بسمه تعالي
رزومه آقاي للـه گاني
مديرعامل بانك صادرات ايران

نام  :اسماعيل
نام خانوادگي  :للـه گاني
سمت :نایب ریيس هيات مدیره و مدیرعامل بانك صادرات ایران
تحصيالت:
 دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه عالمه طباطبایي  -رشته مدیریت بازرگاني )گرایش بانكداري اسالمي) كارشناسي ارشد مدیریت دولتي كارشناسي مدیریت دولتي -دیپلم علوم تجربي

سوابق قبلي:

 -1رئيس هيات مدیره بانك رفاه كارگران
ناظر بر :
 -حوزه مدیریت امور اعتباري بانك شامل ادارات :اعتبارات و بررسي طرحها و اداره نظارت اعتباري

 حوزه مدیریت امور مالي بانك شامل ادارات :امور مالي  -آمار و اطالعات بانكي  -بودجه و امور شركتهاي بانك  -خرانه و مبادالت حوزه مدیریت حقوقي و وصول مطالبات شامل ادارات :حقوقي – پيگيري و وصول مطالبات و دعاوي حوزه مدیریت امور مشتریان ویژه بانك -2عضو هيات مدیره بانك رفاه كارگران
ناظر بر :
 حوزه مدیریت فناوري اطالعات بانك شامل ادارات :پشتيباني و فناوري اطالعات – خدمات نوین – طراحي و توسعهمحصول
 حوزه مدیریت امور مالي بانك شامل ادارات :امور مالي – بودجه و امور شركتها – آمار و اطالعات بانكي – خزانه و مبادالت مدیریت امور منطقه دو بانك  :شامل  15استان نيمه غربي كشور (استانهاي آذربایجان شرقي  -اردبيل  -آذربایجان غربي كردستان  -همدان  -مركزي  -اصفهان  -خوزستان  -لرستان  -كرمانشاه  -ایالم  -قزوین  -چهارمحال و بختياري كهگيلویه و بویراحمد –زنجان)  -3مدیر امور منطقه شرق كشور بانك رفاه كارگران شامل استانهاي  :گيالن  -مازندران  -گلستان  -خراسان رضوي -یزدفارس  -كرمان  -خراسان جنوبي  -هرمزگان  -بوشهر  -سيستان و بلوچستان  -خراسان شمالي (حدود  2سال)
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مدیر بانك رفاه كارگران استان خوزستان (استان درجه یك) :حدود  1/5سال  -كسب رتبه اول در كل بانك
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مدیر بانك رفاه كارگران استان لرستان (استان درجه  :)2حدود  3سال  -كسب رتبه اول در كل كشور ،رتبه دوم و رتبه سوم به
ترتيب در سال هاي سوم ،دوم و اول
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مسئول اعتبارات بانك رفاه كارگران استان چهارمحال و بختياري به مدت دو سال
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كارشناس اعتبارات بانك رفاه كارگران استان چهارمحال و بختياري به مدت یك سال
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معاون شعبه مركزي بانك رفاه كارگران فرخ شهر به مدت دو سال

-9

مسئول دوایر داخلي شعبه شامل  :صندوق ،حوالجات و بروات ،حسابداري و انتقالي ،تسهيالت و تحویلداري شعبه (در تمامي
قسمتهاي شعبه)

 -01دانشجوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه امام حسين (ع) تهران و دانشكده افسري الغدیر اصفهان
(داراي عضویت بسيجي)
 -11انجام امور حسابداري و كارگزیني و امتحانات در اداره آموزش و پرورش به مدت دو سال به عنوان سرباز معلم
دوره هاي آموزشي طي شده:
 دوره آموزشي توسعه توانمندي نيروي انساني ویژه معاونين سرپرستي و كسب رتبه دوم كشوري دوره آموزشي بازاریابي و تحليل رقبا در تهران و كسب رتبه اول دوره آموزشي بانكداري داخلي  2و كسب رتبه سوم -دوره آمورشي بررسي و تجزیه و تحليل طرح هاي اقتصادي

 دوره آموزشي مامورین اخذ اطالعات تسهيالتي و كسب رتبه اول دوره آموزشي رایانه ویژه معاونين و روساي شعب بانك و كسب رتبه اول دوره آموزشي بانكداري الكترونيك نوین دوره آموزشي بازاریابي خدمات الكترونيك دوره آموزشي حقوق بانكي -دوره آموزشي بانكداري داخلي 1

 دوره آموزشي حسابداري بانكي دوره اموزشي مدیریت كيفيت( )ISO دوره آموزشي ارزیابي وثائق ملكي دوره آموزشي بهره وري در مركز مدیریت و بهره وري كشور(  2دوره) دوره آموزشي رایانه عمومي دوره آموزشي زبان انگليسي مرتبط با بانكدوره اموزشي زبان انگليسي IELTS
 دوره آموزشي بانكداري اختصاصي براي مشتریان -دوره اموزشي بانكداري شركتي در بانك

 دوره آموزشي كيفيت خدمات براي مشتریان در كشور فرانسهسوابق علمي و تحقيقاتي :
 مدرس دوره هاي آموزشي بازاریابي علوم بانكي ،تحليل بازار و... مدرس دوره هاي آموزشي مدیریت شامل :مدیریت رفتار سازماني – مدیریت منابع انساني و ...انجام فعاليت هاي تحقيقاتي به شرح زیر :
 بررسي ميزان انگيزش در بين كاركنان آموزش و پرورش بررسي وضعيت مهندسي عوامل انساني یا ارگونومي در بين كاركنان استان بررسي وضعيت مهندسي عوامل انساني یا ارگونومي در كشور بررسي چگونگي اعمال بازاریابي در بانكداري اسالمي در بانك رفاه كارگران كشور (عنوان رساله مقطع دكتري  ،در حال تدوین) سایر سوابق : رئيس كميته نقدینگي بانك رئيس كميته فناوري اطالعات بانك عضو كارگروه بانكداري اسالمي" كسب تقدیر نامه هاي مختلف ازدستگاه هاي اجرایي مرتبط با بانك در طول خدمت به دليل تعامل بين بانك و سازمان هاي
مرتبط از جمله سازمان تامين اجتماعي ،سازمان خدمات درماني ،مدیریت درمان سازمان تامين اجتماعي ،وزارت امور اقتصادي و
"
دارایي و...

