مؤسسه عالی آموزش بانکداری اریان
مدیریت آموزش حرفهای

ارائٍکىىذٌ:

مسائل مًرد بحث:
 مًاسد افتشاق ضمبوتوبمٍ َبیی کٍ دس چبسچًة ػمذ ضمبن غبدس میضًد
ثب ضمبوتىبمٍَبی ثبوکی چیست؟ وحًٌی پبسخ ثٍ دستًسات لضبت

سًمیه مباحثٍ علمی با عىًان

چالشَای صذير ضماوتوامٍ

دسخػًظ مطبلجٍ يجٍ ضمبوتوبمٍَبی ثبوکی چگًوٍ است؟
 مػبدیك اغلی ضمبوتوبمٍ تؼُذ پشداخت کذام است ي چگًوٍ میتًان

ثیه المللی فبغلٍ ثسیبس داسد .کبَص ایه فبغلٍ ویبص ثٍ ثستشسبصی مىبست
ي سيوك وسجی يضؼیت التػبدی داسد ،امب دستشسی ثٍ آن ثذين ضىبخت
مذیشیت سیسک امکبنپزیش ویست .دس ایه جلسٍ مجبحثٍ ،سیسکَبی متشتت
ثش صمبن غذيس ،تمذیذ ي مطبلجٍ يجٍ اوًاع ضمبوتوبمٍَب ي َمچىیه وحًٌی
مًاجٍ مىطمی ثب دسخًاستَبی لضبت ثشای مطبلجٍ يجٍ ضمبوتوبمٍ،
تجییه ي تطشیح میگشدد.

مدیریت ارشد در بانکها
 کارشناس ارشد علوم اقتصادی -مؤلف کتب متعدد در حوزههای بانکی

ثذين دسخًاست يثیمٍ اضبفی ،سیسک متشتت ثش ایىگًوٍ ضمبوتوبمٍَب
سا مذیشیت ومًد؟
 دس ضشایظ مسبيی ،يثیمٍ یکسبن ،متمبضی ياحذ ثب مًضًع سفبسش

مًضًع مباحثٍ:
متًسظ دسآمذَبی کبسمضدی ضجکٍ ثبوکی وسجت ثٍ استبوذاسد ثبوکَبی

 53 -سال سابقه کار در امور اعتباری ،نظارت و کارشناسی بر طرحها و

خشیذ ،چشا ثبیذ ثٍجبی ضمبوتوبمٍ ،گطبیص اػتجبس اسىبدی غبدس ومًد؟
 چشا سیسک ضمبوتوبمٍَبی لشاسدادَبی E.P.C.F ، B.O.O ،B.O.T

ي وظبیش آن ثشای ثبوک صیبد است ي ساٌَبی کىتشل ي کبَص آن کذام
است؟
 چگًوٍ می تًان ثذين افضایص سیسک ،لسمتی اص سمف مػًة غذيس
ضمبوتوبمٍ یک مطتشی سبصمبوی سا ثٍ ضخع دیگش اختػبظ داد؟
 چگًوٍ ي تحت چٍ ضشایطی ،میتًان ثذين تغییش سیسک ي ثذين دسخًاست
ریىفغ ،وسجت ثٍ تمذیذ ي پشداخت يجٍ ضمبوتوبمٍ الذام ومًد؟
 چشا ضمبوتوبمٍ َبی پیص پشداخت مبَیت ًب مطشيط است ي اگش ثٍجبی

مخاطبان ديرٌ:

اػضبی کمیتٍ َبی اػتجبسی ،کبسضىبسبن اػتجبسی ،ثبصسسبن ،حسبثشسبن،
سؤسبی اداسٌ اػتجبسات کل ،مسئًلیه ي مؼبيویه ضؼت
مذت ديرٌ :

< سبػت
زمان تشکیل ديرٌ :

ديضىجٍ  :2اسدیجُطت مبٌ 9;22
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يجٍ ومذ ثٍ متمبضی کبال دادٌ ضًد آیب سیسک غبدسکىىذٌ ضمبوتوبمٍ
َسیىٍ ثبت وام :

افضایص مییبثذ.

 :=8,888تًمبن ثٍغًست خبلع
وحًٌ ثشگضاسی ثٍغًست آوالیه میثبضذ.
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