
  و نقش آن در  چك) ،سفته ،تعريف اسناد تجاري (برات
 وصول مطالبات

  كنندهقبول، تجاري(صادركننده شناخت مسئوالن اسناد،     
 ضامن)، نويسظهر

  نوع و شرايط مسئوليت مسئوالن اسنادتجاري 
 رعايت اصول تنظيم قرارداد در روابط حقوقي با سايرين 
 چگونگي نظارت بر حسن اجراي دقيق مفاد قراردادها 
  رسمي) ،تجاري ،شناسايي اسناد مختلف مطالبات (عادي 
 راهكار پيش بيني خسارت در عدم اجراي تعهدات 
  شكوائيه و درخواست ،آشنايي با نحوه تنظيم دادخواست 

         ثبتي عليه مسئوالن اسناد تجاري  صدور اجرائيه
  قبل از صدور دادنامه اموال  ،چگونگي نحوه توقيف فوري

 پرداخت نشده  تجاري دربرابر سند تجاريمسئوالن اسناد 
   روش مطالبه وجه اسناد تجاري مفقود يا سرقتي از

 آن با وجود عدم دسترسي به آنها  مسئوالن
  كيفري و اجراي ثبت در  ،صالحيت مكاني مراجع حقوقي

 مطالبه وجه اسناد تجاريرسيدگي به ادعاي 
   شناخت مسئوليت مديران شركتها در برابر اسناد تجاري

 صادره توسط شركت
   روش جلوگيري از دريافت وجه اسناد تجاري مفقود يا

 سرقتي توسط دارنده  بدون حسن نيت
 
 
 
 

   آشنايي با اقدامات اجرايي نسبت به اسناد رهني و پيگيري
 -سند انتقال تمليك ،مزايده ،عمليات اجرائي داير بر حراج

 تخليه و تحويل ملك به شركت
 و موسسات اعتباريبانكي  هايضمانت نامه 
  مديريت وجوه نقد و وجه مورد نياز 
 چك هاي در جريان وصول 
 دريافتيهاي مديريت حساب 
 اعتبارات تجاري و مديريت اعتبارات و شرايط مختلف آن 
 هاي اعتباري و اعتبار خريد براي مشتريان جزءسياست 
  انواع مطالبات مالي 
  نحوه برخورد با انواع ذخاير مطالبات مشكوك الوصول 
 جدول زمانبندي پيش بيني وصول مطالبات 
  برخورد حسابرسان با انواع مطالبات 
  ها در مطالبات بر گزارش حسابرس مستقل و  تأييديهتأثير

 بازرس قانوني
 روشهاي مسالمت آميز در وصول مطالبات 
 راهكارهاي الزم به منظور تسهيل وصول مطالبات در آينده 
 پرسش و پاسخ 
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 با سالم و احترام،
از طرف ديگر خطر ناشي از اين نوع  است وهاي اقتصادي، مستلزم معامالت اعتباري و اقساطي با توجه به اينكه امروزه از يك طرف، رونق اقتصادي بنگاه

يك بنگاه اقتصادي موفق به موازات توسعه  گرددها ميدر نتيجه مشكالت مالي براي آنو  يا عدم وصول آنو معامالت منجر به معوق ماندن مطالبات
ادامه  در شركت سامان به انديشريزي الزم براي وصول مطالبات را نيز مد نظر قرار دهد بنابراين معامالت از جمله معامالت اعتباري بايد برنامه

توانمندي اعضاء هيئت  به منظور ارتقاء سطح آگاهي و  و با توجه به استقبال قابل توجه سازمانها و شركتها تخصصي خود برنامه هاي آموزشيبرگزاري 
از  دو تنمندي مطالبات معوق با بهرهو مالي ها در زمينه وصول حقوقي مديره و مديران عامل، مديران و كارشناسان حقوقي و مالي سازمانها و شركت

 زير را برگزار مي نمايد:  كارگاه تخصصيمتخصصين اين حوزه 
 

کان �  : ری ��ا زمان و �  
  16الي  30/8از ساعت  1396ماه  دي 20چهار شنبه 

هاي سامان به انديش مركز همايش   : کارگاه��ور�ی  

 پ����ری از ا�جاد �طا�بات ��وق و چ�ون�ی و�ول آن و ما�ی  �قو�ی رو�ھای
 و�ول �طا�بات ��وق)  ثب�یو  ما�ی  ،(رو�ھای �قو�ی، ����ی 

 � �م اول �ع�م 

  

  

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   
سازمان برنامه و بودجه استان تهران ■  

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 ■اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

 
 



 �را�ط ثبت �م:
 ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع با ذكر شماره و تاريخ بروشور و تكميل فرم ذيل (ثبت نام))  1
 41/17618043به حساب جاري شماره  خالصهزار ريال)  نهصد و پنجاهميليون و دو( ريال 000/950/2) ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ  2

به نام شـركت سـامـان بـه انديـش رهاوردياد  (شامل هزينه  IR250120000000001761804341  شبا  63594 كد ميدان هفت تيرشعبه  ملتبانك 
 نامه)و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي ناهار، اساتيد

 در نظر گرفته خواهد شد . تخفيف  %15نفر  8% و بيشتر از 10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3 كارگاهدر صورت ثبت نام گروهي در توجه :
گردد و در غير اينصورت تنها بسـته هـاي آموزشـي ارائـه     % شهـريه كسر و مابقي مسترد مي20تـا يك هفته قبـل از برگـزاري كتبـي) در صـورت انصـراف  3

  گردد و هزينه مسترد نخواهد شد.شده، ارسال مي
و يـا نمـابر   ) 107(خط) داخلي  10(  88318550هاي و يا شماره تلفن 88841411مستقيم  شماره تلفنخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر با 

  .تماس حاصل فرمائيد 88318551
 

 

 اروميه داراي  مدرك كارشناسي حسابداري از دانشگاه   
كارشناسي ارشد حسابرسي از دانشگاه عالمه طباطبايي  
 دكتراي حسابداري از دانشگاه تهران 
 ارشد) در شركتهايي از قبيل  سابقه حسابرسي(حسابرس

DOT)جوي گستر، نفت ياب و...اوابسته به صدر،( 
  از قبيل سابقه حسابرسي (سرپرست)در شركتهايي

   صنعت نفت،پست بانكري مكو،توگا، سرمايه گذا
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 �باس�و ��تیارد��ر 

 
 
 

 
 داراي مدرك كارشناسي حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي 
 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس 
 دكتراي حقوق خصوصي از واحد علوم و تحقيقات 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز 
 وكيل پايه يك دادگستري 
 مشاور حقوقي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
 و پروژه هاي متعدد ها و قراردادهامشاور حقوقي در زمينه انواع پيمان 

 
 

اعطا خواهد شد.  معتبر در پايان به شركت كنندگان گواهينامه  

ن ��ت ��ر، �یابان ����خان ز�د، �یابان ��د�ند �ما�ی، پالک ، �شا�ی : ���ان ،   ۸۸۳۱۸۵۵۱�ط ) �ما� :  ۱۰(  ۸۸۳۱۸۵۵۰ت��ن :   ۸، ���ه ۹۵�یدا
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...................................... .................... شماره تماس : ........................ نام رابط آموزش :.................................نام سازمان/ شركت : .............................
...   ....................... سمت : .................................. سال تولد : ........................................................................................ نام و نام خانوادگي :شماره نمابر : 
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...................(ريال) .............................................مبلغ واريزي :..............................................................................................پست الكترونيكي .................

 شماره و تاريخ فيش پرداختي: ................................................................
 توضيح  : تكميل فرم ثبت نام به ازاي هر نفر شركت كننده الزاميست .

 

 ثبتي وصول مطالبات معوق)كيفري، مالي و  (روشهاي حقوقي،پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق و چگونگي وصول آن و مالي روشهاي حقوقي  فرم ثبت نام:

 

 �در��نآ�نایی با 

 
 
 

 
 المللي امام تدريس دروس حقوقي در دانشگاه بين

 خميني قزوين
 دانشگاه علوم انتظامي 
  سال 9دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد مركز به مدت 
 تآليف كتب و مقاالت حقوقي متعدد 
  تدريس دوره ها و سمينار هاي پيمانكاري و

 قراردادها ...
 

داخلي در شركت هايي از قبيل نفت و گاز  سابقه حسابرس مستقل و حسابرس
  پارسيان ،پتروشيمي زاگرس ،پخش البرز،سبحان دارو، البرز دارو و...

 گاه سراسري و دانشگاه آزاد مدرس در بساري از واحدهاي دانش 
  چاپ بسياري از مقاالت در نشريات مختلف داخلي و خارجي از قبيل ماهنامه

 Internationalبورس ،فصلنامه علمي پژوهشي ،راهبرد مديريت مالي ،
Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS) 

  

 ��شاد ��مد�ورد��ر 
 
 

چوب نظام آموزش رتوجه: براي شركت كنندگاني كه از سازمان و يا شركت دولتي معرفي شوند گواهينامه معتبردر چا

.شدصادر خواهد  سازمان برنامه و بودجه استان تهرانكاركنان دولت بر اساس مجوز   

  

 

 


