اطالعیه آموزشی
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار میکند

سمینار آموزش زبان انگلیسی ارائه موفق در جلسات
)(How to present successfully in meetings

مدت سمینار  3 :ساعت آموزشی
مدرس  :جناب آقای دکتر امیدرضا فضلی
روز و ساعت برگزاری سمینار :پنجشنبه  ،97/07/05ساعت  09:00لغایت 12:00

0

مخاطبان  :کلیه بازرگانان و تمامی افرادی که نیاز به ارائه مطلب در جلسات با حضور افراد خارجی دارند

شرکت در این سمینار برای اعضای اتاق بازرگانی تهران رایگان است.
سرفصلهای آموزشی :
 نحوه ارائه مطالب در جلسات با افراد خارجی (شامل ارائه نکات کلیدی ،نمودارها و )...
 نحوه خوشامدگویی به مهمانان ،معرفی خود و موضوع مورد نظر
 غلبه بر استرس
 داشتن زبان بدن موثر
 نکات کلیدی در تهیه اسالیدهای پاورپوینت تاثیرگذار
 نحوه نتیجهگیری و پاسخگویی به سواالت
محل برگزاری خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه اول
خواهشمند است فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع
انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید.

با توجه به محدودیت ظرفیت سمینار ،اولویت با متقاضیانی است که فرم ثبتنام خود را زودتر
ارسال کردهاند.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای :

88107732

و

88107723

تماس بگیرید.

فرم ثبتنام سمینار آموزش زبان انگلیسی ارائه موفق در جلسات
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .................... ...................................... :امضاء ............................................................................................. :

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبتنام را از طریق
نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق

بازرگانی تهران ارسال کنید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس بگیرید.
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