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بر اساس استاندار١ ٣۶٢٨٨ساعت٨روز، ٢دکتر یوسف پادگانههای بازلدحاکمیت شرکت
در٢ : مدیریت مدیریت ریس موسسات مال

١۴١۶٨ساعت١٢روز، ٣دکتر مهدی راستادبا درآمد ثابتا هدارایی
١٧١٣۶ساعت٨روز، ٢پروفسور جیانلوکا بنینوالملل پیشرفتهاقتصاد بین٣
پیشرفته۴ ٢٠١۶٠ساعت٨روز، ٢پروفسور پیرپائولو بنینواقتصاد پول
توسط بانک مرکزی اروپانظارت ۵ ۶٧٢٠١ساعت٣روز، ١دکتر مارکوس کربربانک
گاز۶ ٢٣١٣٨ساعت۶روز، ١محمدحسین دهقانمبارزه با پولشویی: ویژه شرکت مل
١۵٩٠١٣ساعت۶روز، ٢مهدی کاظمیانهامبارزه با پولشویی: ویژه صراف٧
: ضمانت٨ اعتبار نامه و حقوق و مقررات بانک

٢٣٢٧۶ساعت١٢روز، ٣دکتر حسین قربانیاناسنادی
: پول، ارز و پرداخت٩ ٢١٢۵٢ساعت١٢روز، ٣دکتر حمید قنبریحقوق و مقررات بانک

ها: ویژه موسسه مبارزه با پولشویی در بانک١٠
ریه ٢۴٣٨۴ساعت١۶روز، ٢مهجوریان و دهقاناعتباری عس

٢١٣٣۶٢١ساعت١۶روز، ۴مهجوریان و دهقانها (پیشرفته)پولشویی در بانکمبارزه با ١١
دکتر قربان خردمندیان، مقدمات-کاویداده١٢

١٩٢۶۶ساعت١۴روز، ۴دکتر روزبه ترابی

ترابی، روزبه ترابی،امیدهوش تجاری١٣
٢٣٢٣٠ساعت١٠روز، ٣تبارجواد کاظم

١۴BIAN
محسن معظم
رضا گودرزی، حمید
مختاریان

١٢نیم روز، ٣
٣٧۴۴۴ساعت

ه١۵ و بانکداریشب مهرهای اجتماع -مهدی ایمان
٢٢٨٨ساعت۴روز، ١حمید قنادپور

پویای تصادف١۶ وهای تعادل عموم ال
DSGE-٢٧٨١٠ساعت٣٠روز، ٩دکتر حسین توکلیانمقدمات

١٧BPMSه خان ٢۵٣٠٠ساعت١٢روز، ٣مجید عبدال
ترابی، روزبه ترابی،امیدپیشرفته-کاویداده١٨

١٣١٨٢ساعت١۴روز، ۴تبارجواد کاظم
٢۵١٠٠ساعت۴روز، ١دکتر محمد مظاهریبانکداری بدون شعبه١٩



پویای تصادف٢٠ وهای تعادل عموم ال
DSGE-٢٧٨١٠ساعت٣٠روز، ٩دکتر حسین توکلیانپیشرفته

۶۵١٠۴٠ساعت١۶روز، ۴دکتر فرزاد خندانBig Dataدوره آموزش٢١
پس از ٢٢ و بین الملل از سرگیری روابط بانک

برجام
موسسه حقوق

٣١١۵۵ساعت۵روز، ١استفنسون هاروود
٢٠٢۴٠١۶ساعت١٢روز، ٣مهجوریان و دهقانهای مشمولمبارزه با پولشویی: ویژه سازمان٢٣
(ویژه مهر ٢۴ دوره جامع مدیریت ریس

٢٨١٣۴۴٢۵ساعت۴٨روز، ١٢حیدری- باستانزاداقتصاد)

٢۵
آشنایی با موضوعات مختلف مرتبط با 

و اقتصادی کشور: -١نیازهای جامعه بانک
عملیات اعتباری

اصغر میرمحمد سیدعل
٧٠٢١٠ساعت٣روز، ١صادق

١٠٨٠ساعت٨روز، ١محمد حسین دهقانویژه داروسازی سها-پولشوییدوره مبارزه با ٢۶
آی٢٧ ونتسمینار آموزش ٨٠١٢٨٠ساعت١۶روز ٢آی

بانکداری جامع٢٨ ویژه بانک -سمینار آموزش
مرکزی

دکتر -دکتر دیواندری
- دکتر داودیان- هماپور

مول-توماسوس-لنگ
۵٢۴١۶ساعت٨روز ١

ویژه مدیران ارشد -بانکداری جامعسمینار ٢٩
سیستم بانک

دکتر -دکتر دیواندری
- دکتر داودیان- هماپور

-لنگ-دکتر حقیقت
مول-توماسوس

٧۶١٢١۶ساعت١۶روز ٢

بانک شهر-دوره بانکداری جامع٣٠ دکتر -دکتر دیواندریسفارش
٣٧٢٩۶ساعت٨روز ٢دکتر داودیان- هماپور

بانک مل-جامعدوره بانکداری ٣١ سفارش
دکتر -دکتر دیواندری

- دکتر داودیان- هماپور
دکتر حقیقت

٨۵۶٨٠ساعت٨روز ١

۶٣۵٠۴ساعت٨روز ۶دهقانویژه قضات-دوره مبارزه با پولشویی٣٢
٢٥٢٠٠ساعت٨روز ١محمد حسین دهقانویژه سیناپاد-دوره مبارزه با پولشویی٣٣
۶٠١٨٠ساعت٣روز ١محمد حسین دهقانویژه قضاتسمینار پولشویی٣۴
ه بانکاستاندارد٣۵ ٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١عبدالرضا مصدقهای شب
اران EXCELافزار نرم٣۶ : ویژه هم

و بانک ده پول ١٨٢٨٨ساعت١۶فرزاد میدانپژوهش
٣٧EVM١٢۵۵/١٨٧ساعت۵/١دیوید کل
اطالعات با کسب و راستاسازی امنیت هم٣٨

هاکار: مدل، برنامه، نقش ها و سنجه
فرد،علیرضا اطهری
٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١سجاد طرهان

٣٩
User Journey and Customer

Experience in Modern Digital
Banking Ecosystem

٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١امیر رضا فرهادی

۴٠Governance, Risk,Compliance
)GRC٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١واقفآفرین مومننوشهاک) در بان



٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١دکتر روزبه ترابیهوش تجاری۴١
انبوهمدل۴٢ ١٢۵۵/١٨٧ساعت۵/١امید ترابیهای تامین مال
۴٣API for Banking١٢۵۵/١٨٧ساعت۵/١دیلیپ موهاپاترا
۴۴(IOT) اشیای هوشمند در دنیای به هم

٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١علیرضا کیانپورمتصل
٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١دیاندکتر امیر حسین داوبانکداری جامع۴۵
معماری تشخیص تقلب بر بستر کالن داده ۴۶

٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١الدین نصیریدکتر جاللویادگیری
ترونیمدل۴٧ زادههای کسب و کار بانکداری ال ١٢۵۵/١٢٧ساعت۵/١دکتر پیام حنف
٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١دکتر محمد مظاهریبانکداری بدون شعبه۴٨
وتاثیر آن MVNوFCPمجوزهایمعرف۴٩

٨۵۵/١٢٧ساعت۵/١سید کاظم دهقانبرکسب و کار

ارهای مقابله با آن۵٠ ، باج افزارها و راه سید علیرضا کامران
امین ٨۵٨۵ساعت١آزادباب

امن ذخیره و بازیابی اثر بخش معماری ۵١
٨۵٨۵ساعت١زمانرضا صاحباطالعات
٢٧٣٩١۵٩٢٣٧۵ساعت٩۴۴۴٣مجموع سال 
٨٧٧١٠۵٩١۴٢٣ساعت٩٣٣٧٩مجموع سال 



بر اساس استاندارهای بازل حاکمیت شرکت
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٣۶ساعت٨روز، ٢دکتر یوسف پادگانه
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

نظارت بانک-٢٨٨
شرح برگزاری

است که بطور خاص در چند سال اخیر مورد توجه کمیته بازل و دستگاه نظارت از مباحث بسیار مهم ی نظام حاکمیت شرکت
به زبان ساده عبارت است از ساختار و قرار گرفته و اهیمت آن بعد از بحران اخیر دو چندان شده است. حاکیمت شرکت های مال

شرکت در رابطه با ذینف عان آن بصورت عام و سهامداران آن بصورت خاص. وظیفه ی
د: نموتوان به صورت زیر فهرست های این دوره را ممهمترین سرفصل

هیات                                               اصل : مسئولیت١اصل  . صالحیت ها و ترکیب هیات ٢های کل
. مدیریت ارشد ۴. ساختار و اعمال شرکت                                                اصل ٣اصل 
اصل ۵اصل  ) ۶. حاکمیت ساختارهای گروه . مدیریت خطر (ریس
. انتقال خطر  ٨اصل .  شناسایی، پایش و کنترل خطر                                 ٧اصل 
داخل١٠. انطباق                                                                       اصل ٩اصل  . حسابرس
. افشا و شفافیت ١٢. جبران                                                                     اصل ١١اصل 
. نقش ناظران١٣اصل 

: مدیریت دارایی در موسسات مال ها با درآمد ثابتمدیریت ریس
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١۴ساعت١٢روز، ٣دکتر مهدی راستاد
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مدیریت ریس-١۶٨
شرح برگزاری

مقدمه . در این دوره با مروری بر انواع است بر ایاین دوره آموزش در مؤسسات و نهادهای مال آشنایی با مدیریت ریس
تغییرات نرخ سود های کمها با درآمد ثابت، روشهای داراییریس ریس حاکم بر این موسسات یعن اصل سازی دو ریس

م اعتباری معرف و ریس را فراهم مبانک از کنندگان به درک عمیقتا شرکتنماید شوند. این دوره فرصت تری از طیف
ذاری انواع این داراییموضوعات مرتبط با ارزیابی و مدیریت دارایی دینامیها با درآمد ثابت شامل: ارزش ها، تخمین منحن

سمت دارایینرخ بهره، استراتژی یل و مدیریت ها و بدههای آربیتراژ، مدیریت ریس ، نحوه تش ها در ترازنامه مؤسسات مال
اعتباری و انواع ابزارهای مدیریت آن دست یابند.  تحلیل ریس پورتفولیوی اوارق قرضه، مبان ریس



الملل پیشرفتهاقتصاد بین
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٧ساعت٨روز، ٢پروفسور جیانلوکا بنینو
در آزمونگواهدیدهآموزشساعت - نفر گروه آموزشنامه قبول

اقتصاد کالن-١٣۶
شرح برگزاری

را ممهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:های این دوره آموزش
 Capital Controls: a survey of the recent literature (Review of the recent literature that has
rationalized capital controls)
 Financial Crisis: capital controls and exchange rate policies (Focus on the policy implications
of the Neo-Fisherian framework for the analysis of Sudden Stop (Mendoza, 2010). Introduction on
the interaction between monetary and macro-prudential policies)
 Capital Flows, Reserve Accumulation and Growth (review of the facts related to reserve
accumulation and their logic. Discussion of the logic of reserve accumulation in a context of new-
growth framework with credit frictions)

پیشرفته اقتصاد پول
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٠ساعت٨روز، ٢پروفسور پیرپائولو بنینو
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

اقتصاد کالن-١۶٠
شرح برگزاری

را ممهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:های این دوره آموزش
 Inflation Targeting and Central Bank’s balance sheet
 Monetary Policy for Open Economics



توسط بانک مرکزی اروپا نظارت بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

۶٧ساعت٣روز، ١دکتر مارکوس کربر
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

نظارت بانک-٢٠١
شرح برگزاری

را ممهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:های این دوره آموزش
1. Starting points:

a) The evolution of the financial markets
b) New legal regulation

2. The directive of Council and European Parliament for the restructuring of banks and the creation
of a
resolvency mechanism
3. The banking union:

a) The institutional economy of ECB’s banking supervision and conflict of interests:
b) Liability of ECB:

۴. Will the banking union prevent or enable the liquidation of banks?
5. The legal protection against the banking union of the German Constitutional Court?

گاز مبارزه با پولشویی: ویژه شرکت مل
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٣ساعت۶روز، ١محمدحسین دهقان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی-١٣٨
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی به سفارش گاز در دوره آموزش شرکت برگزار گردید.این در محل ساختمان ١٣٩۴مرداد ١٢شرکت مل



هامبارزه با پولشویی: ویژه صراف
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١۵ساعت۶روز، ٢مهدی کاظمیان
در آزمونگواهدیدهآموزشساعت - نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی٩٠١٣
شرح برگزاری

دوره آموزش و بانک ده پول های مجاز کشور را به صورت ویژه برای مدیران و کارشناسان صراف» مبارزه با پولشویی«پژوهش
داد سال جاری مر١٨و ١٧الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در روزهای کارشناس گروه بینکاظمیانمهدیبا تدریس 

برگزار نمود. 
، ابتدا تاریخچه، مفاهیم و استانداردهای بین واحد در این دوره آموزش مبارزه با پولشویی بیان شد و در ادامه پس از معرف الملل

، برنامه عملیات رد اطالعات مال مبارزه با پولشویی، روی گردید. در تشریح برنامه عملیات مبارزه با پولشویی معرف
نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط به آن و نیز آشنایی اجمالمحور، قانون مبارزه با پولشویی، آیینریس

از موارد پولشویی و مبارزه با آن مطرح شد. های افزارهای مبارزه با پولشویی همراه با نمونهبا نرم عملیات

: ضمانت نامه و اعتبار اسنادیحقوق و مقررات بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٣ساعت١٢روز، ٣دکتر حسین قربانیان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

حقوق و مقررات بانک-٢٧۶
شرح برگزاری

؛ ضمانت است نامه و اعتبار اسنادی، از جمله دورهدوره حقوق و مقررات بانک حقوق و مقررات بانک های دوره جامع آموزش
اه آزاد اسالم١١و ١٠، ۴که در روزهای  دانش شاهرود شهریور سال جاری، با تدریس دکتر حسین قربانیان،عضو هیات علم

شرکتهای تجاری  د.یبرگزار گردو مشاور حقوق
ارتقاء آموزش کارکنان بانکهدف از برگزاری این دوره آشنایی با انواع ضمانت ها، آشنایی آنان با دانش روز (که نامه های بانک

کند) و همچنین  آنان شده و مجموعه را در رسیدن به اهداف تقویت م ات و چارچوب یلکبا ییآشناخود باعث تقویت بنیه علم
بوده است. در بازرگانیاز اعتبارات اسنادیبردارش و بهرهیو نحوه گشایاعتبارات اسناد

را متدریس شده در های مهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:این دوره آموزش
نامه در حقوق ایرانضمان و ضمانت
ضمانت با تاکید بر مقررات نامهمقررات بین الملل URDG758های بانک
المللها در قراردادهای تجاری بیننامهنقش ضمانت
هانامهشرایط و نحوه صدور ضمانت
های بانکنامهآشنایی با انواع ضمانت
های بانکنامهحقوق و تعهدات طرفین درگیر در ضمانت
با مقررات موجود در رویه بانکهای بیننامهضمانتالمللتطبیق مقررات بین های ایرانالملل



تحلیل چند نمونه از آرای صادره از محاکم
یخچه مختصر اعتبار اسنادیتار
پرداختیانواع روش هامعرف
و نقش آنها در اعتبارات اسنادی٢٠١٠نکوترمز یبا اییآشنا
یش اعتبار اسنادی/گشایت اسنادر در اعتباراین درگیه و طرفیاصول اول
یر در اعتبارات اسنادیدرگیهابانکیهاتیتعهدات و مسئول
ه هایاصالحرت در اسناد/یمغا/یاسناد در اعتبارات اسناد
یانواع اعتبار اسناد
ل اعتبار اسنادکلبررس یاعتبار اسنادمقررات داخل/یمفاد مقررات متحدالش
و تحلیل چند نمونه از آرای صادرهیمطالعه مورد

: پول، ارز و پرداخت حقوق و مقررات بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢١ساعت١٢روز، ٣دکتر حمید قنبری
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

حقوق و مقررات بانک-٢۵٢
شرح برگزاری

: پـول، ارز و پرداخـت  بـا تـدریس دکتـر حمیـد قنبـری، رئـیس گـروه پـژوهش، قراردادهـا و دعـاوی دوره حقوق و مقـررات بـانک
بانک مرکزی، در روزهای بین برگزار گردید.٣٠و ٢۵، ٢١الملل و بانک ده پول شهریور در پژوهش

مفـاهیم پـول و هدف از برگزاری ایـن دوره آشـنایی شـرکت کنندگان بـا قـوانین و مقـررات ارزی کشـور و نیـز تحلیـل ابعـاد حقـوق
بخش ویی به سواالت حقوق های ارزی و اعتباری در رابطه با مسائل فوق باشند.  پرداخت است به نحوی که آنها قادر به پاسخ

را مهای تدریس شده در امهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:ین دوره آموزش
 آن مفهوم پول و ابعاد حقوق
 آن مفهوم پرداخت و ابعاد حقوق
 آن شیوه های مختلف پرداخت در تجارت بین الملل و مسائل حقوق
 آن تجارت متقابل و ابعاد حقوق
های پرداخت مقررات حاکم بر نظام
 آشنایی با مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی
در مقابل سرمایه گذاران خارج تعهدات نظام بانک



ریهمبارزه با پولشویی در بانک ها: ویژه موسسه اعتباری عس
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢۴ساعت١۶روز، ٢مهجوریان و دهقان
گروه آموزشدر آزموننامه قبولگواهدیدهساعت آموزش- نفر

مبارزه با پولشویی-٣٨۴
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی ریه دوره آموزش مـرداد ٢۶و ٢۵هـای در روز)ویژه کارشناسان آن موسسـه(به سفارش موسسه اعتباری عس
برگزار گردید.١٣٩۴ و بانک ده پول در پژوهش

ها (پیشرفته)مبارزه با پولشویی در بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢١ساعت١۶روز، ۴مهجوریان و دهقان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی٣٣۶٢١
شرح برگزاری

در این حوزه، دوره پیشرفته مبارزه با دنبال برگزاری چند دورهبا توجه به اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی و به ی آموزش
برگزار گردید. ٣١و ٣٠، ٢٩، ٢٨ها در روزهای  پولشویی در بانک و بانک ده پول شهریور در پژوهش
را ممهمترین سرفصل (استانداردهای جدید توان آشنهای این دوره آموزش ایی با مفاهیم استانداردهای جدید گروه اقدام مال

رد ریسخه پیشین توصیهگروه ویژه و مقایسه آنها با نس " و "کارآمدی" در ارزیابی -ها، روی محور، تفاوت مفهوم "تطبیق فن
)، ابزارهای بانککشورها از منظر مبارزه با پولشویی، پول مجازی، مبارزه با پولشویی و محرومیت افر اد از خدمات بانک

، راه(روش از گزارشات معامالت کارهای مبارزه با پولشویی)، نمونههای سوء استفاده پولشویان از خدمات بانک های واقع
وک در مورد سوء استفاده (خدمات سپرده پذیری، خدمات تسیهالت، خدمات ضمانت نامه، خدمات صندوق امانات، مش

، خدمات بانکخدمات اعتب ترونی چند نمونه از های کارگزاری، حسابار اسنادی، خدمات بانکداری ال های موقت)، بررس
پرونده اخیر پولشویی در ایران و مسابقه شبیه سازی دادگاه عنوان نمود. 

و بانکEXCELافزار نرم ده پول اران پژوهش : ویژه هم
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٨ساعت١۶میدانفرزاد 
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

آموزش داخل-٢٨٨
شرح برگزاری

ارانبه دنبال درخواست رر از سوی هم و بانکپژوهشهای م ده یده پول دوره اکسل شامل ، دپارتمان آموزش پژوهش
و مباحث پیشرفته را در شهر شرکت در این دوره در صورت موفقیت در آزمون برگزار نمود. ١٣٩۴یور و مهرماه مرور مقدمات

ان پذیر بوده است. تعیین سطح ام



مقدمات-کاویداده
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

دکتر قربان خردمندیان، دکتر روزبه ترابی
١٩ساعت١۴روز، ۴تبارجواد کاظمدکتر سیدو

در آزمونگواهدیدهآموزشساعت - نفر گروه آموزشنامه قبول
ترونی-٢۶۶ بانکداری ال

شرح برگزاری
اه دادهبا توجه با ذخیره انبوه داده ها و استخراج کاوی برای تحلیل خودکار دادههای بانک، نیاز به استفاده از دادههای خام در پای

شدیداً احساس مکاروگیری در کسبهای مفید جهت تصمیمدانش با هدف -کاویبدین منظور دوره داده. شودبانک مقدمات
مهرماه سال جاری، با تدریس دکتر قربان خردمندیان، دکتر ١٩و ١۵،١١،٨کاوی در روزهای های دادهآشنایی مخاطبان با تکنی
تبار برگزار گردید.جواد کاظمروزبه ترابی و دکتر سید

را مهای تدرمهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:یس شده در این دوره آموزش
انبار داده مقدمه درباره نیاز به تحلیل داده ، مدلسازی ابعادی و طراح های بانک
ازیها، آنالیز داده ها و بصری سپیش پردازش داده
داده وهای تکرار شونده تکنی کاوی استخراج ال
های تصمیم، روش بیز، وی : درختهای با نظارت داده کاروشSVM ،kNN
کاوی (خوشه بندی) : نظارت دادههای بیروشkmeans ،سلسله مراتبی ،DBScan
وهای نامتعارف تکنی (Outlier Detection)های تشخیص ال
اه داده تحلیل و داده (In Database Analytics)کاوی در پای
کاوی در محیط های دادهاجرای تکنیR وOracle

بانکداری بدون شعبه
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢۵ساعت۴روز، ١دکتر محمد مظاهری
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٠٠ بانکداری ال
شرح برگزاری

فناوری بانکداری بدون شعبه به عنوان چهارمین و آخرین دوره از دوره جامع آموزش با تدریس دکتر دوره آموزش های بانک
برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره: ١٣٩۴آبان ماه ١٨محمد مظاهری در 

و تفاوت.١ های آنهاآشنایی با کانالهای ارائه خدمات بانک
از کانالآشنایی با نقاط قوت و .٢ های بانکقابل بهبود هر ی
از آن.٣ آشنایی با بانکداری بدون شعبه و درک تحوالت ناش
در خصوص بانکداری بدون شعبه.۴ آشنایی با قوانین بانک

بوده است.



هوش تجاری
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٣ساعت١٠روز، ٣تبارترابی، جواد کاظمروزبه ترابی،امید
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-٢٣٠ بانکداری ال
شرح برگزاری

از مشتریان خود را در اختیار دارندها دادهبانک ها موجود جزئیات تعامل و رفتارهای مشتریان با بانک در این دادهکههای متنوع
، کشف تحلیل خودکار این دادههمچنیناست.  ها منجر به کاربردهایی چون مدیریت روابط مشتریان، بازاریابی، مدیریت ریس

وک به تقلب و پولشویی خواهد شد.  وهای مش با ال کاربردهای لذا به منظور آشنایی هرچه بیشتر و بهتر کارشناسان بانک
و محلدر٩۴مهرماه ٢۵و ٢٢، ١٨در روزهای  ور ها، دوره مذککاوی در بانکمختلف هوش تجاری و داده ده پول پژوهش

برگزار گردید. بانک
را ممهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:های تدریس شده در این دوره آموزش

هوش تجاری و کاربرد آن در بانک
کاوی در بانککاربرد داده
وهای مشکاربرد داده وک به تقلب و پولشوییکاوی برای تشخیص ال
کاوی برای مدیریت روابط مشتریانکاربرد داده
در بانککاربرد داده کاوی برای مدیریت ریس
کاوی برای بازاریابی و پیشنهاد محصولکاربرد داده

BIAN
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

گودرزی، حمید رضا محسن معظم
٣٧ساعت١٢نیم روز، ٣مختاریان

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
ترونی-۴۴۴ بانکداری ال

شرح برگزاری
در دنیا آغاز و به سرعت در حال گسترش است. تالش این سازمان مستقل استانداردسازی کلیه ٢٠٠٨از سال BIANاستاندارد 

که در زیرساخت معماری سرویسسرویس است به نوع مستقل و استاندارد در کلیه گرا بتوان سرویسهای بانک های بانک
صنعت بانکداری) به عنوان اولین دوره از دوره جامع (استاندارد طراBIANهای دنیا داشت. با توجه به این مهم دوره بانک ح

فناوری است که در روزهای آموزش برگزار گردید. ٢٧و ٢۶، ٢١های بانک و بانک ده پول مهرماه سال جاری، در پژوهش
را ممهمترین سرفصل توان به صورت زیر فهرست نمود:های تدریس شده در این دوره آموزش

انواع استانداردهای صنعت مالاهمیت استان دارد سازی و معرف
آشنایی با معماری سرویس گرا



استاندارد ، تاریخچه آن، اعضای آن و اهمیت آنBIANمعرف
BIAN Service Landscape
چند نمونه از سرویسهای استاندارد BIANمعرف
کاربردBIANایران در صنعت بانک

ه و بانکداریشب های اجتماع
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٢ساعت۴روز، ١حمید قنادپور- مهرمهدی ایمان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-٨٨ بانکداری ال
شرح برگزاری

نهادهایازبرختالشبهتوانمجملهآنازکهاستروروبهجدیدیتجربیاتباخودتکاملیعرصهدربانکداریامروزه،
، هدربانکدارییتوسعهیهدرحوزمال لاینپیدایشهایخاستگاهدورهدر این . نموداشارهاجتماعهایشب بانکداریازش
قرارعالقمندانومخاطباناختیاردرحوزهاینالمللبینتجربیاتازایخالصهوگرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورد

را م.مهمترین سرفصلگرفت توان به صورت زیر فهرست نمود:های تدریس شده در این دوره آموزش
فراصنعتیدورهدربانکداریمختصاتبررس
سوی«نظریچارچوبمعرف »نومی
هبرمبتنبانکدارییفلسفه اجتماعهایشب
برترتجربیاتبرخمختصرمرور

پویای تصادف وهای تعادل عموم مقدمات-DSGEال
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٧ساعت٣٠روز، ٩دکتر حسین توکلیان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

اقتصاد کالن-٨١٠
شرح برگزاری

پویای تصادفدوره آموزش وهای تعادل عموم به مدت -DSGEال ساعت و با تدریس دکتر حسین توکلیان در ٣٠مقدمات
برگزار شد.١٣٩۴مهر و آبان 

به شرح زیر ممهمترین سرفصل باشد:های تدریس شده در دوره مقدمات
های ساختار مدلDSGE) و تفاوت آن با معادالت همزمان و فرم خالصه شدهVAR(
های استخراج وضعیت پایدار مدلDSGE
اریتمشرو سازیخط- های مختلف ل
(روش بالنچارد و کان) تحت انتظارات عقالیی حل سیستم معادالت تفاضل
 حل مدل پایه کینزی جدید



های کالیبراسیون و برآورد پارامترها در مدلDSGE
افزار کاربرد نرمDYNAREمدل کامل در ساخت ی

BPMS
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

ه خانمجید  ٢۵ساعت١٢روز، ٣عبدال
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-٣٠٠ بانکداری ال
شرح برگزاری

سیستم مدیریت فرایند های کسب  و کار ( فناوری)، سومین دوره BPMSدوره آموزش است های بانکاز دوره جامع آموزش
برگزار گردید.٩۴ماه آبان١٠و ۵، ٣در روزهایکه

به شرح زیر ممهمترین سرفصل باشد:های تدریس شده در این دوره آموزش
و استاندارد آموزش مفاهیم فرایندBPMN 2
در فراینددرختواره نقش ها انیزم انتصاب تس و م
و نقش آن در کسب  و کار وظایف و فرایند انسان
 از طریق وب سرویس وهای خارسیستمارتباط فرایند با هاکتابخانهج
 مدیریت قواعد کسب و کار
گزارشات  فرایندی
مدیریت رخداد های بیزینس
فرایند اعطای تسهیالت به عنوان جمع بندی مطالب بررس

پیشرفته-کاویداده
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٣ساعت١۴روز، ۴تبارترابی، جواد کاظمروزبه ترابی،امید
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٨٢ بانکداری ال
شرح برگزاری

داده های پیشرفته  دادهدر ادامه دوره آموزش و به منظور آشنایی با تکنی های بزرگ و کاوی برای وب، متن و دادهکاوی مقدمات
آبان برگزار شد. ٢٠و ١۶، ١٣، ٩روزهای پیشرفته درکاوی برخط، دوره داده

به شرح زیر ممهمترین سرفصل باشد:های تدریس شده در این دوره آموزش
کاوی و کاربردهاوب
کاوی های وبتکنی
کاوی و کاربردهامتن
کاوی های متنتکنی



ایهای برخط و دنبالهکاوی برای دادههای دادهروشStreaming
ههای دادهکاربرد تکنی و سیستمکاوی برای شب Recommender Systemsگر های توصیههای اجتماع
برنامه به سبمعرف های بزرگبرای دادهMap Reduceنویس
های بزرگ کاوی برای دادهداده

پویای تصادف وهای تعادل عموم پیشرفته-DSGEال
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٧ساعت٣٠روز، ٩دکتر حسین توکلیان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

اقتصاد کالن-٨١٠
شرح برگزاری

پویای تصادفبه دنبال برگزاری دوره مقدمات وهای تعادل عموم دوره پیشرفته آن را نیز به DSGEال و بانک ده پول پژوهش
برگزار کرد.١٣٩۴ساعت و با تدریس دکتر حسین توکلیان در آبان و آذر ٣٠مدت 

باشد:به شرح زیر مپیشرفتههای تدریس شده در دوره مهمترین سرفصل
های ساختار مدلDSGE) و تفاوت آن با معادالت همزمان و فرم خالصه شدهVAR(
بسط مدل استاندارد و لحاظ واقعیات اقتصادی
له بنگاه امس
لحاظ دولت و مباحث مربوط به آن
و رژیملحاظ بانک مرکزی و انواع سیاست های ارزیگذاری پول
ی هامباحث پیشرفته در مدلDSGE
های برآورد پارامترها در مدلDSGE
افزار کاربرد نرمDYNAREمدل کامل در ساخت ی
افزار مباحث پیشرفته در نرمDYNARE
 تحلیل پیشرفتهDYNARE درMATLAB

Big Dataدوره آموزش
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢۵ساعت١۶روز، ۴دکتر فرزاد خندان
در آزمونگواهدیدهآموزشساعت - نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٠۴٠ بانکداری ال
شرح برگزاری
آشنایی با داده های عظیم و کاربرد آن در مؤسسات مال ) با تدریس دکتر فرزاد خندان، دکترایBig Data(دوره آموزش

اهافزار ازنرممهندس اگو در به مدت DePaulدانش برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره ٩۴ساعت در آذرماه ١۶شی
، ارائه نمونههای عظیم، تبیین نقش دادهآشنایی با مفاهیم داده هایی از تجربیات های عظیم در خلق ثروت برای مؤسسات مال



در حوزه داده های عظیم بوده است.جهان
باشد:زیر مهای تدریس شده در این دوره به شرح مهمترین سرفصل

های عظیم (دادهBig Dataچیست؟ (
آشنایی با روندهای جهان
های عظیم در سازمانداده
سازمان برای خلق ارزش از طریق داده های عظیمآمادگ
موردکاوری
هاهای عظیم در بانککاربردهای داده
وریتمآشنایی با داده عظیمهایی پیشرفته و کاربرد آنها در دادههاکاوی و ال
های عظیمهای دادهآشنایی با فناوری

پس از برجام و بین الملل از سرگیری روابط بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

استفنسون هاروود ٣١ساعت۵روز، ١موسسه حقوق
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

حقوق و مقررات بانک-١۵۵
برگزاریشرح

و بین از سرگیری روابط بانک به چالشدوره آموزش پس از برجام با نگاه در آذر ماه الملل و مقررات با ١٣٩۴های حقوق
استفنسون هاروود برگزار شد.  فوق بانکدر شرکت اساتید مدعو از موسسه حقوق های حقوقها با مسائل و چالشدوره آموزش

اجرای برجام  های تدریس شده در این دوره عبارتند: مهمترین سرفصل.نددوو ابعاد گوناگون آن را تشریح نمآشنا شده و عملیات
 مرتبط با برجام مسائل حقوق
پس از برجام نحوه عقد قرارداد با بانک های خارج
بینالزامات حقوق ترونی المللراجع به انعقاد قراردادهای پرداخت ال
ها پس از برجامکنترل و تطبیق اجرای مقررات در بانک

شدهارائه صورتهای مشمولمبارزه با پولشویی: ویژه سازمان حسابرس های مال
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٠ساعت١٢روز، ٣مهجوریان و دهقان
در آزمونگواهدیدهآموزشساعت- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی٢۴٠١٩
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی را به صورت ویژه برای سازمان دوره آموزش و بانک ده پول های مالهای مشمول ارائه صورتپژوهش
) در روزهای حسابرس ساعت، با تدریس فاطمه مهجوریان، کارشناس گروه ١٢آذر، به مدت١٨و ١٧، ١۶شده (سطح عموم

اداره مبارزه با پولشویی بانک بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و محمدحسین دهقان، سربازرس گروه بازرس
ابتدا تاریخچه، مفاهیم و استاندارهای بینمرکزی برگزار کرد.  مبارزه با پولشویی بیان شده و پس از در این دوره آموزش الملل



رد  مبارزه با پولشویی، روی مبارزه با پولشویی تشریح شد. در تشریح برنامه عملیات برنامه عملیات واحد اطالعات مال معرف
با محور، قانون مبارزه با پولشویی، آیریس ین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط و آشنایی اجمال
از موارد پولشویی و مبارزه با آن مطرح شدند. افزارهای مبارزه با پولشویی همراه با نمونهنرم های عملیات

ویژه داروسازی سها-دوره مبارزه با پولشویی
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٠ساعت٨روز، ١محمد حسین دهقان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی-٨٠
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی به سفارش شرکت  شرکت برگزار گردید.این در محل ساختمان ١٣٩۴دیماه٣در داروسازی سهادوره آموزش

و اقتصادی کشور:آشنایی با  عملیات اعتباری-١موضوعات مختلف مرتبط با نیازهای جامعه بانک
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٧٠ساعت٣روز، ١اصغر میرمحمد صادقسیدعل
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

بانکداری مرکزی-٢١٠
شرح برگزاری

دی مـاه ۶مدیر کل اعتبارات بانـک مرکـزی در» اصغر میرمحمد صادقسید عل«با حضور » عملیات اعتباری«روزه سمینار ی
برگزاردر١٣٩۴ و بانک ده پول شد. پژوهش

ـانیزم فعالیـت، هـافرآیند اعطای خطوط اعتبـاری بـه بانک، ها و مؤسسات دولتفرآیند اعطای خطوط اعتباری به شرکت بـازار م
ریالنبی ـانیزم اعطـای قرض، بانک وک بـرای شـرکت، الحسـنهم ـانیزم انتشـار اوراق مشـارکت و صـ ، بانکم هـا و های دولتـ

ها از جمله مسائل مورد بحث در این سمینار بوده است.شهرداری

(ویژه  مهر اقتصاد)بانک دوره جامع مدیریت ریس
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢٨ساعت۴٨روز، ١٢حیدری- باستانزاد
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ساعت۴٨روز، ١٣۴۴٢۵١٢
شرح برگزاری

به سفارش اداره  نقدیندگ اعتباری و ریس ، ریس عملیات ، ریس شامل کلیات مدیریت ریس دوره جامع مدیریت ریس
با تدریس آقایان حسین باستانزاد و هادی حیدری ٩۴ماه و بهمنآموزش بانک مهر اقتصاد در دی  و بانک ده پول در پژوهش

برگزار گردید.



تحول بانک سمینار آموزش
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨٠ساعت١۶روز ٢
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونیبانکداری -١٢٨٠ ال
شرح برگزاری

نیسـتگرایی دارندهای بانکداری نیاز به تحول، نوسازی و نوینسیستمدر این موضوع که  بایسـت همزمـان بـا هـا م. بانکشـ
و زیرســاختوکار، بهینهشــدن بــا نیازهــای در حــال تغییــر کســبهماهنگ هایی را انجــام دهنــد کــه از ســازی فرآینــدهای قــدیم

ردهای  معمل ، اسـتاندارد سـازی و همبانکداری متمرکز پشتیبان ، بهبـود چـاب تـراز نمایند. اهداف این تحول کاهش پیچیـدگ
.وکار و فناوری اطالعات استساختن کسب

تحـول بـانک مخـاطبین بـا هـدف تحـول بانکـداری و مهـاجرت بـه بانکـداری نـوین بـا نگـرش هـا، معمـاری، در سمینار آموزشـ
از جمله های استاندارد بانکداری بیندلها و مچارچوب رونـدهای نـوین بانکـداری همچنینو شدندآشنا BIANو IFWالملل

ارهای ایجاد تحول در کسب و کار بانک پیشراندیجیتال در جهان و راه و تحلیل ها به کم های فناوری اطالعات مورد بررس
ـاری شـرکت آیدر٩۴بهمن ١١و ١٠این سمینار .گرفتندقرار  ـون در سـالن همایشتبـا هم هـای سـازمان مـدیریت صـنعتآی

برگزار شد.

بانکداری جامع ویژه بانک مرکزی-سمینار آموزش
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

دکتر - دکتر هماپور-دکتر دیواندری
دیمیتریوس -لنگرودی - داودیان

مولمارتین -توماسوس
۵٢ساعت٨روز ١

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
بانکداری جامع-۴١۶

شرح برگزاری
بانکداری جامع  و بینبنـامبـا حضـور اسـاتید ٩۴بهمـن ١۴ویـژه کارشناسـان بانـک مرکـزی در سمینار آموزش در داخلـ المللـ

که صنعت اسـت برگـزار سپریدر حالایراندربانکداریساختمان بانک مرکزی برگزار شد. این سمینار با توجه به شرایط خاص
سوازهابانکآندرکهشرایط.شد هزینـهرفـتنبـاالوعملیـاتسـودحاشـیهدرجـدیکاهشهمچونایعمدهمعضالتبای

لبهفعالیتادامهبرخبرایکهجاییتااندمواجهمعوقمطالبات ـانموجودش ـرانونیسـتپـذیرام بـازودیـادیـرنیـزدی
الت رشدخواهندمواجهخودفعالیتادامهدرتریجدیمش بانکومالخدماتدریافتجستجویدرمشتریانو از سوی دی

ربانکبهبانکازنیازمورد نظـامجهـتهمـینبـه. ندهسـتآمـدورفـتدربـانکومـالزمینـهدرفعـالهایشرکتسایریادی
تاباشدمهابانکبرنظارتنحوهوهابانککاروکسبمدلبخشدودرحداقلیاهعمدتغییراتنیازمندکشوردربانکداری

الترفعبرعالوه یرینیزآیندهدرشرایطچنینپیشامدازکنونمش .شودپیش
ده ،وپولپژوهش ومـدیرانبـرتمرکـزبـاجـامعبانکـداریآموزشـسـمیناربرگـزاریبـهتصـمیمحاضـرشـرایطدرکبابانک
ازهدف.برداردجدیدیگامکشوربانکمدیرانفکراتاقعنوانبهخوداصلنقشایفایدرگرفت تامرکزیبانککارشناسان



مشـارکتوفکـریدرگیریسطحباالبردنوموضوعاهیمتبرتاکیدواقعدرمرکزی،بانکبرایتخصصسمیناراینبرگزاری
التحلدرسازمان .بوده استبانکنظاممش

ویژه مدیران ارشد سیستم بانک-سمینار بانکداری جامع
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

دکتر - دکتر هماپور-دکتر دیواندری
-لنگ-دکتر حقیقت- داودیان

مول-توماسوس
٧۶ساعت١۶روز ٢

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
بانکداری جامع-١٢١۶

شرح برگزاری
در تحول این با توجه به در ادامه برگزاری سمینار بانکداری جامع ویژه کارشناسان بانک مرکزی و  نقش مدیران ارشد نظام بانک

این سمینار را در روزهای  و بانک ده پول در جزیره کیش به طور ویژه برای مدیران ١٣٩۴بهمن ماه ١۶و ١۵صنعت، پژوهش
ارشد صنعت بانکداری کشور برگزار نمود. 

بانک شهر-دوره بانکداری جامع سفارش
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

دکتر - دکتر هماپور-دکتر دیواندری
٣٧ساعت٨روز ٢داودیان

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
بانکداری جامع-٢٩۶

شرح برگزاری
بانکداری جامع به سفارش بانک شهر در روزهای  مرکزی بانک شهر در محل ساختمان ١٣٩۴بهمن ٢١و ٢٠دوره آموزش

برگزار گردید.

بانک مل-دوره بانکداری جامع سفارش
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

-دکتر هماپور-دیواندریعلدکتر 
٨۵ساعت٨روز ١دکتر نادر حقیقت- دکتر داودیان

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
بانکداری جامع-۶٨٠

شرح برگزاری
بانکداری جامع در دوره آموزش برگزار گردید.١٣٩۴اسفند ١١به سفارش بانک مل در ساختمان ادارات مرکزی بانک مل



ویژه قضات-دوره مبارزه با پولشویی
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

۶٣ساعت٨روز ۶محمد حسین دهقان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی-۵٠۴
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی و انقالب تهران ویژه دوره آموزش قضات به سفارش معاون قضایی و آموزش محترم دادستان عموم
تهران  و انقالب تهران در محل ١٣٩۴بهمن و اسفند ماهدر دادسراهای تخصص برگزار گردید.دادسرای عموم

ویژه سیناپاد-دوره مبارزه با پولشویی
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٢۵ساعت٨روز ١محمد حسین دهقان
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

مبارزه با پولشویی-
شرح برگزاری

مبارزه با پولشویی، به سفارش شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سیناپاد) در  این در محل ساختمان ١٣٩۴اسفند ٢دوره آموزش
شرکت برگزار گردید.

سمینار پولشویی ویژه قضات
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

۶٠ساعت٣روز ١محمد حسین دهقان
گروه آموزشدر آزموننامه قبولگواهدیدهساعت آموزش- نفر

مبارزه با پولشویی-
شرح برگزاری

و انقالب تهـران ویـژه  روزه مبارزه با پولشویی به درخواست معاون قضایی و آموزش محترم دادستان عموم ی سمینار آموزش
تهران در اسفند ماه  و انقالب تهران برگزار ١٣٩۴قضات دادسراهای تخصص گردید.در محل دادسرای عموم



ه بانکاستاندارد های شب
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١دبستانزهراوعبدالرضا مصدق
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

این کارگاه ترغیب ذینفعان صنعت بانکداری کشور ایران به استفاده از تجربیات برتر و استانداردهای مطرح دنیـا برگزاریهدف از
وکار بانکداری بوده است.در زمینه کسب

ه بانک«کارگاه  کسـب» استانداردهای شب وکـار در شـرکت به صورت مشترک توسط عبدالرضا مصدق، کارشناس ارشد مهندس
و تحلیل داده در بعـدازظهر اولـین روز پنجمـین همـایش بانکـداری خدمات انفور ،کارشناس ارشد مهندس و زهرا دبستان ماتی

و نظام ترونی مورد بررسIFWو سپس چارچوب اطالعاتBIANدر این کارگاه ابتدا استانداردهای پرداخت برگزار شد. ال
.قرار گرفت

ارگاه عبارتند از:های تدریس شده در این کمهمترین سرفصل
بخش اول: 

معرفBIAN
 مفاهیم پایه استانداردBIAN
 انطباق با استانداردBIAN
 استانداردBIANهای پیش روی صنعت بانکداری و فرصت

بخش دوم: 
معرفIFW
 چارچوب IFWابعاد اصل
های مرتبط با چارچوب مدلIFW
دار " با استفاده از وکار " سپرده مدتسازی کسبمدلIFW
 سرویس نمونه با استفاده از ی IFWتحلیل و طراح

EMV
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٢۵ساعت۵/١دیوید کل
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٨٧/۵ بانکداری ال
برگزاریشرح 

در عصر روز اول پنجمین همایش بانکداری )» EMVمسترکارت و ویزاکارت(سیستم پرداخت یورو، «کارگاه تخصص
و نظام ترونی درحوزه های پرداخت برگزار شد. در این کارگاه که توسط دیوید کول (مدیر شرکت پرداختال ترونی های ال

راهEMVمسترکارت و ویزاکارت (یورو، سیستم پرداخت دریای کارائیب) برگزار شد، حل جهت ارتقاء امنیت و ) به عنوان ی
قرار گرفتند.های اعتباری در برابر سوء استفادههوشمندسازی کارت کنندگان و سارقان اطالعات محرمانه مطرح و مورد بررس



هاسنجهراستاسازی امنیت اطالعات با کسب و کار: مدل، برنامه، نقش ها و هم
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١فرد،سجاد طرهانعلیرضا اطهری
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

برای همراستاسازی امنیت اطالعات با کسب شد. ها وکار در بانکودر این کارگاه مدل و اعتباری معرف موسسات مال
برنامه امنیت «کار بازگو شده و در ادامه، ونقش مدیر ارشد امنیت اطالعات در همراستاسازی امنیت اطالعات با کسبهمچنین

تشریح به عنوان ابزارهایی که برای همراستاسازی در اختیار مدیران ارشد قرار دارند، » های امنیت اطالعاتسنجه«و » اطالعات
.شد

UserJourney and Customer Experience in Modern Digital Banking Ecosystem
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١امیر رضا فرهادی
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

مشتری و نقش آن در اکوسیستم نوین تجربه«) کارگاه CARATالمللامیررضا فرهادی (مدیر کل بخش دیجیتال شرکت بین
ترونی نمونه کاربردی و » بانکداری ال ارائه نمود. در این کارگاه ی ترونی را در عصر روز اول پنجمین همایش بانکداری ال

در خصوص اهمیت تجربه مشتریان در بانک در عمل یا معماری دیجیتال و اثر آن بر طراح ترونی استفاده از خدمات ال
ارائه شددرگاه .های مختلف بانک

هاکدر بانGovernance, Risk & Compliance(GRCاستقرار (
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١واقفآفرین مومننوش
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و انطبـاق «کارگاه  (مـدیر توسـط نـوش» هاهـا و سـازماندر بانکGRCاستقرار حاکمیت، مـدیریت ریسـ آفرین مـؤمن واقفـ
) در بعـدازظهر روز اول همـایش برگـزار شـد.  و امنیت اطالعات شـرکت خـدمات انفورماتیـ ایـن کارگـاه پـس از بیـان در ریس

حوزهGRCمفاهیم  و انطباق با الزامات و دستورالعمو معرف ان، های سـازملهای مختلف آن شامل حاکمیت، مدیریت ریس
ضرورت پارچه و ابزارهای استقرار گامیهاها و چالشبه بررس پرداخت.GRCهای استقرارمدل ی



هوش تجاری
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١دکتر روزبه ترابی
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونیبانکداری -١٢٧/۵ ال
شرح برگزاری

و نظام» هوش تجاری با تأکید بر بازاریابی«کارگاه  ترونی های پرداخت توسط در صبح دومین روز پنجمین همایش بانکداری ال
کاوان هوشمند توسن برگزار شد.دکتر روزبه ترابی مدیر عامل شرکت داده

Businessتعـاریف و تبیــین تاریخچـه هــوش تجــاری ( Intelligence کــاربرد ایــن سیسـتم در بازاریــابی از مهمتــرین ) و بررسـ
بوده است.  موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزش

انبوهمدل های تامین مال
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٢۵ساعت۵/١امید ترابی
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٨٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

ترونیهمایشپنجمین در صبح روز دوم  انبوه یا «، امید ترابی (عضو هیات مدیره شرکت توسن) کارگاه بانکداری ال تامین مال
و متوسط (را ارائه نمود. در این کارگاه شرکت» جذب سرمایه مردم انبوه یـا ) بهSMEهای کوچ تامین مال عنوان هدف اصل

مطرح  انبـوه و نمونـه.شدجذب سرمایه مردم از وبهمچنـین انـواع تـامین مـال های جـذب سـرمایه عمـومسـایتهای عملـ
و قرار گرفتند.همچون آسوب، زوپا و ایندی ر مواردی بودند که در این کارگاه مورد بررس گو از دی

API for Banking
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

١٢۵ساعت۵/١دیلیپ موهاپاترا
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٨٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و نظام» برای بانکداریAPI« کارگاه تخصص ترونی های پرداخـت برگـزار شـد. ایـن در روز دوم پنجمین همایش بانکداری ال
کـه APIگردید. در این کارگاه سیستم ) ارائه Nexrightعامل شرکت توسط دیلیپ موهاپاترا (مدیرکه کارگاه  بـه عنـوان سیسـتم
و ها و نهادهـهای جدیـد بــرای ایجـاد شــراکت بـین ســازمانفرصـت در حـوزه ای دولتـ ، توســعه غیردولتــ ترونیـ بانکــداری ال

و تنوع استفاده برای کاربران حوزه برنامه قرار گرفت. کندهای کاربردی ایجاد مابزارهای موبایل ، مورد بررس



)IoTاشیاء هوشمند در دنیای به هم متصل (
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١علیرضا کیانپور
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و نظامکه نیز از مجموعه کارگاهدر این کارگاه  ترونی کیـانپور علیرضاهای پرداخت بوده است، های پنجمین همایش بانکداری ال
ه پارچه عملیات شب اشیاء هوشمند در دنیای بـه هـم متصـل ((رئیس گروه کنترل ی ) به معرف )IoTشرکت خدمات انفورماتی

الت برقراری  قرار را در ایران IoTپرداخته و همچنین مش .دادمورد بررس

بانکداری جامع
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١دیاندکتر امیر حسین داو
در آزموننامه گواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشقبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و نظام ترونیـ هـای کارگاه بانکداری جامع  که توسط دکتر امیرحسین داودیان در صـبح روز دوم پنجمـین همـایش بانکـداری ال
قرار گرفت.   بانکداری جامع مطرح و مورد بررس پرداخت برگزار شد مفاهیم اولیه و اساس

معماری تشخیص تقلب بر بستر کالن داده ویادگیری
کنندگانشرکتتعداد مدتمدرس

٨۵ساعت۵/١الدین نصیریدکتر جالل
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

همایش پنجم بانکداری از جمله کارگاه» داده و یادگیری ماشینمعماری تشخیص تقلب بر بستر کالن«کارگاه  های تخصص
و نظام ترونی ) و الهام های پرداخت بوده است که توسط دکتر جاللال الدین نصیری (مشاور شرکت خدمات انفورماتی

، روش ترونی یری از آن به بحث رضایی برگزار گردید. در این کارگاه موضوع تقلب در بانکداری ال های کشف، مدیریت و پیش
گذاشته شد.



ترونیهای کسب و کار مدل بانکداری ال
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

زاده ١٢۵ساعت۵/١دکتر پیام حنف
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٨٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

زاده درکارگـاه مــدل توســط دکتـر پیــام حنفــ ترونیــ دومـین روز از پنجمــین همــایش بانکــداری های کســب و کـار بانکــداری ال
مدل زاده به بررس برگزار گردید. در این کارگاه دکتر حنف ترونی و نظریـهال ترونیـ های مطـرح های کسب و کار بانکداری ال

های ارزش و خلق ارزش پرداخت.در این زمینه از جمله تئوری

بانکداری بدون شعبه
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١دکتر محمد مظاهری
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و نظاماز مجموعه کارگاه» بانکداری بدون شعبه«کارگاه آموزش ترونی های پرداخت توسط های پنجمین همایش بانکداری ال
مظاهری (مدیرعامل شرکت توسن تکنو) در بعدازظهر روز دوم همایش برگزار شد.دکتر محمد 

های مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:مهمترین سرفصل
مفهوم بانکداری بدون شعبه ( علل گرایش به این مفهوم، مزایا، چالشها و...).١ معرف
های داخل شعب:.٢ دگرگون

نقش جدید شعب
 شعب تغییرات فیزی

خارج شعب:.٣ خدمات بانک
پیدایش کانالهایی مانند خودپرداز و موبایل و اینترنت: خدمات کارت
 پیدایشVTMسایر خدمات بانک :

بازار.۴ بررس



مجوزهای  کار بانکوو تاثیر آن در کسبMVNOو FCPمعرف
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

٨۵ساعت۵/١سید کاظم دهقان
در آزمونگواهدیدهآموزشساعت- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-١٢٧/۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

مجوزهای « توسـط مهنـدس سـید کـاظم دهقـان، مـدیرعامل » کـار بـانکوو تـاثیر آن در کسـبMVNOو FCPکارگاه معرف
فرادیس گستر کیش و نظامهمایشپنجمین در عصر دومین روز شرکت خدمات انفورماتی ترونیـ هـای پرداخـتبانکداری ال

مجوزهای .برگزار شد مـورد وهـا و اثـرات آن بـر فضـای کسـب، کاربریMVNOو FCPدر این کارگاه ضمن معرف کـار بـانک
قرار گرفت. بررس

ارهای مقابله با آن باج افزارها و راه
کنندگانتعداد شرکتمدتمدرس

 ، امینسید علیرضا کامران ٨۵ساعت١آزادباب
در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول

ترونی-٨۵ بانکداری ال
شرح برگزاری

و نظام ترونی ارهای مقابله با آنهای پرداخت، کارگاه آموزشدر عصر روز دوم پنجمین همایش بانکداری ال باج افزارها و راه
امین آزاد (کارشناس واکنش به  کاشف)، باب ترونی شرکت مدیریت امن ال (مدیر گروه بانک با حضور سید علیرضا کامران

باجرخداد شرکت کاشف)  ارهای مقابله با آنها به معرف . پرداختندافزارها و راه

معماری امن ذخیره و بازیابی اثر بخش اطالعات
کنندگانشرکتتعداد مدتمدرس
٨۵ساعت١زمانرضا صاحب

در آزمونگواهدیدهساعت آموزش- نفر گروه آموزشنامه قبول
ترونی-٨۵ بانکداری ال

شرح برگزاری
ارهای مقابله با آن«در ادامه کارگاه آموزشکه »معماری امن ذخیره و بازیابی اثر بخش اطالعات«کارگاه  در »باج افزارها و راه

و نظام ترونی (مشاور استراتژی امنیت رضا صاحب،های پرداخت برگزار شدعصر روز دوم پنجمین همایش بانکداری ال زمان
قرار داد به عنوان جدیرا حفاظت از اطالعات سازمان های کشور)شماری از بانک مورد بررس ترین دغدغه مدیران انفورماتی

الت در این زمینهو مهم نبودن منابع آپ و مشخصهای بآپ، تعدد سیستمرا عملیات پیچیده و مدیریت نشده بترین مش
الت پیشنهاد کرد که اطالعات مورد نیاز سازمان باید بر اساس ضریب گیری دانست. صاحبپشتیبان در جهت رفع این مش زمان

ص شودای نگهداری اطالعات نیز مشخبندی و دوره عمر مناسب براهمیت آن اولویت


