
برنامه های آموزشی اردیبهشت ۱۳۹۷

هزینه ساعتزمانمدرس/ سخنرانعنوان
)ریال(

۱۴۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۱۷۱۸ اردیبهشتدکتر محسن مطمئنمدیریت مالی: ویژه مدیران غیر مالی

آسیب شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری )بیست و 
دومین نشست نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسالمی(

دکتر علی معصومی نیا، 
دکتر احمد شعبانی، 
دکتر حسین میثمی

رایگان۱۴ تا ۱۸۱۶ اردیبهشت

۱۹، ۲۵، ۲۶ حمید گواشیریانیانواع روش های پرداخت وجه بین المللی
۱۴۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸اردیبهشت

مبارزه با پولشویی: ویژه کلیه سازمان های مشمول ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده

فاطمه مهجوریان، 
محمدحسین دهقان

۲۲ و ۲۴ 
۱۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸اردیبهشت

فناوری زنجیره بلوکی، رمزارزها و کاربرد آن در صنعت 
۲۳، ۲۴ و ۲۵ سعید خوشبختبانکداری

۱۴۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸اردیبهشت

مدت تقریبی عنوان
گروه آموزشی)ساعت(

خرد،  بانکداری  ریسک،  مدیریت  حوزه های  در  عامل،  مدیران  ویژه  بانکداری:  کادمی  آ
مدیریت بانکی۴ ساعتبانکداری کالن، تامین مالی، هزینه، دیجیتال، سازمان )برگزاری به صورت خصوصی(

بین الملل۱۶عملیات حسابداری ارزی مرتبط با روش های پرداخت بین المللی

بین الملل، حقوق۱۲اصول و مهارت های مذاکرات و عقد قراردادهای بین المللی

بین الملل۱۲روش های تامین مالی بین المللی

مقررات بین الملل۱۶آشنایی با مقررات UCP600 و مقررات اینکوترمز

)LC( مقررات بین الملل۱۲حقوق و مقررات اعتبارات اسنادی

مقررات ببن الملل۱۲مقررات ارزی بانک مرکزی 

بانکداری بین الملل۱۲روابط کارگزاری و سوئیفت

فهرست کارگاه های آموزشی

واحد آموزش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمادگی دارد دوره های آموزشی زیر را به صورت سفارشی برای مدیران 
و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی و همچنین، در صورت تأمین نصاب، برای عموم عالقه مندان برگزار کند:



شماره های تماس: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷                              دورنگار: ۸۸۶۵۷۳۹۹ و ۸۸۶۵۷۴۳۰

)Compliance( مقررات بین الملل۱۶تطبیق با استانداردهای بین المللی

Compliance در حوزه ICA مقررات بین الملل۴۵آمادگی آزمون

مقررات بین الملل۱۲حقوق و مقررات مبادالت بانکی بین المللی

مقررات بین الملل۱۲حقوق و مقررات ارزی و مبارزه با قاچاق ارز

)IFRS9( استانداردهای بین الملل۱۲جدیدترین استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

)Basel( استانداردهای بین الملل۱۲جدیدترین مقررات و رهنمودهای کمیته بال

حسابداری۱۶تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک

بانکداری۲۰انواع ریسک در بانک ها و مدیریت آن

Comfar اقتصادی۲۰ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از

Excel اقتصادی۲۰تکنیک های تحلیل هزینه و فایده با استفاده از

آشنایی اجمالی با موضوعات اقتصادی: بازارهای پولی و مالی؛ اصطالحات و شاخص های 
اقتصادی، بانکداری۲۸اقتصادی؛ عملیات بانکداری داخلی و بین المللی

)DSGE( اقتصادی۶۰الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

EXCEL, R, Matlab, Eviews تحلیل آماری۱۶تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای

)Big Data( بانکداری الکترونیک۱۶داده های عظیم

بانکداری الکترونیک۱۲کشف تقلب در بانکداری

بانکداری الکترونیک۱۲امنیت در بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک۸بانکداری دیجیتال

بانکداری الکترونیک۱۶آشنایی با سامانه های بانکداری الکترونیک 

مدیریت بانکی۸حاکمیت شرکتی در بانکداری

مدیریت بانکی۱۲تبلیغات، بازاریابی و برندینگ در صنعت بانکداری

مدیریت بانکی۱۲بانکداری مدرن و مدیریت تغییر در نظام بانکی

مدیریت بانکی۱۲بانکداری جامع

مدیریت بانکی۸بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

مدیریت بانکی۸مدیریت استراتژیک در صنعت بانکداری

ws.mbri.ac.ir

مدت تقریبی عنوان
گروه آموزشی)ساعت(


