
ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 
 
 
 

با  یبزرگ شبکه بانک یهااز چالش یکی التیتسه افتیدرخواست در رشیعدم پذ ای رشیبه موقع پذ ییعدم پاسخگو

 یتقاضا رندگانیمعطوف به عدم تخصص گ شتریموضوع ب نیا .گردد یواقع مها آناست که همواره مورد اعتراض  انیمشتر

 یمال یهابه صورت ینگاه میدر لحظه درخواست ن توانندیآموزش م یاست که با اندک یهمان شعب شبکه بانک ای انیمشتر

 یو ممانعت از اطاله وقت و یمشتر یمند تیموضوع در رضا نیوا ر،یخ ایباشد  یم یقابل بررسها آندرخواست  ،ندیاعالم نما

 .دارد تیاهم اریبس

 هدف از برگزاری دوره عبارتند از:

 باشند ینم التیتسه افتیدر طیکه واجد شرا یانیبه موقع به مشتر ییپاسخگو 

 انیمشتر یتمندیسطح رضا شیافزا 

 انیمشتر یممانعت از اعتراضات آت 

 ساعت 6

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

  یهاپنهان صورت یهاهیبا ال ییآشنا

 انیمشتر یمال

 

 مخاطبین:

 شعب نیمسئول

 اعتبارات شعب یساؤر

 یکارشناسان اعتبار

 ریگ میتصم یارکان اعتبار ریسا

 :پیش نیاز

 منابع صیبا نحوه تخص یکاف ییآشنا 

  انیمشتر یمال یهاصورتآشنایی با 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 انیمشتر یمال یهامهم صورت یاشاره به سرفصل ها 

 التیتسه صیدرتخص انیدفتر کل مشتر یهاکاربرد سرفصل حساب حیوتشر نییتب 

 شرکا، یجار لیها ازقباستخراج خطوط قرمز آن دسته سرفصل حساب  حیوتشر نییتب 

 فروش رفته، یتمام شده کاال متیبا ق یافتیدر التیتسه زانیم قیتطب ،یمال یها نهیهز

پرداخت  الت،یتسه توانیو... که با استناد به ان نم یافتیدر التینحوه مصرف مناسب تسه

به  ییپاسخگو تیاستخراج و ازقابل قهیدق 5 که درمدت یوتعهدات اختصاص داد به نحو

 برخوردار باشد انیمشتر

 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  45 بر طرح ها ی، نظارت وکارشناس یسال سابقه کار در اموراعتبار 

 یارشد علوم اقتصاد کارشناس 

 35 یمؤسسه عالبا  یسال سابقه همکار 10و  سیسال سابقه تدر 

  ایران یآموزش بانکدار

 کتب و مقاالت متعدد مؤلف 

راجعه م لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

 .شود

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 10.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد. یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

  2789245827892446- شماره تماس: 

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری

 آبان 4 :مهلت ثبت نام

 14:30 یال 8:30 ساعت  آبان  8: تاریخ برگزاری


