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 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیهای مدیریتی در بانکسمتتصدی  داوطلبانالزامی برای  ایحرفه هایگواهینامه جدول

سمت/ عنوان 

 گواهینامه

 نامهیگواه

اصول 

 ۱ یبانکدار

 نامهیگواه

اصول 

 ۲ یبانکدار

 نامهیگواه

 یحسابرس

 یداخل

مؤسسات 

 یاعتبار

 نامهیگواه

 تیریمد

 سکیر

مؤسسات 

 یاعتبار

 تیریمد نامهیگواه

اطالعات  یفناور

 یمؤسسات اعتبار

 یاحرفه نامهیگواه

 یاسالم یبانکدار

اعضای هیأت 

 مدیره
**** ****  **** ****  

  **** ****  **** **** مدیر عامل

قائم مقام 

 مدیرعامل
**** ****  **** ****  

اعضای کمیته 

و حسابرسی 

 أتیعضو ه

مسئول  رهیمد

 کمیته

**** **** ****    

اعضای کمیته 

ریسک )به 

استثنای افراد 

عضو هیأت 

 مدیره(

**** ****  ****   

اعضای کمیته 

رعایت قوانین و 

مقررات )به 

استثنای افراد 

عضو هیأت 

 مدیره(

**** ****  ****  

الزامی برای عضو 
نظارت  یتمسئولدارای 

 و تطبیق شرعی
 ،۷های موضوع تبصره

 1دستورالعمل ۹و  ۸

ارشد مدیر 

حسابرسی 

 داخلی

**** **** ****  ****  

مدیر ارشد 

 ریسک
**** ****  **** ****  

مدیر ارشد 

رعایت قوانین و 

 مقررات

**** ****  ****   

                                                           
 یابالغ« های ريسک، حسابرسی داخلی و رعايت قوانین و مقررات )تطبیق( مؤسسات اعتباریدستورالعمل تأيید صالحیت و عزل يا هرگونه تغییر مديران و اعضای کمیته» 1
 ۲۲/1۲/1۴۰۰مورخ  ۳۷۳۶۲۶/۰۰بخشنامه  یط
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 ۱های گواهینامه اصول بانکداری سرفصل

 اقتصاد -۱

بدهی دولتی و ارتباط این دو با بانکی ریالی و بازار )به ویژه کارکرد بازار بین سننرمایه بازار و پول بازار آشنننایی با -۱-۱

 یکدیگر(

های پولی(، پایه پولی و ضننریف فیاینده آشنننایی با تراریو و مهاهیم متریرهای کالن پولی نریر نقدینگی )کل -۲-۱

 نقدینگی و نحوه متأثر شدن متریرهای میبور از عملکرد شبکه بانکی

مند، خطوط اعتباری بازار باز، تسهیالت قاعده و اعتباری بانک مرکیی )نریر عملیات پولی هایسیاست آشنایی با -3-۱

و بانکی ریالی از سننیاسننت پولی و اعتباری بانک مرکیی و نرایر آن( و نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازار بین

 های مرتبط با عملیات اجرایی سیاست پولینامهها و شیوهدستورالرمل

 تجاری و مالی ارزی، هایسیاست آشنایی با -4-۱

 کالن اقتصاد کاربردی تحلیل -5-۱

 و حسابرسی بانکی حسابداری -۲

 های مالی مؤسسات اعتباریآشنایی با صورت -۱-۲

 اعتباری مؤسسات مالی هایصورت کاربردی تحلیل و تجییه و درک -۲-۲

 آشنایی با حسابرسی در مؤسسات اعتباری -3-۲

 ایران آشنایی با استانداردهای حسابداری -4-۲

 های مالی؛مل نسف به صورتهای هیأت مدیره و مدیرعاآشنایی با مسئولیت -5-۲

 ریسک  مدیریت -3

 ریسک جامع مدیریتبا  ییآشنا -۱-3

شنا -۲-3 سکبا  ییآ شامل ری سکهای مالی  سنجی و ...( اعتباری ری شت اعتباری و فرآیندهای اعتبار سک)بهدا  ، ری

 ریسک بازار نقدینگی و

 حقوقی و ریسک شهرتعملیاتی، ریسک فناوری اطالعات، ریسک  های غیرمالی از جمله ریسکریسکبا  ییآشنا -3-3
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 و نقدینگی هاینسبت ،سرمایه کهایت جمله از های سالمت بانکیمقررات احتیاطی و شاخص هایشاخصبا  ییآشنا -4-3

... 

 ۲های گواهینامه اصول بانکداری سرفصل

 حقوق بانکی -۱

 حقوق تجارتبا  ییآشنا -۱-۱

 یبانک حقوق منابع -۲-۱

شنا -3-۱ شور یو بانک یقانون پول رینر یمهم بانک نیبا قوان ییآ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(، قانون مبارزه ک

 با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 ها و موسسات اعتباری غیربانکیهای قانونی مدیران بانکمسئولیت -4-۱

 وصول مطالبات  -5-۱

 یتجار و دفاتر اسناد -6-۱

 با داخلی، احتیاطی، مبارزه کنترل و داخلی حسابرسی شرکتی، ارزی، حاکمیت مقرراتبانکی شامل  مقرراتاهم با  ییآشنا -۲

 الکترونیک تروریسم و بانکداری مالی تأمین و پولشویی

 ی مهم بانکیعقود و قراردادهاو سایر  یاسالم یعقود بانکدار -3

 و عملیات ارزی  المللبین بانکداری -4

 المللیبین کارگیاری روابطبا  ییآشنا -۱-4

المللی ناظر بر آن نریر مقررات متحدالشننکل اعتبارات و اسننتانداردهای بین المللیبین پرداخت هایروش با ییآشنننا -۲-4

 (UCP600اسنادی )

 کار و کسف و مباحث مدیریتی، بازاریابی -5

 رهبری و مدیریت استراتژیک -۱-5

 رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانی و -۲-5

 ثروت مدیریت و اختصاصی خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری، بانکداری بانکداری -3-5

 مدیریت دارایی و بدهی -4-5

 بانکی خدمات بازاریابی -5-5
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 های بانک مرکییبا سامانه آشنایی -6

 )ریالی( یبانک یهانامهو ضمانت یصدور و پرداخت اعتبار اسناد رینر یخدمات مهم بانک یبا برخ ییآشنا -7

 مؤسسات اعتباری های گواهینامه حسابرسی داخلیسرفصل

 مبانی حسابرسی داخلی -۱

 ماموریت و اهداف حسابرسی داخلی -۱-۱

 المللی و استانداردهای حسابرسی داخلیهای بینچارچوب -۲-۱

 ای مدیریت ریسک و کنترل داخلیمهاهیم پایه -3-۱

 حسابرسی و حاکمیت شرکتی -4-۱

 حسابرسی و مدیریت جامع ریسک -5-۱

 های داخلیحسابرسی و کنترل -6-۱

  تقلارتباط با حسابرس مس -7-۱

 ارتباط با هیات مدیره و کمیته حسابرسی و نیی مدیریت اجرایی -8-۱

 استقالل حسابرسی داخلی -9-۱

 آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط -۲

 دامنه شمول حسابرسی داخلی -3

 حسابرسی مالی -۱-3

 حسابرسی عملیاتی  -۲-3

 حسابرسی تطبیق -3-3

 حسابرسی فناوری اطالعات  -4-3

  حسابرسی کشو تقلف -5-3

 مقوالت اجرایی حسابرسی داخلی -4

 حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک -۱-4

 استراتژی، طرح ساالنه و برنامه حسابرسی داخلی -۲-4

 های حسابرسی داخلیفرآیندها و تکنیک -3-4
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 های ارزیابیتکنیک -۱-3-4

 هاهای تحلیل یافتهتکنیک -۲-3-4

 های حسابرسی مبتنی بر فناوری اطالعاتتکنیک -3-3-4

 های حسابرسی داخلیمستندسازی و گیارش -4-4

 حسابرسی داخلیهای ها و گیارشپیگیری یافته -5-4

 (quality assurance review (or QAR)ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی )) -5

 دهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترلرییی، سازمانمدیریت کارکرد حسابرسی داخلی مشتمل بر برنامه -6

  



6 
 

 های گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباریسرفصل

 و ابیارهای مدیریت ریسکمبانی  -۱

 3تا  ۱یته بال و سیر تکاملی بال کم -۲

 انواع ریسک  -3

 بازار ریسک و نقدینگی ریسک اعتباری، ریسک شامل مالی هایریسک -۱-3

حقوقی، ریسک عدم تطبیق با  ریسک اطالعات، فناوری ریسک عملیاتی، ریسک جمله از غیرمالی هایریسک -۲-3

 شهرت ریسک و قوانین و مقررات و پولشویی

 مدیریت ریسک جامع -4

 حکمرانی ریسک  -۱-4

 گذاری و حدود و اشتهای ریسکسیاست -۲-4

 فرهنگ ریسک -3-4

 ریسک پذیرش از خودداری و کاهشانتقال،  کنترل، پایش، گیری،اندازه و ارزیابی شناسایی، -4-4

 مدیریت دارایی و بدهی -5-4

 بیرونی و داخلی اعتباری بندیرتبه و اعتبارسنجی -6-4

 مدیریت وثایق و تسهیالت غیرجاری و در مررض نکول -7-4

 و عملیات بازار باز گذاری وجوه انتقالیقیمت داری،عملیات نوین خیانه -8-4

 سپاری و برنامه تداوم کسف و کار عوامل درونی و بیرونی ایجاد کننده ریسک عملیاتی، برون -9-4

 های داخلیکنترل -۱0-4

  ارتباطات و هاداده مدیریت ها،ساخت زیر -۱۱-4

 دهی و افشای ریسکآوری اطالعات، گیارشجمع -۱۲-4

 وضریت تحلیل جمله از( Scenario Planning) سناریو مبنای بر ریییبرنامه و( Stress Test) تنش آزمون -۱3-4

 بحران با مقابله برنامه و فرالیت تداوم برنامه تهیه

 پایش ریسک و ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک -۱4-4

 های مقداری در مدیریت ریسکتحلیل -5



7 
 

 سازی ریسکارزیابی و کمی -۱-5

 ارزش در مررض خطر -۲-5

 بحران و تحلیل سناریوآزمون  -3-5

 سرمایه اقتصادی و نرارتی -4-5

 های نرارتیارزیابی سایر نسبت -5-5

 رویکردهای مختلو محاسبه نسبت کهایت سرمایه -6-5

 ارزیابی عملکرد تردیل شده با ریسک -6

 حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق  -7

 مدیریت ریسک، ریسک عملیاتی و ریسک تطبیق -۱-7

 حسابرسی، بازرسی و تطبیق -۲-7

 شرکتی و حکمرانی و فرهنگ ریسک تطبیقحاکمیت  -3-7

 قوانین و مقررات داخلی -8

 ۱35۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب  -۱-8

 ۱36۲قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  -۲-8

 ۱397مصوب  پولشویی با مبارزه قانون اصالح قانونو  ۱386مصوب  پولشویی با مبارزه قانون -3-8

 ۱397قانون تأمین مالی تروریسم و قانون اصالح  ۱394قانون تأمین مالی تروریسم  -4-8

 ( قانون مبارزه با پولشویی۱4نامه اجرایی ماده )آیین -5-8

 سایر قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت ریسک تطبیق -6-8

 المللیتطبیق در عرصه بین  -9

 مبارزه با پولشویی -۱-9

 تأمین مالی تروریسم -۲-9

 تحریم -3-9

 فرار مالیاتی -4-9

 تقلف -5-9

 هبرداریسایر مصادیق جرائم مالی از جمله فساد و کال -6-9
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 مدیریت ریسک تطبیق مبتنی بر ریسک -۱0

 مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم -۱۱

 شناسایی مشتریان به صورت ریسک محور -۱-۱۱

 پذیری عملیات بانکیارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتریان و آسیف -۲-۱۱

 های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمکنترل -3-۱۱

 پایش عملیات مشتریان و ارائه گیارش مبادالت مشکوک -4-۱۱

 دهی ناظر بر نحوه مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمگیارش -5-۱۱

 ریسک تطبیق در بانکداری دیجیتال و الکترونیک -۱۲
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 های گواهینامه مدیریت فناوری اطالعات مؤسسات اعتباریسرفصل

 ساختار نرام پرداخت در ایران -۱

 شتاب -۱-۱

 شاپرک -۲-۱

 پایا -3-۱

 ساتنا -4-۱

 سحاب -5-۱

 تابا -6-۱

 چکاوک -7-۱

 دهنده خدمات پرداختهای ارائهشرکت -8-۱

 های نرام پولی و بانکیزیرساخت -۲

 های بین بانکی نریر مهتاب، سیاح و سماتسامانه -۱-۲

 نماد -۲-۲

 نهاب -3-۲

 سپام -4-۲

 پرتال ارزی -5-۲

 صیاد -6-۲

 بانکداری دیجیتال -3

 ها و کسف و کار بانکیکالن داده -۱-3

 اعتبار سنجی -۱-۱-3

 ی مشکوکهاشناسایی تراکنش -۲-۱-3

 هوش مصنوعی و یادگیری ماشین -۲-3

 استهاده از فناوری اطالعات برای مدیریت ریسک -3-3

  بانکداری متمرکی -4
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 بانکداری باز -5

 (، همراه بانک و کیو الکترونیکی پولEMVالمللی )های خرد و کارتی داخلی و بیناکوسیستم پرداخت -6

 تکفین -7

  XBRL یمال گریگیارش زبان -8

 امنیت فناوری اطالعات -9

 حقوق مشتریان در خدمات دیجیتال -۱0

 المللیها و مقررات بینبرخی استانداردها، توصیهآشنایی با  -۱۱

۱-۱۱- COBIT 

۲-۱۱- BIAN 

3-۱۱- TOGAF 

4-۱۱- GDPR 

5-۱۱- PSD2 

 ISOاستانداردهای مرتبط  -6-۱۱

 هاداراییشده و رمیینهفناوری دفاترکل توزیع -۱۲

  



11 
 

 ای بانکداری اسالمی حرفه نامههای گواهیسرفصل

 ترریو و اصول بنیادین بانکداری اسالمی )عدالت، اخالق، ارتباط بخش پولی با بخش واقری اقتصاد و غیره(  -۱

 حقوق بانکی -۲

 مدنیحقوق عقود در با  ییآشنا -۱-۲

 تجارتآشنایی با حقوق   -۲-۲

 و قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( کشور یو بانک یقانون پول رینر یمهم بانک نیبا قوان ییآشنا -3-۲

 و...امهال  مقرراتفرم یکنواخت عقود، ، ارزیمقررات عملیات بانکی شامل  مقرراتاهم با  ییآشنا -4-۲

 ضوابط فقهی عمومی قراردادها در بانکداری اسالمی )نبود ربا، غرر، قمار، ضرر، اکل مال به باطل(  -3

 الحسنه(ضای و قرضوابط فقهی اختصاصی قراردادها )شامل عقود مشارکتی، مبادله -4

 های موجود(شناسی ربا و بهره بانکی )شناسایی و تحلیل دیدگاهمههوم -5

 المللی(المللی )تجارب کشورهای اسالمی و استانداردهای بینبانکداری اسالمی بین -6

 های موجود و غیره(های عملیاتی، چالشبانکداری بدون ربای ایران )تاریخچه، چارچوب -7

 بانکی در بانکداری بدون ربای ایران  ها، تسهیالت و خدماتارزیابی فقهی سپرده -8

 مباحث کاربردی در بانکداری بدون ربا  -9

 کارت اعتباری مرابحه -۱-9

 اعتبار در حساب جاری  -۲-9

 استمهال مطالبات و جریمه تاخیر تادیه -3-9

 مدیریت نقدینگی -4-9

 صکوک بانکی -5-9

 های سود گذاری و تریین نرخقیمت -6-9

 ریسک شریرت در شبکه بانکی(نرارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسالمی )مدیریت  -۱0

 


