موسسه عالی آموزش بانکداری اریان

ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی

 بسته اول :قوانین و مقررات
 بسته دوم :مدیریت بانکی
 بسته سوم :ارزیابی و کنترل

جهت ثبت نام ،اسامی متقاضیان بهصورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعالم گردد.
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رئیس

هیأتمدیره بانک باالترین مرجع تصمیم گیری در بانک است .سهامداران مالک بانک هستند و بهمنظور

اِعمال حق مالکیت خود و اداره امور بانک نسبت به انتخاب و معرفی اعضای هیأتمدیره اقدام مینمایند .از

این نظر اصلیترین وظیفه هیأت مدیره بانک اداره امور بانک در چارچوب قوانین ،مقررات ،استانداردها،
هنجارها و افزایش ثروت سهامداران و حفظ منافع تمام ذینفعان است.
هیأت مدیره بانک عالوه بر دارا بودن مسئولیت اداره بانک دارای مسئولیت اجتماعی نیز میباشد .عملکرد
صحیح بانک میتواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی جامعه موجب بهبود شاخصهای اجتماعی گردد.
حفظ و بهبود سالمت و ثبات مالی بانک یکی از مهمترین وظایف هیأتمدیره بانکهاست .در این راستا
صیانت از حقوق سپردهگذاران بهعنوان یکی از اصلیترین ذینفعان بانک از جایگاه ویژهای برخوردار

یکی از مهمترین ذینفعان بانکها ،کارکنان هستند که بهعنوان سرمایههای انسانی ،وجود و دانش آنها
متضمن ادامه حیات بانک است.
هدف اصلی از طراحی این دوره آموزشی حاکمیتی تبیین مسئولیتهای قانونی و توسعه مهارتهای

مدیریتی و نظارتی داوطلبان تصدی سمت هیأتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.

فرشاد حیدری

33
ً
بسته اول :قوانین و مقررات (جمعا  44ساعت)



 ویژگیهای خاص و کارکرد اقتصادی بانکها و مؤسسات اعتباری
 قوانین مرتبط و مرجع
 مقررات احتیاطی و چرایی آن

 تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ً
 بسته سوم :ارزیابی و کنترل (جمعا  63ساعت)

 ارزیابی جامع بانک

 نظام کنترلهای داخلی

ً
 بسته دوم :مدرییت بانکی (جمعا  44ساعت)



 حسابرسی داخلی

هزینه دوره :به صورت خالص

حاکمیت شرکتی

 مدیریت ریسک در بانکها

بسته اول 3401110111:ریال

 مدیریت دارایی و بدهی در بانک
 مدیریت راهبردی بانک

بسته دوم 4301110111:ریال

 بانکداری بینالملل

بسته سوم 4301110111:ریال

مدت اعتبار گواهینامه 3 :سال از زمان صدور گواهینامه

تشک
ی
زمان ل کالس اه :یک روز در هفته از ساعت  03:41الی 03:41

حازئین شرکت رد دوره  :داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

شرایط اعطای گواهینامه:

داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

شرکتکنندگان بایستی حداقل در  08درصد جلسات هر یک از بسته های آموزشی حضور داشته باشند.
آزمون جامع از کلیهی بستههای آموزشی بهصورت تستی انجام میپذیرد .حدنصاب نمره قبولیی حیداقل  57از 088
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