
 

 

 

  

 دوره آموزشی 

 اعتباراتارشناس لیزینگ و تربیت ک

 

 88662758-9تلفن: 

   89783140 فاکس:        

 iranlease.co@gmail.comایمیل:                 

 www.iranlease.coسایت اینترنتی:                         

 

  تهیه کننده

 مدیریت روابط عمومی

 1397 تابستان
 

 



 طرح دوره آموزشی تربیت کارشناس لیزینگ 

 

 
 

  

 انجمن ملی لیزینگ ایران
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( مقدمه:۱  

انجمن در راستای اجرای وظایف و موضوو  عاایتوخ دوود  اوا اساسووامه و ظوه موسوور موسواه فموص و فتیوص گوواخ یت یوو   

موانمودسواشی در هموتن ارماوای ی وص اش وظوایف انجمون  در فشوور موص نمایود  دوره هوای مموشیوصدر ایران اقدام ظوه ظرزو اری 

فارفوووان و اعوو ایا موووان نتروهووای فاریواسووص دووود در جدووخ رتشووارد اهووداا درون سوواشمانص و راسوو  ویص ظووه انتسووارا  

چرافوه ممووش   .اسوخ ممووش  فارفووان  موانمودسواشی اظو ار مدمتورین اش ی وص اسوخ ظودیدص قانونص ظرون ساشمانص دود اسوخ 

هووای فاریواسووص دووود رهووا ظووه وووووان یووي سوورمایه زووماری ظهووود موود   نووه مودووا سوواشمان را اش ديديووه انجووام فتیووص عاایتخ

 را مودیریتص مور فونن اموور ظوه روردادتن عرگوخ نتتجوه در و  ساشد ظه ه ام وان میوویب ظ وا وموده ای اش ميو ویتخ هوامص

 .موردمص عراهم مدیران ظرای نت 

 آموزشی:اهداف ( 2

  شاغل در صنعت لیزینگ کشوربه روزآوری و افزایش آگاهی و دانش تخصصی و مقرراتی کارشناسان 

  و فنون قراردادها افزایش مهارت فروش اعتباری لیزینگ با محوریتتربیت کارشناس فروش 

 :نحوه برگزاري دوره( 3

 زرددمص ظرز ار 18:30ایص  14:30اش ساوخ و سه یواه  شواهی در روشهای  فنس ها. 

 فرد استیاده مواننمص جای  ین اعراد اش و اسخ ای امص ساوخ رایان ما فوودزان در فهته جهيا حضور یرفخ. 

 

  :)مدت دوره(برآورد زمانی( 4

 ساوخ  74

 :شرکت در دورهشرایط ( 5

  عوق دیپهم و یا دارای ساظقه فار در یرفخ های یت یو  دارا ظودن حداقل مدرك محصتهص 

   اقتصادی و مایصمیوایص ظا موضووا 

 یرفخ های یت یو های ا ن  فاعص اش مأموریخ  اهداا  ددما  و عاایتخ 

 ( شروع دوره:6

 97 مظان 
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  (مخاطبان:7

   ومهتا   عرو  و رمیر  یرفخ های یت یو و فاریواسان واحدهای یت یو 

  فوودزان مجدت ا  و فاالهای ظادوامفاریواسان عرو  قيطص در یرفخ های ظ رگ دودروساشی و ورضه 

  گوایع  سایر فاریواسان عرو 

 :گواهینامه دوره( 8

اماق ظاشرزانص  گوایع    شیر نسر انجمن مهص یت یو  ایراناش سوی در رایان دوره ظرای یرفخ فوودزان زواهتوامه رایان دوره مموشیص 

 گادر دواهد ید  ماادن و فشاورشی ایران 

 محل برگزاري: ( 9

  61انجمن مهص یت یو  ایران: دتاظان معریقا  رایتن مر اش رل مترداماد  ناا سپتدار  رنك 

  :دستاوردهاي بعد از دوره براي شرکت کنندگان( ۱0

 های یت یو قراردادانوا  عوون و مدار  های ممافره و وقد ظه ميهط فاعص  -

 محاساامص و مایتامصمدارمدای انوا  ه ظميهط  -

 و اوتاارا یت یو  ميهط ظه حقوق  -

 :نحوه ارزیابی شرکت کنندگان( ۱۱

 ممریوا  فنسص ظر اساس ارشیاظص 

 ارشیاظص مت ان مشارفخ در  ص دوره 

  ظر اساس نسر استاد مرظو ه دوره رایانمشمون 
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 رئوس مطالب:

 سر فصل مطالب عنوان درس ردیف
مدت 

 زمان)ساعت(

 مروری ظر فهتا  یت یو  1

 مروری ظر مااریف یت یو  و اجاره ها -

 انوا  قراردادها -

 فارفرد اقتصادی -

 مواعع و م ایای یت یو    -

 میوایص ظا یت یو  جدانص -

 م تصری درظاره یوادخ ظاشارهای مایص)رول و سرمایه( -

 رو  های متوو  مامتن مایص ظو اهدا -

 میاو  یت یو  ظا ميدتن  ظان ص  -

8 

2 
ماادیه ای و میوایص ظا وقود 

 ظان داری

 میوایص ظا وقود ماادیه ای در یت یو  -

 میوایص ظا فهتا  ظددایخ اوتااری -

 مروری ظر اوتاارا  و ظان داری -

 قانون ومهتا  ظان ص ظدون رظا -

8 

3 
ظاشمموشی و محهته ری اوتااری 

 یت یو  

 ضواظط و ماتارهای اساسص اوطای ميدتن   -

 نحوه ارشیاظص و اوتاار سوجص مشتریان -

 راه ارهای جهوزتری اش ریيي ن ول  -

6  

  یت یو  و مایتا  4

مقدمامص ظرقووانتن و مقوررا  مایتوامص در ظ وا هوای  -
 ومه رد  ارش  اع وده و م هتیص

وظائف واحودهای عورو  یت یوو  در روایوخ مقوررا   -
 مایتامص

چ ووون ص ميووتود سوواشی و ز اریوو ری مایتووامص در  -
 عرمیودهای وقود یت یو  و ددما  موساه و عرو  

 

6 

5 
مدل های فيب و فار و رقاظخ 

 در یت یو 

میوایص ظا شنجتره ارش  معرین و ددما  ظرمر اش مامتن فاال  -

 ما ددما  دهص ظه مشتریان

 مروری ظر  راحص مدل های فيب و فار یت یو  -

 موری های نوین و چایا های رقاظتص گواخماثترا  عن  -

6 
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 مروری ظر حقوق یت یو  6

 و ی تمواظع حقوق ی -

 اناقاد قراردادها صاگول فه -

) اجوواره ظووه  ووو ی تی یقراردادهووا صارائووه ن ووا  حقوووق -

 ( صعرو  اقيا  - يتیری ممه

 و ی تی ییرفتدا صحقوق یمطایاه مورد -

 حقوق مجار  یقواود فارظرد صظر ظرد یمرور -

مارعوووص و ظررسوووص دسوووتورایامل اجرایوووص ماسوووت    -

 عاایتخ و نسار  ظر یرفخ های یت یو 

8 

7 
مدیياشی مایص در نرم اع ار 

 افيل 

 ظردص اظ ارهای و مواظع مدم در افيلمیوایص ظا  -

 ارش  شمانص رول و نرخ ظدره -

 محهتل حياستخ و سواریو ها -

 ظودجه ظودی سرمایه ای و ماتارهای ارشیاظص رروژه -

8 

8 
مراحل مش تل ررونده؛ مصویب 

 و اناقاد قرارداد

میوایص مقدمامص ظا ظردص میاهتم عرایودی مانود عهوچار    -

 رو  اجرایص  عرمدا و زرد  فار مندا

میوایص ظا عرایودهای اگهص ومهتا  یت یو  مانود عرایود  -

اوتاار سوجص  ارشیاظص وثایا   عرایود های مایص مرماط ظا 

ررونده و عرایود ظای انص و ن دداری  ومهتا   عرایود مش تل

 مدارك در  ص فل دوره ماامل ظا مشتری 

 مموش  نحوه مدته چي یتيخ ظرای عرایود مش تل ررونده -

مموش  نحوه مدته ز ار  اوتاار سوجص ظر اساس مدارك و  -

 یرایط قرارداد

 مموش  نحوه مش تل ررونده عت ی ص و ثاخ و ضاط داده ها -

 مشریح عواید استیاده اش ظای انص ای ترونتي  -

  

8 

9 

میوایص ظا عوون رت تری و 

وگول مطایاا  و نسار  ظر 

 قرارداد در یت یو 

ماریف مطایاا  و زروه ظودی من اش نسر دستورایامل های  -

 ظاني مرف ی

ومهص در رت تری وگول مطایاا  در  وهمص ورو  های  -

 یي موسيه مایص و اوتااری

راهدای مياود  ظه مدیونتن ظرای ام ان وگول مطایاا   -

8 
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 ظدتر

 عن ممافره و ماامل ظا مشتری -

 ایا ظددایخ اوتااری و اوتاار سوجص و چ ون ص ارشیاظص وث -

 يدتن ممیوایص ظا عوون نسار  ظر قراردادها ظاد اش رردادخ  -

ماریف رارامترهای سوجتدن وگول مطایاا  در یي موسيه  -

قدر مطها وگول  درگد وگول مطایاا  مایص و اوتااری ) 

   ریيي اوتااری و    (

 

10 
مامتن و مجدت  و مواظع مایص در 

 یت یو 

 اهمتخ و  اقه ظودی اظ ارهای مامتن مایص -

 ماتارهووای ارشیوواظص در انت وواب مواسووب موورین رو  -
 مامتن مایص

 نقا سادتار سرمایه یرفتدا در مامتن مایص -

 ظاشار سرمایهاظ ارهای مامتن مایص در  -

نقووا ظودجووه ظووودی نقوودی در ماتووتن شمووان ظووودی  -
  مامتن مایص

8 

 

 :دوره انمدرس( 12

 عنوان درس نام استاد ردیف

 مروری ظر فهتا  یت یو  حين فهدر 1

 میوایص ظا وقود و ظددایخ اوتااری محين ماهمتان 2

 ظاشمموشی و محهته ری اوتااری یت یو   وهترضا قتطاسص 3

  یت یو  و مایتا  جایر اظراهتم ظت ص  4

 مدل های فيب و فار و رقاظخ در یت یو  محمد هادی موقاص 5

 مروری ظر حقوق یت یو  رشاق فریمصوهترضا  6

 مدیياشی مایص در نرم اع ار افيل  ساتد مقص منیص 7

 مراحل مش تل ررونده؛ مصویب و اناقاد قرارداد ساتد عرج شاده 8

 میوایص ظا عوون رت تری و وگول مطایاا  و نسار  ظر قرارداد در یت یو  یاهوردیديرو  9

 مامتن و مجدت  و مواظع مایص در یت یو  اظراهتم اظراهتمص 10

 



 

 
افریقا نرسیده به پل  تهران، خیابان

 ، 61میرداماد نبش سپیدار پالک 

 طبقه چهارم 

 88662758-9تلفن:

 89783140فاکس:

 iranlease.co@gmail.comایمیل: 

 

 

  

 
 

 تربیت کارشناس لیزینگ و اعتبارات آموزشی دوره فرم ثبت نام 
 1397 آبان

 نام شرکت:  نام و نام خانوادگی: 

 مدرک و رشته تحصیلی:  سمت: 

 فاکس: تلفن:

 ایمیل:  تلفن همراه: 

 تاریخ فیش بانکی:  شماره فیش بانکی:

 آدرس:

  ریال 000/000/12هزینه ثبت نام 
ررخواسرت مر  شرور ار  از ل مرر   رکم ا آن را بره آموزشر   رورهاز عالقمندان به شرکتت رر 

نررزر بانررص ان ررار  4410822110541261همررکاه رسرررد برران   واریزشررده برره شررماره   ررا 

 89783140بره ربررک خانره آموزشر  انبمرش بره شرماره  ا 4410شعبه م تق  مکتزی ترد شرعبه 

     نمایند.
انبمرش میر  زرزینر   61مح  بکگزاری: خرابان ا کیقرا بعرد از ار  مرکرامرار نربد سرپردار ارال  

 ایکان 

Wwww.iranlease.co 

@irleasing 
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