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 شرکت در آزمون ورودی و ضوابط شرایط  -1
   ،کارشناسیمدرک نوع  دارا بودن هر -1

 ،ه کارشناسیورها ( در د) معدل ج در سیستم قدیمی دانشگاه 12دارا بودن حداقل معدل کل  -2
هتای وابستته،  و شترکت  اعتبتاری متایی و ، مؤسستا  های وابستته و شرکت  ها شاغل در بانک ردادی رسمی و قرا  کارکنانکلیه  -3

 شرکت نمایند.دوره این ورودی در آزمون  توانندمی گذاری سرمایه تأمین های مؤسسا  اعتباری غیر بانکی و شرکت 
 نمایند. توانند در آزمون دوره شرکت ، می ند شو فارغ ایتحصیل  1399/ 6/ 31دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که تا تاریخ  -4

، بانکتداری استیمی ، )در تهررر و و و هرر شهر تهر(رر هو های مدیریت امتور بتانکیرشتهدر تواند هر داوطلب می تبصره:

 . شرکت نمایتد  )فقط در تهر و و حقوق مایی)بانکی( های مهندسی مایی و مدیریت ریسک مایی با گرایش حسابداری بانکی و
 شود.  تعیین می هابرگزاری دوره در واحد تهران و شهرستانهای ظرفیتنهایی داوطلب برمبنای اویویت انتخاب ایشان و پذیرش 

زیتتر  شتتیوهکارشناسی ارشد مؤسسه عایی آمتتوزش بانکتتداری ایتتران بتته دو  دورۀ شرکت در آزمون ورودی درسطح -5
 پذیر است:امکان

   :معرفی توسط سازمان محل خدمت -1
شتتود.  فهرست اسامی داوطلبان متقاضی به تشخیص سازمان محل خدمت تهیه و به مؤسستته ارستتال متتی در این روش  

هتتای تحصتتیل در دوره از طریتتا آن ستتازمان  های ثبت نام و در صور  پذیرش داوطلتتب هزینتته همچنین، کلیه هزینه 
 عکس خواهد شد. وصول شده و عملکرد آموزشی دانشجو نیز در پایان هر نیمسال تحصیلی به آن سازمان من 

   :انفرادی -2
هتتای شخصتتی در تواننتتد بتتا هزینتته( می4تا  1موارد حائزین شرایط شرکت در دوره )مشمویین  روشدر این 

 آزمون دوره ثبت نام و در صور  قبویی به تحصیل در دوره مشغول شوند. 

فرایند ثبت نتتام در   www.ibi.ac.irداوطلبان، ضروری است با مراجعه به وب سایت مؤسسه به آدرس  کلیه توجه:
 نمایند.   و نهایی آزمون ورودی را مطابا زمانبندی تعیین شده تکمیل

 مواد آزمون ورودی -2
 ب آزمون ورودی دوره به شرح جدول ذیل است:یفهرست دروس، ضر

 

 1399-400كهرتنه(ي  رت  (هل تحصيلي در (طح دوره دروس آزموو ج ول 

 ضریب نهم درس ردیف

 2 زبهو عمومي و تخصصي ) نگليسي  1

 3 آمهر و ریهضي 2

 3  ق صهد خرد و كالو 3

 4 م یریت مهلي  4

 4 بهنک  رر د خلي 5

 شیوه برگزاری دوره -3

 ،شهر م یریت  مور بهنکي، بهنک  رر  (المي رت  رت هتر یط پذیرش د نشجو در دوره  در (طح  كهرتنه(ي  

 و هقوق مهلي    )بهنکي   لي و م یریت ریسکشهر مهن (ي مهمهلي به گر یشهسهب  رر بهنکي، 

    1399-400   در (هل تحصيلي
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کته اختذ بتوده نامه پژوهشی است و محتوای برنامه درسی مشتمل بر واحدهای درسی و پایان-شیوه برگزاری دوره آموزشی
 . ایزامی است یلاین دوره برای فراغت از تحص نامه درپایان

 نحوه ثبت نام  -4

در دو مرهله و به ترح   تون ي كه تو(ط (هزمهو محل خ مت بر ر تركت در آزموو معرفي ميثبت نهم د وطلبهن •
 تود:ذیل  نجهم مي

خود مراجعته و نستبت  شرکت محل خدمت/سسهؤم در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ -1
 به ثبت نام اوییه و دریافت شماره پرونده اقدام کنند.

 های اعتیم شتده بتا در اختیتار داشتتن شتماره پرونتده و اطیعتا  متورد نیتاز بترای در مرحله دوم داوطلبان بایستی در تاریخ  -2
 نتام اقتدام نماینتد. بتدیهی استت ثبتت ه و نستبت بته تکمیتل فترم  عایی آموزش بانکداری ایران مراجعت مؤسسه ثبت نام به سایت   
کلیه اطیعا  در خصتو  متدارک   ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.   

 . رسانی خواهد شد اطیع  www.ibi.ac.irآدرس   از طریا عایی آموزش بانکداری ایران مؤسسه  الزم برای ثبت نام در سایت 

هتا و مؤسستا  اعتبتاری انجتام و برنامته های الزم برای انجام امور ثبت نام طی مکاتبه با ادارا  آموزش بانکهماهنگی توجه:
 رسانی خواهد شد.   زمانی ثبت نام اطیع

 :ثبت نهم  نفر در •
بایست مراحتل ثبتت نتام را شخصتا  از طریتا وب ستایت هستند، می صور  انفرادیبه  داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره

 رسانند.  انجام به  www.ibi.ac.irبه آدرس  مؤسسه

 سهمیه رزمندگان و ایثارگران  -5

شرایط خود که در بنتدهای اایت و و ابو ذیتل توانند بر اساس رزمندگان و ایثارگران می میههر یک از داوطلبان متقاضی سه
 آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قتانون ایجتاد تستهیی  بترای و تبصره 1رزمندگانی که بر اساس ماده  لف    -1
 31/6/1367یغایتت  31/6/1359از تتاریخ آموزش عایی سسا  ؤمورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و 

انتد، الزم استت های نبرد حا علیه باطتل حوتور داشتتهحداقل شش ماه متوایی یا متناوب داوطلبانه در مناطا عملیاتی جبهه
دریافتت گتواهی و ارائته آن در روز ضمن مراجعه به ارگان ذیربط )سازمان بسیج مستوعفین یا وزار  جهاد کشاورزی( نستبت 

 به مسئویین مربوطه اقدام نمایند. آزمون

 شود.مناطا عملیاتی بر اساس مصوبا  شورای عایی دفاع تعیین می :1تبصره 

هتای ختدمتی  مد  حوور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنتین تعهتدا  و مأموریتت: 2تبصره 

هتا و موسستا  آمتوزش ماهه دانشتجویان دانشتگاه 6های نظامی در جبهه و نیز در طرح ها و ارگانا، سازمانهپرسنل وزارتخانه

 شود.عایی، حوور داوطلبانه تلقی نمی

 شوند.های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمینیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه :3تبصره 

 

پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسیمی ایران عیوه بر میزان متوظفی، کته از  آن دسته از  لف -2
ماه ناپیوسته شرکت در عملیا  به صور  داوطلبانته در خطتوط  9ماه پیوسته و یا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359تاریخ 

نیروهای مسلح )ستاد کل نیروهتای مستلح، ستتاد کتل ستااه پاستداران اند، با تایید باالترین مقام هر یک از مقدم حوور داشته
انقیب اسیمی، ستاد ارتش جمهوری اسیمی ایران اآجاو، وزار  دفاع و پشتیبانی نیروهای مستلح اودجتاو، نیتروی انتظتامی 

 توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.  جمهوری اسیمی ایران اناجاو( می 

 و همستر و فرزنتدان آنتانو، %25و باالتر و همسر و فرزنتدان آنتانو، اجانبتازان زیتر  %25اجانبازان  رگر و:ب  (هميه  یثه

اهمسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حوور دواطلبانته در جبهتهو و همچنتین  و وآزادگان و همسر و فرزندان آنانا

دریافت گواهی و ارائه آن در روز آزمتون نسبت  همیه ایثارگران بایستیاهمسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثرو برای استفاده از س

   به مسئویین مربوطه اقدام نمایند.

(و در 1396-1400سایه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهتوری استیمی ) با توجه به تصویب اقانون برنامه پنج

اقتانون جتامع ختدما  رستانی بته  70قانون عیوه بتر متاده این  90توسط مجلس شورای اسیمی، ماده  14/12/1395تاریخ 
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(و در این 2اقانون ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا  مایی دویت ) 47ایثارگرانو و اصیحیه بعدی آن در ماده 

 گیرد. آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صور  می

 بر  (هس قو نين فوق:
، فرزنتدان آنتانو ( ظرفیت هر کدرشته محل به اهمسر و فرزندان شهدا و مفقود االثترو، اآزادگتان و همستر و % 25ج درصد ) بیست و پن  -1

 ظرفیت( %25اختصا  دارد. )سهمیه ایثارگران  و و باالتر و همسر و فرزندان آنان   % 25جانبازان  ا 

رزمنتدگان بتا  سر و فرزندان آنتانو و اهمستر و فزرزنتدان و هم   % 25( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به اجانبازان زیر  % 5پنج درصد )  -2
 ظرفیت( %5حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبههو اختصا  دارد. )سهمیه ایثارگران 

قانون برنامه پنجسایه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسیمی ایتران،  90طبا تبصره بند ای  ماده  تذكر:
درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فتوق تکمیتل نشتود، ختایی مانتده آن، ابتتدا بته  25در صورتی که سهمیه 
درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافتته و اگتر بتازهم ایتن ظرفیتت  5مشمویین سهمیه 

 یابد.خایی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصا  می

  ت مهم:  تذكر
نمتره  %70درصتدی(  5درصدی و یا  25بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  -1

 نمره پذیرفتته شتده در گتزینش 80آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
 باشد.آزاد در هر کدرشته محل می

و همستر و فرزنتدان آنتان، آزادگتان و همستر و فرزنتدان آنتان و    % 25و باالتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیتر    % 25ن  جانبازا   -2
 گردند. همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر در صور  تایید ارگان مربوط، در این آزمون در سهیمه ایثارگران گزینش می 

 محل برگزاری آزمون  -6

و (هیر و ه شهر تهر( هو )در صررورت برره ه نصررهب ر(رري و    تهر وتهر  در   کارشناسی ارشد ۀدوردر سطح زمون آ
   د.توبرگز ر مي تع  د د وطلبهو آزموو 

 پذیرش دانشجو  -7
  کسب نمره قبویی در آزمون کتبی صور  خواهد گرفت. و بر اساس احراز شرایط مورد نظر مؤسسه دورهاین پذیرش دانشجو در 

 و دریافت کارت ورود به جلسهزمان برگزاری آزمون  -8
هتا و مؤسستا  اعتبتاری و  به صتور  مکتتوب بته ادارا  آمتوزش بانتک  اطیعا  تکمیلی  ، 1399مرداد  31 زمان برگزاری آزمون 

   شود. اعیم می یا وب سایت مؤسسه عایی آموزش بانکداری ایران  ر همچنین از ط 
 

 ر کشور هر گونه تغییرا  در زمان و نحوه برگزاری آزمون اطیع رسانی خواهد شد. با توجه به شرایط حال حاض  توجه: 


