیابی سالمت

 معماری و ساختار سازمانی

نظام بانکی

سی و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

 خط مشی/سیاستها و برنامهها

بخشنامه »حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری

 برونسپاری

اطالعات موسسات اعتباری «
موضوع مباحثه:

توسعه روزافزون فناوری اطالعات و زیرساختهای ارتباطی ،نقش تعیینکنندهای در
کسب و کار بانکی داشته و تغییرات فراوانی را در خدمات بانکداری طی سالهای اخیییر
موجب شده است .گسترش و تنوع بسترها و خدمات بانکی مبتنی بر فناوری اطالعات و
رشد فزاینده تراکنشهای بانکداری الکترونیکی ،افیزاییش ریسیکهیای میرتیبیط
علی الخصوص ریسک عملیاتی که از جمله مهمترین منابع ایجادکننده آن ،ریسک فناوری
اطالعات میباشد را در پی داشته است .در این میان توجه ویژه به مقوله ارتقاء امینیییت
زیرساختها و فرآیندهای حوزه فناوری اطالعات با هدف کاهش ریسکها و چالشهیای
این حوزه ،امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد.
بخشنامه »حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطالعات« با بهرهگیری از آخرین
استانداردها و مراجع معتبر بینالمللی مانند  Deloitte ،ISOو Gartnerو نیز استفاده از
تجارب بهینه روز دنیا و همچنین دریافت نظرات کارشناسان ،مدیران و خبرگان مطلع
فناوری اطالعات شبکه بانکی کشور در قالب  01موضوع تخصصی حوزه فناوری اطالعات
تدوین شده است.
برخی از مهمترین اهداف و ویژگیهای ضوابط حداقل الزامات ابالغی به شرح زیر
میباشد:
 حرکت به سمت استقرار استانداردهای روز دنیا در حوزه فناوری اطالعات شبکه بانکی
کشور
 افزایش ضریب امنیت اطالعات و کاهش ریسکهای فناوری اطالعات مؤسسات
اعتباری
 کاهش سوء استفادههای احتمالی و جلوگیری از هدررفت منابع موجود در شبکه بانکی
کشور
 یکپارچگی سیاستهای ابالغی در نظارت بر ریسک فناوری اطالعات مؤسسات
اعتباری

 امنیت
 مدیریت شناسایی و تایید مشتریان
 سامانه جامع بانکداری متمرکز
 سامانههای بانکداری الکترونیکی
 مدیریت ریسک

مخاطبان :
مدیران و کارکنان واحدهای فنااوری االعاااو و ریابا کا اهاا و
مؤسباو ااتباری
مدت :

 4ساات

 شبکه و ارتباطات

زمان برگزاری :

 مرکز داده

دوشنبه  71آکانماه 7411
ساات 0::1 :الی 73::1

 حداقل نتایج مورد انتظار
 پاسخ به ابهامات و سواالت شرکت کنندگان

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر :

 :01,111تومان که صورو خالص
(حداقل تعداد شرکت کنندگان  :فر)

حوه کرگزاری که صورو آ عین میکاشد.

نشانی :تهران ،خیابان پاسداران ،باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
پالک 591
شماره تماس19895 :

داخلی1918-1999 :
تلفن گویا11885۸9۲-95:

برای ثبتنام به پرتال موسسه (آموزش حرفهای )

به آدرس ذیل مراجعه شود.

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

