مزکش آمىسش اتاق باسرگاوی ،صىایع ،معادن و کطاورسی تهزان با
همکاری مىسسه تزویج کسب و کار اتاق باسرگاوی اتزیص()WIFI
بزگشارمی وماید
برنامه آموزش مذیریت صادرات به همراه سفرآموزشی به اتریش
(BASIC TRAINING PROGRAM ON EXPORT MANAGEMENT INCLUDING A STUDY
)VISIT TO AUSTRIA
معرفی :WIFI
هَسسِ آهَصضی تشٍیج وسة ٍ واس اتاق تاصسگاًی اتشیص ( )WIFIدس سال  1945هیالدی تِ هٌظَس اسائِ آهَصش ّای فٌی
ٍ حشفِ ای ٍ تشتیت ًیشٍّای هتخصص ٍ تا ویفیت تِ هٌظَس جزب دس تاصاس واس تٌگاُ ّای التصادی تاسیس ضذُ است ٍ دس
حال حاضش تا استفادُ اص  12/000هشتی ٍ هذسس ٍ  33/000دٍسُ آهَصضی سالیاًِ ً 346/000فش سا دس وطَس اتشیص ٍ سایش
وطَسّا آهَصش هی دّذ .طثك تشسسی ّای تِ عول آهذُ  WIFIتٌْا هَسسِ اسائِ دٌّذُ آهَصش ّای فٌی ٍ حشفِ ای دس
دًیا تَدُ وِ هتعلك تِ اتاق تاصسگاًی تَدُ ٍ دس ایي سطح فعالیت هیٌوایذ .

اهذاف دوره:
افضایص داًص ٍ هْاست هذیشاى ضشوت ّای تخصصی دسصهیٌِ صادسات واال تِ وطَسّای دیگش خصَصاً تِ اتحادیِ اسٍپا

محتوای دوره:
ایي تشًاهِ آهَصضی دس لالة سِ تخص آهَصضی تِ ّوشاُ تَس آهَصضی تا عٌاٍیي ریل تشگضاس هیطَد:
 -1تاصاسیاتی تیي الوللی ( 3سٍص)
 -2ساّىاسّای ٍسٍد تِ تاصاس ( 3سٍص)
 -3هطالعِ هَسدی (  3سٍص)  +اهتحاى وتثی ٍ ضفاّی دس سٍص آخش
 -4تَس آهَصضی دس اتشیص ضاهل جلسات  5 ( B2Bسٍص )
تعذ اص اتوام تخص دٍم فشاگیشاى یه هاُ فشصت خَاٌّذ داضت تا تا تَجِ تِ هطالة هطشٍحِ دس تخص ّای اٍل ٍ
دٍم هطالعات هَسدی سا اًجام دادُ ٍ آهادُ ضشوت دس تخص سَم تاضٌذ.

مخاطبین:
* هذیشاى عاهل ٍ اعضاء ّیات هذیشُ ضشوت ّای تخصصی دس صهیٌِ صادسات ٍ عضَ اتاق تاصسگاًی تْشاى
* هذیشاى حَصُ تجاست خاسجی ضشوت ّای تخصصی دس صهیٌِ صادسات ٍ عضَ اتاق تاصسگاًی تْشاى
* فعالیي التصادی عضَ اتاق تاصسگاًی تْشاى وِ دس صهیٌِ صادسات فعال هی تاضٌذ
شرایط دوره:

* اساتیذ ایي دٍسُ اصهذسسیي صاحة ًام ٍ تشجستِ  WIFIاتشیص هی تاضٌذ.
* فشاگیشاى تعذ اص اتوام دٍسُ آهَصضی هی تَاًٌذ تِ دلخَاُ دس هشحلِ تَس آهَصضی دس وطَس اتشیص وِ تِ هذت  5سٍص
ّوشاُ تا جلسات  B2Bتا تاصسگاًاى اتشیطی تشگضاس هی گشدد ضشوت ًوایٌذ .
* ایي دٍسُ تِ صتاى اًگلیسی تشگضاس هی گشدد لزا فشاگیشاى تایذ تسلط وافی تِ صتاى اًگلیسی داضتِ تاضٌذ .تشای دسن
تْتش هطالة ،اص هتشجن ّوضهاى ًیض دس دٍسُ استفادُ خَاّذ ضذ.
* دس پایاى دٍسُ آهَصضی تِ فشاگیشاًی وِ هَفك تِ گزساًذى دٍسُ ضًَذ ،گَاّیٌاهِ هعتثش اص سَی  ٍ WIFIاتاق تْشاى
اعطا هیگشدد.
* حذاوثش تعذاد ضشوت وٌٌذُ دس ایي دٍسُ ً 15فش هی تاضذ وِ تش اساس تاسیخ اسسال فشم ثثت ًام اًتخاب هی ضًَذ
تاریخ برگساری:
ایي دٍسُ داسای سِ تخص دس ایشاى است ٍ ّشتخص دس  3سٍص اسائِ هیطَد
تخص اٍل  25 - 23 :ضْشیَس  15 – 13( 1395سپتاهثش )2016
تخص دٍم 29 - 27 :ضْشیَس  19- 17( 1395سپٌاهثش )2016
تخص سَم 29 - 27 :هْش  20 – 18( 1395اوتثش )2016
تَس آهَصضی دس اتشیص تِ ّوشاُ جلسات  B2Bتا تاصسگاًاى اتشیطی  22- 16آتاى  6 ( 1395تا ًَ 12اهثش )2016
اص عاللوٌذاى تِ حضَس دس ایي دٍسُ دسخَاست هی گشدد تا هشاجعِ تِ سایت  www.tccim.irفشم ثثت ًام سا تىویل ٍ تِ
ایویل  int.edu@tccim.irاسسال ًوایٌذً .حَُ ٍاسیض ضْشیِ دٍسُ پس اص اًتخاب هخاطثیي تِ آًاى اعالم هی گشدد
ضشایط حضَس دس تَس آهَصضی اتشیص هتعالثا اعالم هی گشدد.
جْت ساٌّوائی ٍ دسیافت اطالعات تا ضواسُ تلفي  88107726سشواس خاًن سشٌّگی تواس حاصل ًوائیذ.

فرم ثبت نام دوره آموزشی مذیریت صادرات
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

First name:

وذ هلی:

Last name:

سضتِ تحصیلی:

Female

همطع تحصیلی:

Degree

ًام ضشوت  /ساصهاى:

Gender: Male
Education: Major
Name of Company:

سوت:

Position in Company:

آدسس:

Address:

تلفي ثاتت ٍ ّوشاُ:

Phone number:

فىس:

Fax:

ایویل:

Email Address:

ضواسُ واست عضَیت/تاصسگاًی:
تاسیخ اًمضاء واست عضَیت/تاصسگاًی:

با تىجه به محدودیت ظزفیت کالص بز اساص تاریخ ارسال فزم
ثبت وام
 51وفز اول در ایه کالص پذیزفته خىاهىد ضد.
خَاّطوٌذ است فشم ثثت ًام سا تىویل ٍ تِ آدسس ایویل  int.edu@tccim.irاسسال ًوائیذ
جْت دسیافت اطالعات تا ضواسُ تلفي  88107726سشواس خاًن سشٌّگی تواس حاصل ًوائیذ

