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ری اریان  مسائل مًرد بحث9 مؤسسه عالی آموزش بانکدا

  ثبیست سعبیت گشدد، کذام است؟ششایط لبًًَی کِ دس تٌظین اسٌبد تجبسی هی 
 ساُ ّبی لبًًَی ٍصَل ٍجِ چک کذام ّب ّستٌذ؟ 
  ِجْت هشاجعِ ثِ ضبهٌیي ٍ ظْش ًَیسبى دس اسٌبد تجبسی چ

 ثبیست سعبیت گشدد؟هَاعذی هی
 تغییشات ٍ اصالحبت اعوبل شذُ دس لبًَى چک چیست؟ 
 طشح دعَی ثِ استٌبد سفتِ ثِ چِ طشیك است؟ 
 هشٍس صهبى دس طشح دعبٍی اسٌبد تجبسی چیست؟ 
  اشخبصی کِ ثِ ٍکبلت ٍ ًوبیٌذگی اص طشف صبحت حسبة ٍ هتعْذ

 ًوبیٌذ چِ هسئَلیتی داسًذ؟سٌذ تجبسی سا اهضبء هی
 گشدد؟چِ ایشاداتی تَسط هشتشیبى ًسجت ثِ تضویٌبت ثبًک ّب هطشح هی 
  ًحَُ تعمیت عولیبت اجشایی ثِ استٌبد اسٌبد الصم االجشا )لشاسدادّبی

 داخلی ثبًک( ٍ چبلش ّبی آى کذام است؟
  ًًَِحَُ تعمیت عولیبت اجشایی ثِ استٌبد لشاسدادّبی سٌّی چگ

 است؟ چِ هشکالتی سا ثبًک ّب دس الذاهبت اجشایی داسًذ؟
  الذاهبت اجشایی اص طشیك اجشای ثجت چِ تحَالتی سا گزساًذُ است؟ 
  ُلبًَى ثشًبهِ ششن تَسعِ ، الذاهبت  111هستٌذ ثِ ثٌذ ة هبد

 اجشایی علیِ ثذّکبساى چِ تغییشاتی داشتِ است؟
  ٍ تعْذًبهِ ّبی هبخَرُ اص هشتشیبى دس همبیسِ ثب سبیش تضویٌبت

 ٍثبیك اص چِ اٍلَیتی ثشای ٍصَل هطبلجبت ثشخَسداس ّستٌذ؟
  اٍلَیت الذاهبت لبًًَی ثبًک ّب ثشای ٍصَل هطبلجبت کذام

 ثبشذ؟تضویٌبت ٍ ٍثبیك هی
  ٍ هشکالت ثبًک ّب دس ًحَُ الذاهبت لبًًَی ثِ استٌبد تضویٌبت

 ثبشذ؟ٍثبیك هبخَرُ چِ هی

 مخاطبان 9  

هسئَلیي دٍایش هعبهالت، اعتجبسات ٍصَل هطبلجبت هعَق ) غیش اص                  
 کبسشٌبسبى حمَلی( 

 مذت 9 
 سبعت 4
 

 زمان برگساری 9

 1111آرس هبُ  52سِ شٌجِ 
 15218الی  0218سبعت2 

 

 َسیىٍ ثبت وام 9 

 صَست خبلصتَهبى ثِ 528,888

 ثبشذ.صَست آًالیي هیًحَُ ثشگضاسی ثِ

وام اسامی شرکت کىىذگان بٍ صًرت برای ثبت

 کتبی بٍ ومابر زیر اعالم شًد.

 11735788ومابر9

 پاوسدَمیه مباحثٍ علمی با عىًان

َای باوکی در قراردادَای رَىی چالش

 ي تضمیىات ي يثایق
 

 مًضًع مباحث9ٍ
اسائِ خذهبت ٍ تسْیالت ثابًاکای ثاِ         اص جولِ اّذاف ثبًکذاسی اسالهی

ّابی     هشتشیبى ٍ کست سَد هششٍع ٍ کبسهضد لبًًَی دس لجبل تضاوایاي   
ثبشذ ٍ ّذف اص اخز تضویي ٍ ٍثبیك ٍ تٌظین لشاسدادّبی سٌّای   هعتجش هی

، تولیک یب ثبصداشت اهَال هتعْذیي ٍ ضبهٌیي لشاسداد ًجَدُ ثلکِ ایي اهش 
توْیذی ثشای الضام هشتشی ثِ ایفبء تعْذات ًبشای اص لاشاسداد ٍ           صشفبً

ثبشذ. لکي گبّی سفاتابسّابی        استیفبء حمَق ٍ ٍصَل هطبلجبت ثبًک هی
هشتشیبى الذاهبت ثبًک سا ثشای الذاهبت لبًًَی ٍ ٍصَل هطابلاجابت ثاب       

 چبلش هَاجِ هی ًوبیذ. 

ثِ جْت اّویتی کِ هَاسد هزکَس داسد سعی گشدیذُ ایي هشکالت تحات  
ّبی حمَق ثبًکی هَسد ثحث لشاس گشفتِ ٍ ثشای پیشگیاشی  عٌَاى چبلش

 اص آى ساّکبسّبی هٌبست اتخبر گشدد.

 مدرییت آموزش حرهف ای
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 کىىذٌ 9ارائٍ

 دکتشی حمَق عوَهی - 

 هعبٍى اداسُ حمَلی  -

 سبل سبثمِ تذسیس 52 -

  


