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 303 30/14الی  8 03/06/1401 پنجشنبه دکتر یاسر مرادي قواعد عمومی قراردادهاي تسهیالت بانکی با تاکید بر رویه قضایی

مراديدکتر یاسر  قواعد عمومی قراردادهاي تسهیالت بانکی با تاکید بر رویه قضایی  303 30/14الی  8 04/06/1401 جمعه 

 قواعد عمومی قراردادهاي تسهیالت بانکی با تاکید بر رویه قضایی
نعیم عبداله پوردکتر   

 19الی  14 06/06/1401 یک شنبه
303 

 قواعد اختصاصی قراردادهاي تسهیالت بانکی با تاکید بر رویه قضایی
 دکتر امین جعفري

 18الی  14 08/06/1401 سه شنبه
303 

 چک
 دکتر حسین انصاري

 13الی  8 10/06/1401 پنج شنبه
303 

 303 13الی  8 11/06/1401 جمعه دکتر حسین انصاري چک

 303 30/18الی  14 13/06/1401 یک شنبه دکتر رضا صحرانورد وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص

 303 30/18الی  14 15/06/1401 شنبه سه دکتر رضا صحرانورد وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص

 303 30/14الی  8 17/06/1401 پنچ شنبه دکتر رضا صحرانورد وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص

 وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص
 دکتر رضا صحرانورد

 30/14الی  8 18/06/1401 جمعه
303 
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 تعهدات ارزي
 دکتر حسین قربانیان

 17الی  14 20/06/1401 یک شنبه
303 

 303 19الی  17 20/06/1401 یک شنبه دکتر حسین قربانیان ضمانت نامه بانکی

 303 19الی  14 22/06/1401 سه شنبه دکتر حسین قربانیان ضمانت نامه بانکی

 303 30/11الی  8 24/06/1401 پنج شنبه دکتر غالم نبی فیضی چکاب اعتبار اسنادي

مسعوديعلیرضا دکتر  نامه ها و اعتبارات اسناديمقررات مشترك بین ضمانت   303 14الی  30/11 24/06/1401 پنج شنبه 

 303 30/11الی  8 25/06/1401 جمعه دکتر غالم نبی فیضی چکاب اعتبار اسنادي

مسعوديعلیرضا دکتر  مقررات مشترك بین ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادي  303 14الی  30/11 25/06/1401 جمعه 

 303 18الی  14 27/06/1401 شنبه یک دکتر ماشااهللا بناء نیاسري )ارزي و ریالی( بانکی هاي پرداخت

 303 18الی  14 29/06/1401 شنبه سه دکتر ماشااهللا بناء نیاسري )ارزي و ریالی( بانکی هاي پرداخت

 303 14الی  8 31/06/1401 پنج شنبه دکتر حمید قنبري ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی

 303 10الی  8 01/07/1401 جمعه دکتر حمید قنبري ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی

 303 15الی  10 01/07/1401 جمعه دکتر امیرمسعود مظاهري جرائم بانکی

ا اطالع رسانی می شودمتعاقب رانی جلسه اول که زمان تشکیلساعت کالس جب3 دکتر امیرمسعود مظاهري جرائم بانکی  
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