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عنوان: تطبيق با استانداردهای بین المللی

 زمان و مکان: 1۴ تا 18 اسفند 1۳۹۶ )۵ تا ۹ مارچ 2018(، لندن

 آخرین مهلت ثبت نام: ۵ آذر 1۳۹۶

 ظرفیت ثبت نام: 12 نفر 

 زبان دوره: انگليسی و فارسی 

جهت   می گیرد که  قرار  شرکت کنندگان  اختیار  در  جزواتی  ثبت نام،  از  پس   پیش نیاز:   
حضور در دوره آموزشی و آزمون بین المللی، مطالعه آن ها ضروری می باشد. 

 آزمون: در سومین روز دوره، آزمون آزمایشی شبیه سازی شده برگزار خواهد شد که در 
صورت کسب آمادگی الزم می توان بالفاصله در آزمون آنالین بین المللی نیز شرکت کرد. در 
غیر این صورت آزمون دیگری حدودًا 1 ماه پس از بازگشت از لندن، در پژوهشکده برگزار 

می شود.
 گواهی نامه: در پایان به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه حضور در دوره آموزشی از 

سوی پژوهشکده و OSACO اعطا شده و در صورت قبولی در آزمون نیز گواهینامه 
معتبر بين المللی ICA را دریافت خواهند کرد.

 هزينه: ۴700 يورو )تهیه بلیت رفت و برگشت بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود.(

 اهم مطالب:

تشریح پيشرفت های قانون گذاری بين المللی و حوزه هاي مهم بخش مالی  •

و  • قانون گذاری  تطبيق  زمينه  در  اقدامات  بهترين  مورد  در  جامع  ديدگاه های  معرفی 
مبارزه با جرائم مالی در بخش بانکداری

افراد  • با  جلسات  تشکيل  و  درس  کالس هاي  در  بانکداری  صنعت  فعاالن  حضور 
حرفه ای در زمينه تطبيق، مقررات گذاران و سازمان های صنعت مالی

کلیات دوره آموزشی
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OSACO آشنایی با مؤسسه

گروه OSACO يک سازمان متخصص و با سابقه بین الملل است که خدمات گسترده  آموزش 
ارائه  سازمانی  انسجام  و  ريسک  مديريت  بين المللی،  مالی  تأمين  در حوزه های  مشاوره  و 
می کند. اين سازمان بر ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان و همکاری دوشادوش با آنها تمرکز 
دارد. OSACO  با استفاده از مهارت های تخصصی اعضای تيمش کليه جنبه های تطبيق مالی 

را مورد توجه، ارزيابی و بررسی قرار داده و از صحت انجام آن ها اطمینان حاصل می کند.
این مؤسسه خدمات آموزشی گسترده ای در زمينه تطبيق، جلوگيری از جرائم مالی و بازرسی های 
مربوط به تقلب به بانک ها و مؤسسات مالی سراسر جهان ارائه می کند و هم اکنون ارائه دهنده 

انحصاری گواهينامه  های انجمن بين المللی تطبيق )ICA( در ايران است. 
برخی از متخصصان تطبيق در واحد مالی مؤسسه OSACO عبارتند از:

 •Roland Guennou – Project Leader & Principal Consultant:

او بیش از 20 سال تجربه عملی در حوزه بانکداری و سرمایه گذاری داشته و به عنوان یک 
مدیر ارشد در موسسات HSBC ، Société Générale و  Deutsche Bankمشغول به کار بوده 
است. عالوه بر این فعالیت در بانک های مختلف آمریکا، اروپا و ژاپن را در کارنامه خود 
دارد. او یک متخصص و سخنران مطرح، در صنعت بانکداری، در سطح بین الملل است. 

وی نویسنده اصلی برنامه آموزشی شناسایی کافی مشتری )CDD( در ICA است. 
 •Leila Kashtiban – Financial Crime Compliance Specialist:

او یکی از مشاوران ارشد حوزه مبارزه با جرائم مالی در OSACO است که بیش از 12 
سال تجربه در فعالیت های مالی داشته و کار در بهترین بانک های سرمایه گذاری جهان از 
 UK Retail banks ،Barclays Capital ،Merrill Lynch ،JP Morgan ،Morgan Stanley  جمله
of HSBC و Lloyds Banking Group را در کارنامه خود دارد. وی موفق به کسب گواهینامه 

ICA شده است. 

 •George Bennet – Project Manager:

او متخصص ریسک عملیاتی در بازارهای نوظهور بوده و در 1۵ سال اخیر به طور گسترده در 
خاورمیانه و آفریقا فعالیت داشته است. وی پیش از پیوستن به OSACO، فعالیت های زیادی 
برای جذب سرمایه خارجی در ایران داشته و در این حوزه تجربیات ارزشمندی به دست آورده 
است. عالوه بر این پروژه های بسیاری را برای حدودًا 20 کشور از جهان مدیریت کرده و 

موفق به دریافت گواهینامه ICA در حوزه مبارزه با پولشویی شده است. 
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روز اول

ورود به لندن )Heathrow  Airport( و پذیرش در هتل معرفی و صبح و بعدازظهر
ارائه برنامه

مراسم شام خوشامدگويیعصر

روز دوم

صبح

)FCC( نگاهی کلی به تطبيق در زمینه مبارزه با جرائم مالی

 اولويت های بين المللی و چشم انداز قانون گذاری
FCC برای بانک ها: اجرای چارچوب موثر FCC 

 تمرکز بر کارگزاری بانکی و تامين مالی تجارت

بعد از ظهر
چشم انداز صنعت بانکداری

• )BBA( ديدار و تشکيل جلسه در انجمن بانکداران بريتانيا
درک وضعيت کنونی تحريم ها بازدید فرهنگی •

عصر
تبادل تجربيات: ارائه نظرات و صرف شام به همراه فعاالن ارشد 

ICA حوزه تطبيق و اعضای هيئت علمی
روز سوم

صبح و بعدازظهر

کارگاه آموزشی
گواهينامه ICA در زمينه تطبيق

درک محيط قانون گذاری •
قانون گذاری در عمل •
تطبيق در عمل •
ساير حوزه های کليدی تطبيق •

آزمون آزمایشی در محیط شبیه سازی شده

وقت آزادعصر

برنامه دوره آموزشی
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روز چهارم

صبح

نگاه کلي به تطبيق در حوزه ماليات و قانون گذاری
عملکرد الزامات کسب و کار •
عملکرد بازار •
ساير اصول قانون گذاری •

FATCA و CRS

بعد از ظهر
ديدگاه قانون گذار

• )FCA( ديدار و تشکيل جلسه در مرجع نظارت بر عملیات مالی
تمرکز بر رويکرد مبتنی بر ريسک بازديد فرهنگی •

عصر
تبادل تجربيات

تطبيق  • واحدهاي  ارشد  مديران  با  شام  صرف  و  سخنرانی 
بانک های ايرانی مستقر در لندن

روز پنجم

صبح
KYC اصول

اهميت  و  مشتری  آزمايی  راستی  و  شناخت  مؤلفه های کليدی 
KYC در FCC و اصول قانون گذاری

وقت آزاد يا بازديد فرهنگی )با توجه به زمان پرواز به تهران(بعدازظهر و عصر

 نکته: بازديدهای فرهنگی بعدًا تعيين شده و شامل بازديد از موزه ها )بانک انگلستان، 
و کليسای   London Eye لندن  نوين )چشم  و  تاريخی  نمادهای  و  اماکن  لندن(،  موزه 

سنت پل( خواهد بود.
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و  ثبت نام کرده  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  آموزش  واحد  طریق  از  می توانند  عالقه مندان 
کمک های الزم در فرايند درخواست ويزای تجاری را نیز دریافت نمایند. یادآور می شود، 

صرفًا پس از تسویه حساب ثبت نام قطعی خواهد شد. 

شماره های تماس: 88۶۵7۳۹7، 88۶۵7۳۹۵

دورنگار: 88۶۵7۴۳0

ws.mbri.ac.ir :سايت

اقامت و پذیرایی: اقامت مهمانان در یک هتل چهار ستاره در لندن، به مدت چهار شب و 
پنج روز خواهد بود. عالوه بر این صبحانه، ناهار و همچنين شام شب های جلسات برعهده 

برگزارکننده است. 

و  تهران  در  انگلستان  سفارت  با  شرکت کنندگان  ويزای  صدور  مورد  در  بريتانيا:  ويزاي 
اداره تجارت بين المللی بريتانيا مذاکره شده و اين دو نهاد از فرايند صدور ويزا )ویزای 
تجاری( پشتيبانی می کنند. بدین ترتیب برگزارکنندگان در دريافت ويزا به شرکت کنندگان 

کمک خواهند کرد تا فرايند صدور ويزا سرعت پيدا کند. 

نکته: تصميم گيری در مورد صدور ويزا حق انحصاری بريتانيا است و برگزارکنندگان در  •
مورد رد تقاضای ويزا هيچ مسئوليتی ندارند. عالوه بر این مسئوليت صدور ويزای همراه 

بر عهده شرکت کننده بوده و ویزای تجاری به ایشان تعلق نخواهد گرفت. 

ثبت نام در دوره آموزشی

تدارکات دوره آموزشی
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انجمن بين المللی تطبيق )ICA( سازمانی حرفه ای است که به جذب عضو و صدور گواهينامه 
می پردازد. اين نهاد در عرصه جهانی، پيشرو در صدور گواهينامه های حرفه ای معتبر در 
زمينه پولشويی، حاکميت، ريسک، تطبيق و جلوگيری از جرايم مالی است. عضويت در 
استانداردهای عملی  باالترين  به  تعهد  نشان دهنده  بين المللی  انجمن  يک  عنوان  به   ICA

است که حسن شهرت و قابليت استخدام افراد را باال می برد و عملکرد تک تک سازمان ها 
خدماتی  و  آموزشی  مقامات  مقررات گذاران،  می بخشد.  بهبود  توجهی  قابل  ميزان  به  را 
گواهينامه های ICA را پذيرفته اند و از آن ها به عنوان يک معيار و مدرکی دال بر توانايی 
و شايستگی افراد در انجام وظايف مربوط به تطبيق ياد می کنند. برنامه های در نظر گرفته 

شده جهت دریافت گواهینامه ICA عبارت  خواهند بود از:

در  •  ICA عضويت  به  دوره  طول  در  شرکت کنندگان 
می آيند و می توانند از منابعی استفاده کنند که منحصرًا 

در اختيار اعضای ICA قرار دارد.

OSACO منابع دوره آموزشی را برای شرکت کنندگان  •

ارسال و یک کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد کرد.

•  2۵ آنالین، شامل  نهايی  امتحان  در  شرکت کنندگان 
از  پس  ماه   ۶ حداکثر  ساعت،  یک  در  تستی  سوال 
قبولی  اولیه، شرکت می کنند. در صورت عدم  ثبت نام 
امکان تجدید آزمون برای یک بار دیگر، بدون پرداخت 

هزینه، میسر است.

ICA آشنایی با گواهینامه




