
 

 

 

 رشته مدیریت امور بانکی

های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و ه مدیریت امور بانکی یکی از رشتهدوره کارشناسی رشت

از طریق کنترل مالی و المللی است. اداره اقتصاد یک کشور دون ربا و مدیریت امور بانکی بینکارشناسان مدیریت امور بانکی ب

های مشخص و هدفدار پیش رفته و با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه ریزیباشد که باید طبق برنامهپذیر میپولی امکان

 یابد.

های های تحقق این امر مطالعه رشتهیکی از راه هستند.ها و استخدام در بانک ها عالقمند به جذب در بانکین روزها خیلیا

 .مرتبط با این حوزه است

کند رشته اعالم نیاز می هابانکهای ه در اغلب آگهیاستخدام در بانک کترین رشته با ، مرتبط( http://banki.ir)به گزارش 

حمل و نقل و... خودش را  های مختلف اقتصادی، مثل: کشاورزی، صنعتی،رشته مدیریت بانکی در بخش مدیریت بانکی است.

 .کنندبا امور پولی و مالی ربط پیدا میه به طور پویا امبردنای ههد، به این دلیل که تمام بخشدنشان می

 

 

 

 ها جذب بانکاکثرا کسانی که عالقه دارند در این رشته شرکت کنند، باید توجه داشته باشند که چون پس از اتمام درس، 

خوب با مردم یکی از ساعت کار را باید مدنظر قرار بدهند و همچنین حُسن خلق و برخورد اجتماعی  8شوند، حداقل روزانه می

 .بایست به تحقیق و پذیرش، توجه شودین کار است. در امور درسی نیز میفاکتورهای الزم ا

و  واحد دروس پایه 79 ،واحد عمومی 22واحد درسی شامل،  145ا گذراندن دانشجویان رشته کارشناسی مدیریت بانکی ب

 .آیندبه دریافت مدرك کارشناسی نائل میواحد دروس تخصصی  34و  اصلی 



های شوند به حوزهدار میها عهدهرشته مدیریت امور بانکی بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیالن آن در بانک

و بانکداری بین  (اتگذاری، روابط عمومی، خدمشعب، اعتبارات، اطالعات، سرمایه وسیع بانکداری داخلی )سازماندهی مدیریت

ها اطالعات و معلومات مشترك و شود که برای هر یک از این حوزهعتبار، اسناد و . . . ( تقسیم میالمللی )واردات، صادرات، ا

همچنین داشتن  های ارتباطی خوب، دقت و تمرکز و ، مهارتقه به مسائل مدیریتی و اقتصادیعال .اختصاصی مورد نیاز است

 . تواند از عوامل موفقیت در این رشته باشدقوی در ریاضیات و آمار می پایه

 بازار کار

د:های زیر باشنتوانند ایفاگر فعالیتالتحصیالن این رشته میفارغ  

 هادر شعب و مؤسسات وابسته به بانک انجام تمامی امور مربوط به حسابداری 

  ،خدمات(حوزه بانکداری داخلی )سازماندهی و مدیریت شعبه، اعتبارات، اطالعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی 

 واردات، صادرات، اعتبار، اسناد( حوزه بانکداری بین المللی( 

 هابانک گذاریسرمایه مورد هایشرکت در سمت مدیریت مالی تصدی 

 ها بطور انجام تمامی امور بانکداری شامل سطوح مسئول دوایر در شعب و تا سطوح رؤسای شعب و سرپرستی

 تدریجی همراه با کسب تجربه

 اهها و روشی در ادارات، سازمانهای جدید بانکدارو یا مجری طرح ها و روش کار بعنوان طراح 

 هامور مربوطه در ادارات ستادی بانکانجام ا 

 های کافیاز کسب تجربه و تواناییها پس نایل شدن به سمت مدیریت بانک. 

 درآمد و حقوق

ها و چندانی با کارمندان سایر سازمان د بانک در ایران در دسترس ما نیست اما تفاوتاطالعات خیلی دقیقی از حقوق کارمن

بانک با سایر  های دولتی است. تفاوت مهمی که کارمندیافتی از بانکخصوصی بیشتر از در هایها ندارد. حقوق بانکشرکت

 کنند.یکبار دریافت می ای است که هر چند سالها دارد میزان تسهیالت کم بهرهکارمندان بقیه بخش

 ادامه تحصیل

گرایش،  4گرایش، مدیریت صنعتی با  6گرایش، مدیریت دولتی با  7های مدیریت مثل مدیریت بازرگانی با تمامی شاخهدر 

گرایش، بازرگانی  5گرایش، منابع انسانی با  11گرایش، مدیریت تکنولوژی، مدیریت مالی، کارآفرینی با  6فناوری اطالعات با 

 دریایی.

 

 

 

 

https://www.imoshavere.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-HJY971
https://www.imoshavere.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-HJY971

