معرفی شرکت ROWEIT
شــرکت رو وایــت آلمــان ارائــه دهنــده دوره هــای مالــی و بازرگانــی در آلمــان و ایــران مــی باشــد .ایــن شــرکت در
ســال  2012در شــهر کاســل آلمــان بــه مدیــر عاملــی آقــای ســعید روشــنی تاســیس گردیــده و دارای دو شــعبه
در کاســل و تهــران مــی باشــد .تــا بــه حــال بالــغ بــر  2000نفــر در دوره هــای تخصصــی ایــن شــرکت در آلمــان
و ایــران شــرکت نمــوده انــد .کیفیــت بــاال ،روش هــای آموزشــی بــه روز و همچنیــن کاربــردی بــودن
از خصوصیــات دوره هــای شــرکت رووایــت مــی باشــد .شــرکت رو وایــت عضــو اتحادیــه شــرکت هــای آموزشــی
آلمــان ،اتحادیــه صادرکننــدگان دوره هــای آموزشــی آلمــان و همچنیــن اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان
مــی باشــد .ایــن شــرکت نمایندگــی مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت و شــرکت  BTIآلمــان را
در ایــران دارا میباشــد .دوره هــای تطبیــق و مبــارزه بــا پولشــویی ،مدیریــت ریســک ،IFRS ،اعتبــارات اســنادی،
مدیریــت قراردادهــای بیــن المللــی ،مدیریــت پرداخــت هــای بیــن المللــی ،مدیریــت پــروژه ،مدیریــت منابــع
انســانی و ارتباطــات بیــن المللــی بــرای صنعــت بانکــی ،بیمــه و هلدینــگ هــای بــزرگ کشــور برگــزار مــی گــردد.
همچنیــن شــرکت رووایــت قــادر بــه طراحــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا مدرســین خارجــی در ایــران و
آلمــان بــر اســاس نیازهــای اختصاصــی ســازمان شــما مــی باشــد.
از مشــتریان رو وایــت در آلمــان میتــوان بــه شــرکت هــای فولکــس واگــن ،ایربــاس ،ولــوو و در ایــران بــه شــرکت
هــای بوتــان ،نفــت بهــران ،فــوالد مبارکــه و بانکهــای پارســیان ،ســینا ،رفــاه کارگــران ،صــادرات ،توســعه صــادرات،
خاورمیانــه ،گردشــگری ،تجــارت ،ملــت و اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان اشــاره نمــود.

رفرنس ها:
جناب آقای تقدیری ،عضو هیات مدیره بانک ســینا
دوره برگــزار شــده کــه بــه اهتمــام جنــاب آقــای روشــنی عضــو محتــرم هیــات رئیســه اتــاق ایــران و آلمــان در
راســتای الزامــات نظــام حاکمیــت شــرکتی در دانشــگاه مالــی فرانکفــورت آلمــان بــا عناوینــی همچــون مدیریــت
تطبیــق ،مدیریــت ریســک ،مبــارزه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تقلــب تشــکیل گردیــد بــه لحــاظ ارایــه ســرفصل
هــای آموزشــی از ناحیــه اســاتید مســئول دارای ســمت اجرائــی در برخــی از بانکهــای آلمــان ،از غنــای علمــی و
اجرائــی بســیار خوبــی برخــوردار بــود .لــذا گذرانــدن ایــن دوره و دوره هــای مشــابه را بــه عالقمنــدان حــوزه نظــام
بانکــی توصیــه مــی نمایــم.
جنــاب آقای دکتر بیداری ،مدیر امور نظارت بانک رفاه کارگران
بــه اســتحضار مــی رســاند دوره تطبیــق و مبــارزه بــا پولشــویی در دانشــگاه فرانکفــورت بــا اســتفاده از اســاتید
مجــرب و خبــره برگــزار گردیــد .در ایــن ارتبــاط الزم بــه ذکــر اســت ،محتــوای دوره منطبــق بــا نیازهــای شــبکه
بانکــی کشــور تنظیــم گردیــده ورضایتمنــدی مطلوبــی از نحــوه برگــزاری دوره حاصــل گردیــد .شــایان ذکــر اســت
فــارغ از محتــوای دوره ،هماهنگــی هــای الزم پیرامــون اقامــت و ایــاب و ذهــاب مدعویــن برقــرار گردیــده و از ایــن
بابــت نیــز قابــل تحســین بــود.

۱

مدرسه مالی و مدیریت فرانکفورت
مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت (مدرســه فرانکفــورت) بــا بیــش از  50ســال تجربــه در مشــاوره ،خدمــات
آموزشــی در زمینــه بانکــی ،مدیریــت و مدیریــت مالــی یکــی از پیشــرو تریــن دانشــگاه هــای بازرگانــی خصوصــی
و موسســات مشــاوره ای در آلمــان مــی باشــد .ماموریــت مــا توســعه ابزارهــای بازرگانــی ملــی و بیــن المللــی از
طریــق تحقیــق ،آمــوزش و خدمــات مشــاوره ای اســت.
مدرســه فرانکفــورت توســط بانــک هــای پیشــرو و خــاق تریــن صنایــع در آلمــان از جملــه زیمنــس ،دویچــه
بانــک ،کومرتــس بانــک ،درســدنر بانــک ،ب هــا اف بانــک و بایریشــه هیپــو و فراینــز بانــک هدایــت و نظــارت
مــی شــود .مدرســه فرانکفــورت توســط یــک هیــات مدیــره اداره مــی شــود کــه رییــس و مدیــر عامــل آن آقــای
پروفســور اودو اشــتفنز مــی باشــد و در مــوارد خــاص از یــک هیــات امنــا مشــاوره مــی گیــرد .شــکل حقوقــی
مدرســه فرانکفــورت شــرکت غیــر انتفاعــی مــی باشــد کــه در ســال  2016درآمــدی معــادل  81.9میلیــون یــورو
و ســرمایه ای معــادل  47.3میلیــون یــورو داشــته اســت.
مدرســه فرانکفــورت ارائــه دهنــده دوره هــای مختلــف آمــوزش حرفــه ای و دانشــگاهی اســت .در ســال 2014
دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت مالــی رتبــه  20در ســطح دنیــا را بــه خــود اختصــاص داد .بــه لحــاظ مهــارت
هــای شــغلی مدرســه فرانکفــورت رتبــه  10را دارا بــوده اســت ،باالتــر از دانشــکده مدیریــت دانشــگاه آکســفورد،
دانشــگاه بو ُکنــی ایتالیــا و مدرســه مدیریــت لیــدز انگلســتان.
مدرســه فرانکفورت از ســازمان های زیر نشان هایی را دریافت نموده است.
نشان تائید فرایند های عالی ،فرهنگ آموزش و  (EFMD). EQUISبنیاد توسعه مدیریت اروپا
تحقیق فوق العاده و مرتبط و دانشجویان با کیفیت باال و کارمندان متعهد می باشد .در کل
دنیا  -با حدود  50هزار مدرسه و دانشکده مدیریت و بازرگانی -فقط  143دانشکده توانسته
اند این نشان را دریافت نمایند
انجمن توسعه دانشکده های بازرگانی ()AACSB
وزارت آموزش عالی ،تحقیقات و هنر ایالت هِسِ ن آلمان
بنیاد توسعه مدیریت اروپا
بنیاد بین المللی اعتبارسنجی دانشکده های مدیریت
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شرح دوره
بررســی کلیه جنبه های مدیریت ریســک عملیاتی و چالش های مربوط بدان در صنعت خدمات مالی.
ایــن دوره در حــوزه مقــررات تــا فرهنــگ ،عــرض و عمــق کلیــه جنبــه هــای مدیریــت ریســک (خطــر پذیــری)
عملیاتــی و چالــش هــای مربــوط آن را در صنعــت خدمــات مالــی در بــر میگیــرد .در طــی ایــن دوره همچنیــن
موضوعــات بســیار مهمــی ،نظیــر گزینــش و گــزارش دهــی  KRIهــای اصلــی ،نمایــش ارزش کاری مدیریــت
ریســک (خطرپذیــری) ،نیــل بــه الزامــات قانونــی و صورتبنــدی اعالمیــه میــزان اشــتهای ریســک (خطــر پذیــری)
بدقــت و بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت .ســایر موضوعــات مهــم مــورد بحــث در ایــن دوره
عبارتنــد از پیوســتگی مــوارد خطــر پذیــر ،گــزارش مربــوط بــه تجمیــع تدابیــر اتخــاذ شــده و نظــارت بــر
خطــرات احتمالــی پیــش روی.

حوزه های اصلی تحت پوشش
با شــرکت در این دوره  3روزه عملی ،شــرکت کنندگان به فراگیری موارد زیر خواهند پرداخت:
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀

کلیه اقدامات برتر در مدیریت ریســک عملیاتی برای شــرکت های مالی
مــوارد مهــم قانونی از جمله خطرات احتمالی پیش روی
ابزار موثر برای شناســایی خطرات و ســناریوهای مختلف
روش های مناســب مربوط به تحلیل ســناریو های مختلف و ارزیابی حوادث نادر
روش ســاختاری مربوط به شناســایی و طراحی شاخص های خطرات اصلی
تحلیل ریشــه ای موارد مورد نظر برای طراحی نظارت مطلوبتر
شناســایی و نظارتهای های ضروری بر خطاهای انســانی
صورتبندی اعالمیه های مربوط به میزان و تحمل اشــتهای ریســک
گزارش دهی در خصوص معیارهای تجمیع شــده
پیوســتگی موارد خطر پذیری و نقشــه های مربوط به این امر
تأثیــر گذاری بر فرهنگ خطر پذیری
ســاختار بهینه ریسک عملیاتی
مشــخصات سامانه ریسک عملیاتی
تاثیر ریســک عملیاتی بر ســایر ریسک های مالی در بانک
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گروه هدف
کارشناســان ،مدیــران و اعضــاء هیــات مدیــره بانــک هــا ،موسســات مالــی و حسابرســی و نهادهــای نظارتــی در
ایــران

اهداف یادگیری:
هــدف از ایــن دوره شــناخت عمیــق مدیریــت نویــن ریســک عملیاتــی و بکارگیــری آن در موسســه ای کــه در آن
مشــغول بــکار هســتید میباشــد کــه در طــول آن ابــزار مــورد نیــاز بــرای ســنجش و ارزیابــی خطــرات پیــش رو را
در اختیــار شــما قــرار داده و راهبردهــای مناســب جهــت مقابلــه و یــا کاهــش ایــن خطــرات را بــا هــدف حفــظ
تــوان رقابــت موسســه شــما در محیــط کســب و کار حاضرکــه بســرعت در حــال رشــد میباشــد را ارائــه میدهــد.
محتوای آموزشی*
روز اول :چارچوب مدیریت ریســک سازمانی و ابعاد آن
◆ راهبرد
◆ مدل عملیاتی
◆ متدولوژی
◆ ارتباطات
◆ زیرساخت
◆ ریســک عملیاتی و حاکمیت شرکتی
◆ موارد ضرر و زیان
◆ حدود ریسک عملیاتی
روز دوم :ریسک عملیاتی در نظارت بانکی
◀ الزامــات بازل II / III
◀ اقدامات مناســب ،FSB، EU ،و  )FSA (UKالزامات
◀ بهتریــن اقدامات بین المللی OCED
روز سوم :ابزارهای ریسک عملیاتی
• داده هــای مربــوط بــه ضرر و زیانهای داخلی ،داده های مربوط به ضرر و زیانهای خارجی
• خود ارزیابی ،تحلیل -ســناریو
• شــاخص های کلیدی ریسک (خطر پذیری)
• توزیع فراوانی
• مدلسازی داده
• تنظیــم پارامتر (مقدار معلوم)
• تخصیص سرمایه ریسک

4

• تحلیل سناریو
• آزمون اســترس یا فشار
مدیریت ریسک عملیاتی
◁
◁
◁
◁

راهبردهای مدیریتی
نقص مدیریت ریســک و نقاط ضعف کنترل
زنگ هشدار اولیه
اشــتها و فرهنگ ریسک

* در محتــوا تغییراتی صورت خواهد گرفت
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متدولوژی
ســخنرانی هــای کوتــاه ،بحــث و بازتــاب ،بهتریــن اقدامــات و کاربــرد آنهــا در مســائل جــاری ،کار بــا مطالعــات
مــوردی ،کار در گروههــای کوچــک
.

تعداد شرکت کنندگان

هــدف مــا اطمینــان از ایــن امــر اســت کــه هــر یــک از شــرکت کننــدگان بهــره وری زمــان خــود را در ایــن
دوره بــه حداکثــر برســانند .بنابرایــن تعــداد شــرکت کننــدگان ایــن دوره بــه  25نفــر محــدود گردیــده اســت.

اساتید دوره
مدرســین مــا کارشناســان بــا تجربــه ای در زمینــه هــای تخصصــی خــود قلمــداد میشــوند .امــکان حضــور ایــن
مدرســین بــه تاریــخ برگــزاری برگــزاری و شــرایط حضــور آنهــا بســتگی دارد.
زبــان تدریس انگلیسی می باشد.
* برای دوره مترجم همزمان در نظر گرفته شــده اســت.

Prof. Andreas Igl
Professor at the Bundesbank Hochschule

Mr. Stephan Hartenstein
Consultant
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زمانبندی و محل برگزاری دوره
مدت زمان دوره  3:روز
تاریــخ برگزاری گروه یک 25 :الی  27خرداد  15( 1398الی  17ژوئن )2019
تاریــخ برگزاری گروه دو 28 :الی  30خرداد  18( 1398الی  20ژوئن )2019
محل برگزاری :تهران
مهلت ثبت نام 31 :اردیبهشــت ماه 1397

هزینه ثبت نام

*

هزینه شــرکت در سمینار  3روزه 1000 :یورو برای هر شرکت کننده شامل
◀ نســخه نرم افزاری و ســخت افزاری جزوات و بسته های آموزشی سمینار
◀ پشــتیبانی و ارتباط با مدیر دوره در روزهای برگزاری ســمینار
◀ پذیرایی ناهار در تمامی روزهای ســمینار
◀ چای ،قهوه و نوشــیدنی های بدون الکل در روزهای ســمینار
◀ گواهینامه بین المللی از طرف شــرکت  ROWEITآلمان و پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا
* هزینه های دوره یا به صورت ارزی یا به صورت معادل ریالی بازار آزاد دریافت میگردد .در صورت پرداخت به ریال 9
درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
10درصد تخفیف در صورت ثبت نام قبل از  ۱۵اردیبهشت ماه
 10درصد تخفیف برای ثبت نام گروه های بیشتر از  6نفر
◆ خواهشمند است جهت ثبت نام با سرکارخانم غالمی ،مدیر توسعه بازار شرکت رووایت تماس حاصل نمائید.
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اطالعات تماس
دفتر آلمان:
سعید روشنی
مدیر عامل
تلفن004956193005367 :
موبایل004917680125500 :
پست الکترونیک:

دفتر ایران:
نازنین غالمی
مدیر توسعه بازار
تلفن۸۸۱۷۸۱۸۳ -۷ :
موبایل09129630376:
پست الکترونیک:

آدرس:

آدرس :تهــران ،میــدان آرژانتیــن ،خیابــان
بیهقــی ،نبــش  12شــرقی ،پــاک  ،9طبقــه 5

roshani@roweit.de

Kölnische Str. 15 , 34121 Kassel,
Gerrmany

واحد امور آموزشی و همایش ها:
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
تلفن 88657397-88657395:
شماره فکس 88657430:
ایمیل ac@mbri.ac.ir:
وبسایت ws.mbri.actually.ir:

nazanin.gholami@roweit.de

