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 باشد. ینامه مضمانت لیو تقل دیجهت صدور، ابطال، ضبط ، تمد کسانی هیرو جادیدوره به منظور ا نیا

 دف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد:ه

 فراگیری اصول و عملیات ضمانت نامه ریالی 

 ساعت 12
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 ضمانت نامه ریالی

 

ن:امخاطب  

 شعب نیمسئول

  یکارشناسان اعتبار

 یمال لگرانیتحل

 :پیش نیاز

  بانكداری داخلی 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 فیتعر 

 نامهنامه و ارکان ضمانتعقد ضمان، ضمانت تعريف

 تعهد پرداخت، تركیبی دعندالمطالبه،ینامه از نظر سررسضمانت انواع  

     شرکت در مناقصه و مزايده نامهضمانت

    حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد نامهضمانت

     پیش پرداخت نامهضمانت

     استرداد کسور وجه الضمان نامهضمانت

      یهای گمرکی و ارز نامهضمانت

  های پرداختی و متفرقه نامهضمانت

 نامه هاضمانت ساير

 ضمانت خواه و بانک نفع،ینامه ها از دیدگاه ذارزشمندی ضمانت هایویژگی 

 نامهدستورالعمل اجرایی انواع وثائق قابل قبول برای صدور ضمانت 

    غیر منقولنامه در قبال وجه نقد و اموال صدور ضمانت 

 نامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکت هايی که در بورس پذيرفته شده باشندصدور ضمانت

    نامه در قبال سفتهصدور ضمانت

  ها يا موسسات اعتباری  غیر بانكی معتبر خارجینامه در قبال تضمین بانکصدور ضمانت

                     بلند مدت اينامه در قبال موجودی سپرده  سرمايه گذاری کوتاه مدت صدور ضمانت

 نامه در قبال اوراق مشارکت منتشرهضمانت صدور

 نامه و صدور آنگردش عملیات تصویب و انعقاد قرارداد ضمانت شرح   

  نامهو مفقود شدن ضمانت ابطال د،يتمد ل،یتقل ضبط،          

 نامهو محاسبه كارمزد ضمانت تعرفه 

 (صدور، تمدید، تقلیل و ابطال پیش از موعد)هانامه و مثالحسابداری ضمانت لیاتما 

        

 (صدور، تمديد، تقليل و ابطال پيش از موعد)حسابداري ضمانتنامه و مثالها لياتما 
     

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  یمال تيريارشد مد یکارشناس 

 30 یسال سابقه کار بانك 

 هاو بانک رانيا یآموزش بانكدار یمؤسسه عال مدرس 

 .راجعه شودم ليآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ريال 11.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

  .نامه می باشدگواهیصدور آموزشی و  محتوایهزينه دوره شامل 

 27892458-27892497شماره تماس: 

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 آنالین

 آذر  6 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30ساعت  آذر 23و 16، 9: تاریخ برگزاری

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

