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تا همکاران سیستم بانکی در ارزیابی وثایق دچار ابهام بوده و اجرایی و قضایی باعث شده تعدد قوانین مختلف و مشکالت 

ی هابعضاً به دلیل عدم رعایت نکات ظریف حقوقی نه تنها مطالبات بانک به طور کامل وصول نگردد، بلکه پرونده اجرایی مدت

لیرغم  تملیک و واگذاری ملک  به برنده مزایده( منجر )ع در برخی موارد ادعای اشخاص ثالث طویل بدون اقدام باقی مانده و

و بعضاً منجر می شود تا پرونده تخلفات اداری ناخواسته برای همکار مربوطه ایجاد گردد. ابطال تمام اقدامات قبلی گردد  به

 های صنعتیت شهرک، اوقافی و شرکواگذاری دولت ،ها اعم از  اراضی  مشاعیرای طرحضمن اینکه تنوع اراضی محل اج

ها  ی در جهت تأمین حقوق بانکدر این دوره نکات کلیدی حقوق ایجاب می نماید تا رعایت نکات حقوقی اهمیت بیشتری یابد.

  .ارزیابی وثایق  بانکی آموزش داده می شود و مؤسسات اعتباری  و کارکنان آنان در

از حیث رعایت مقررات و  نکات کلیدی حقوقی به منظور  وثایقجهت ارزیابی بهتر  آموزش کارکنان در ،برگزاری دورههدف از 

 می باشد. ها و کارکنان آن و وصول بهتر و سریعتر مطالباتحفظ حقوق بانک

  

  

 

 ساعت  12
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 ارزیابی وثایق بانکی از جنبه

 نکات حقوقی رعایت 

  

  
 

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان اعتباری 

 حقوقی 

  
 

 :یادگیری  طراحی شده برای

  ارزیابی اراضی مشاعی 

  اعیانی اراضی اوقافی 

  اراضی دولتی 

 های صنعتی اراضی شرکت شهرک 

  اراضی استیجاری 

  اماکن تجاری 

 ه ابحق 

 سایر حقوق ارتفاقی 

 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 
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 مدرس دوره:   
  کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

   رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک 

 مشاور حقوقی مدیر عامل بانک 

  27 سال سابقه تدریس 

  مؤلف کتب و مقاالت متعدد 

  

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

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

  .نامه می باشدگواهیصدور آموزشی و  محتوایهزینه دوره شامل 

 29959279-29959280 شماره تماس:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 آنالین

 دی 28 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30ساعت  بهمن 10و  8، 1: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

  آشنایی با سیستم بانکی از حیث روند

 پرداخت تسهیالت 

 

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

