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ری اریان  مسائل مورد بحث: مؤسسه عالی آموزش بانکدا

  ورشکستگی و توقف چه مفهومی دارند؟ دالیل تمایل به ورشکستگی

 باشد؟و افزایش آمار آن به چه علت می

کنند؟رفتارهای ورشکستگی در ایران از چه  مدل هایی پیروی می 

خسارت تاخیر چیست؟ و حمایت های قانونی از آن کدام است؟ 

باشند؟ ایرادات نسبت به خسارت تاخیر تادیه از چه حیث می 

خصوص به چه ترتیبی است؟نظرات شورای محترم نگهبان در این 

گردند؟چه مواقعی بانک ها ملزم به فک رهن می 



 باشند؟مواجه می

 اقدامات قانونی برای جانشینی و خلع ید در شهرک های صنعتی چه

 شوند؟مراحلی را شامل می

 مخاطبان :  

اعتبارات و مسئولین دوایر وصول مطالبات  -مسئولین دوایر معامالت 
 معوق ) غیر از کارشناسان حقوقی( 

 

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 8911شهریور ماه  81سه شنبه 
 83:98الی  1:98ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام : 

 صورت خالصتومان به 308,888

 باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاری به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت برای ثبت

 کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

 11854899نمابر:

 نهمین مباحثه علمی با عنوان

های حقوق بانکی در بررسی چالش

 حوزه اقدامات اجرایی
 

 موضوع مباحثه:
موضوعاتی که تحت عنوان چالش حقوق بانکی با آن روبرو هستیم  بمه 

وجه التزام و قمراردادهمای  -ترتیب ورشکستگی،  مفهوم خسارت تأخیر 
رهنی بانک هستند که اقدامات بانک را برای اقدامات قانونی و وصمول 
 مطالبات خود براساس پیش بینی های مفمرو  بما مشمکمل ممواجمه 

بماشمنمد نمایند. و از آن جهت که همیشه تصمی  گیرنده بانک ها نمیمی
بلکه اشخاص دیگری تحت عنوان قاضی محاک  و مراجع ثبمتمی نمیمز، 

 باشد ، اقدامات بانک هما خصوص موثر مینظرات و تصمیمات آنها در این
 می بایست  بگونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که ایمن ممخماتمرات و 

 ها کمترین تاثیر را بر عملکرد بانک داشته باشند.چالش

 ایمدیریت آموزش حرفه

   

  

 کننده :ارائه

 دکتری حقوق عمومی - 

 معاون اداره حقوقی  -

 سال سابقه تدریس 30 -


