
سرفصل دوره:
 شیوه وصول چک بر اساس قانون جدید5مقایسه

هاي صدور چک بالمحلمحرومیت
هاي بانک مرکزي درخصوص جدیدترین بخشنامه ها و دستورالعمل

اجراي قانون چک
ها، مراجع قضایی، ثبتی و شوراي هماهنگی بانک رویه بانک

درخصوص قانون جدید چک
آشنایی با شیوه جدید سیستمی صدور و ظهرنویسی چک
هاي قانون جدید چکنوآوري
 ،ابداعات جدید قانون درخصوص نحوه صدور چک هاي عادي

تضمینی، موردي و الکترونیک

آشنایی با روند اجراي قانون جدید صدور 
بانکیچک در شبکه

معرفی دوره
آذر 19همانطور که مستحضرید پس از اصالح قانون چک در مجلس، از            

بانک مرکزي طی بخشنامه اي خواستار اصالح رویه عملـی          99ماه سال   
هـا بـا تـوجـه بـه اصـالحـات اخـیـر ایـن قـانـون شـد.                             بانـک 

تغییرات مهم و اساسی این قانون نسبت به قانون سابق در کـنـار عـدم                  
ایجاد زیرساخت هاي الزم از یک سوء و ابهامات حقوقی و اجرایی قانـون    

هـا شـده     ها و مشتریـان آن     جدید باعث سردرگمی برخی کارکنان بانک     
است. بدین منظور موسسه عالی آموزش بانکداري ایران با هدف بررسـی             

ها، ابهامات قانـونـی     مهمترین تغییرات قانونی، رویه عملی و اجرایی بانک       
هاي جدید بانک مرکزي اقدام به بـرگـزاري دوره            موجود و دستورالعمل  

اختصاصی و تخصصی اخیر در مورد اصالحات قانون چک و آثار آن بـر               
نحوه فعالیت شبکه بانکی نموده است.

اهداف دوره
ه عملی و اجرایی بانکهابررسی مهمترین تغییرات قانونی، روی
هاي جدید بانک مرکزي در رفع ابهامات قانونی موجود و دستورالعمل

شرایط کنونی 

کننده اول :ارائه
دکتري حقوق
 مشاور حقوقی

کننده دوم :ارائه
کارشناس ارشد حسابداري
مشاور و مدرس بانکی

مخاطبان :  
اعضاي محترم هیأت مدیره و هیأت عامل 

مدت : 
ساعت2

نحوه برگزاري :
به صورت اختصاصی و حضوري در محل بانک 

تعداد نفرات هر دوره:
نفر15حداکثر 

هزینه برگزاري به ازاي یک دوره :
صورت خالصتومان به3،000،000

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
195پالك 

27891تماس: شماره
2453–2475-2497-2457داخلی: 

41-22881640تلفن گویا:

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی اعالم شود.
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