
 

 مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 آشنایی با مسائل چک و قوانین مترتب بر آن  

 مذیزیت آمًسش َبی حزفٍ ای

591آدرس: تُزان، خیبثبن پبسذاران، ثبالتز اس ایستگبٌ ضزاثخبوٍ، پالن   

1579-1578-1549-1548داخلی:  19872شماره های تماس:   

www.ibi.ac.ir  

Telegram.me/ibi_ac_ir 

 معزفی دوره: 
ایه ديرٌ ثٍ مىظًر آشىبیی ثب مسبئل چه ي ثزرسی لًاویه 

 مزثًط ثٍ آن می ثبشذ.

 

 

 

 

 

 

 اهذاف دوره:
  ٍیىسبن در خصًص افتتبح حسبة جبری ، صذير ایجبد ريی

گًاَیىبمٍ ػذم پزداخت چه ، وحًٌ رفغ سًء اثز اس سًاثك 

 چه َبی ثزگشتی .

 محتوای دوره:
 سپزده قزض الحسنه جاری:

 شزایط افتتبح حسبة لزض الحسىٍ جبری ثزای اشخبص حمیمی 

 ثٍ  صًرت اوفزادی ي مشتزن 

 شزایط افتتبح حسبة لزض الحسىٍ جبری ثزای اشخبص ثب تبثؼیت 

 غیز ایزاوی  ي حمًلی 

 شزایط افتتبح حسبة لزض الحسىٍ جبری ثزای دستگبٌ َبی اجزایی 

 انواع چک : 

 چه ثبوىی )رمشدار ( ، چه امىیجًس 
 شىبخت چه ثیه ثبوىی، اوًاع تملت در چه 
 وحًٌ صذير گًاَی ػذم پزداخت چه 
 وحًٌ رفغ سًء اثز اس سًاثك چه َبی ثزگشتی 

 ثزرسی لًاویه صذير چه، وحًٌ ػمل در خصًص مفمًد شذن 

 چه َبی ثبوىی 
  تشزیح وحًٌ شىبیت ویفزی ي حمًلی در خصًص چه َبی ثزگشتی 

  ًٌتؼزیف فتٍ طلت یب سفتٍ ، اروبن سفتٍ ، شزایط شىلی سفتٍ ، وح
 صذير سفتٍ

   اوًاع سفتٍ اس وظز مجلغ اسمی 
 مًاردی وٍ در سمبن اخذ سفتٍ می ثبیست رػبیت گزدد 

  ٌلبوًن آئیه دادرسی مذوی  125مستثىیبت دیه طجك مبد 

 ٍاوًاع پشت وًیسی، مزاحل اوجبم ياخًاست سفت 

 تؼزیف ثزات، شزایط صحت ثزات، فزق ثیه سفتٍ ي ثزات 
 

 مخاطبان دوره:
مسئًلیه شؼت ، مؼبيویه شؼت ، مسئًلیه صىذيق ي 

 ولیٍ وبرثزان شؼت

  پیشنیاس دوره: 
 مبٌ 6وبر در شؼجٍ حذالل ثٍ مذت  

 سبػت  22مذت دوره: 

 5296تیز  21: شزوع دوره 
 53:21الی  55:21یىشىجٍ َب  سبػت سمان بزگشاری : 

 هشینه دوره: 
 ریبل 1.211.111

 
 

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی, پذیزایی 
 میان وعذه و صذور گواهینامه می باشذ.

 آموزش هاي تخصصي

 2971-تقویم مذرسه تابستانی


