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هؼـزفی هختصزی اس  8ػٌَاى کتاب ٍ ًوًَِ سَاالت
آسهَىّای استخذاهی باًکْا
باًکذاری
باًک :سِ ساػت سٍدتز بْتز اس یک دقیقِ تاخیز است.
 -1پیذایص باًکذاری
 - 2تؼزیف تاریخچِ باًکذاری
 - 3هْوتزیي هَسسات صزافی ّا
 - 4سابقِ باًکذاری در جْاى
 - 5اًَاع باًکْا ٍ کاربزد آى
 - 6تؼزیف پَل ٍ باًک ٍ ػزضِ ٍ تقاضا ٍ اًَاع سپزدُ ّا
...

باساریابی خذهاتی
باًک :آراهص خَد را تحت ّیچ ضزایطی بْن ًشًیذ.
 -1تؼزیف ػولیات باساریابی ٍ خذهات باًکی
 -2ارسش یک هطتزی چقذر است
 -3آهَسش گام بِ گام ٍ اٍلیِ در باساریابی
 -4هَارد ٍ هشیت رقابتی در باًک ّا

 -5هذیزیت چزخِ ػوز هطتزی
...

باًکذاری بیي الوللی
باًک :تٌْا هٌبغ ػلن ٍ داًص تجزبِ است
 - 1چگًَگی بزرسی باسار در سیستن باًکی
 - 2اًَاع اػتبارات اسٌادی ٍ ضواًت ًاهِ ّا ٍ ًزخ تٌشیل
 - 3فزق اهَال هٌقَل ٍ غیزهٌقَل ٍ اسٌاد قزارداد داخلی ٍ اجزایی ٍ
السم االجزایی
...

هذیزیت باساریابی جْاًی
باًک :خَاستي تَاًستي است
 -1تؼزیف باساریابی جْاًی اس ًظز فزٌّگـی اقتصـادی صـٌؼتی ٍ
سیاسی جاهؼِ
ً -2یزٍّای جلَ بزًذُ ٍ ًیزٍّای باسدارًذُ
 -3ضزایط هطکالت هزتبط با صادرات در داخل ٍ خارج
 -4راّبزدّای استزاتضیکی باساریابی هشیت رقابتی ...

پَل ٍ ارس باًکذاری
باًک :بجای آًکِ قزباًی تغییز باضین استاد تغییز باضین
 - 1تاریخچِ اًتطار پَل در ایزاى
 - 2تزاسًاهِ باًک هزکشی ٍ سیاست پَلی
 - 3اّذاف ًظام باًکی ٍ اػطای تسْیالت
 -4تؼزیف سپـزدُ قـزض الحسٌِ جـاری ٍ پس اًذاس هذت دار
...

حقَق باًکذاری
باًک :یک کارهٌذ خَب با ارسش تزیي جَاّز ّز هلتی است
 -1حقَق باًکی ٍ ػقَد هطارکتی ٍ ػقَد هبادالتی ٍ رابطِ بیي باًک با
هطتزی
 -2فزق بیي تسْیالت اػطایی ٍ جؼالِ ٍ هشارػِ
 -3دستَرالؼول ًاظز بز ضواًت ًاهِ باًکی ریالی( هَسسات اػتباری)
 -4ضزایط سابقِ تاسیس ارکاى هَسسِ اػتباری
 -5قَاًیـي اػضـای ضَرای پـَل ٍ اػتبار باًک هزکشی

باًکذاری الکتزًٍیکی
باًکً :ؼوتی بشرگ است کِ در دًیا افتخارتاى ٍ پس اس هـزگ
یادگارتاى خَاّذ بَد.
1ـ اثز بخطی ٍ کارایی ػولیاتی باًکذاری الکتزًٍیکی
2ـ خصَصیات پَل الکتزًٍیکی
3ـ هشایای باًکذاری ّوزاُ
4ـ باًکذاری الکتزًٍیکی در ایزاى
 5ـ اّویت جاهؼِی الکتزًٍیکی

