مرکز آموزش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با
همکاری موسسه ترویج کسبوکار اتاق بازرگانی اتریش ()WIFI
برگزار میکند
دوره آموزشی تربیت مدرس مدیریت مالی
Train the Trainer Program for the WIFI-Diploma Training Course on Financial
Management
معرفی :WIFI
موسسه آموزشی ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش ( )WIFIدر سال  1945میالدی به منظور ارائه آموزش های فنی
و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و با کیفیت به منظور جذب در بازار کار بنگاه های اقتصادی تاسیس شده است و در
حال حاضر با استفاده از  12/000مربی و مدرس و  33/000عنوان دوره آموزشی و سمینار سالیانه  350/000نفر را در کشور
اتریش و  9کشور دیگر آموزش می دهد .طبق بررسی های به عمل آمده  WIFIتنها موسسه ارائه دهنده آموزش های فنی
و حرفه ای در دنیا بوده که متعلق به اتاق بازرگانی بوده و در این سطح فعالیت مینماید .

اهداف دوره:
در این دوره فراگیران با استفاده از روش یادگیری موسسه ترویج کسب و کار  WIFIکه  LENAنام دارد و حاصل آخرین
تحقیقات در آموزش و یادگیری میباشد آموزش دیده و برای آموزش مدیریت مالی آماده میشوند.
هدف این دوره توانمندسازی مدرسین ایرانی جهت آموزش استانداردهای  WIFIدر ایران که توسط  WIFIبین الملل
نظارت می شود می باشد. .اساتید این دوره از مدرسین صاحب نام و برجسته  WIFIمیباشند.

محتوای دوره:
در دوره مدیریت مالی موضوعاتی از قبیل مدیریت مالی مدرن  ،قوانین مالیات شرکت  ،مدیریت سرمایه گذاری ،آنالیزهای
مالی  ،مدیریت بودجه  ،مدیریت ریسک ،مدیریت مالی در سیستمهای پیچیده و از این قبیل تدریس می شود .محتوای
این دوره ،تربیت مدرس برای نحوه آموزش این دوره می باشد
مخاطبین:
* شرکت کنندگان در برنامه آموزش تربیت مدرس مدیریت مالی اعضای هیئت رئیسه تشکل های اقتصادی
عضو اتاق بازرگانی و یا نمایندگان معرفی شده از سوی تشکل های اقتصادی هستند که در زمینه مدیریت تجربه
داشته و مایلند در آینده به عنوان مدرس در حوزه آموزش مدیریت مالی ایفای نقش نمایند.

شرایط دوره:



مدرسان باید حداقل از  7سال تجربه حرفه ای مفید برخوردار بوده و دارای سابقه فعالیت های آموزشی و
تدریس باشند.



دارای حداقل سن  28سال باشند.



حداکثر تعداد شرکت کننده در این دوره  10نفر میباشد.



این دوره به زبان انگلیسی برگزار میگردد لذا فراگیران باید تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشند



فراگیران باید در مصاحبه اولیه شرکت نمایند

 به فراگیرانی که موفق به گذراندن دوره شوند گواهینامه معتبر از سوی  WIFIو اتاق تهران اعطا میگردد.

تاریخ برگزاری:
 23الی  25خرداد و  27الی  29خرداد

عالقمندان جهت ثبت نام به سایت  www.tccim.irمراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن های88107726-88107752
تماس حاصل نمایند.

فرم ثبت نام دوره آموزشی تربیت مدرس مدیریت مالی
نام و نام خانوادگی:

First name:

کد ملی:

Last name:

رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:

□ Female
Degree

نام شرکت  /سازمان:

□ Gender: Male
Education: Major
Name of Company:

سمت:

Position of Company:

آدرس:

Address:

تلفن ثابت و همراه:

Phone number:

فکس:

Fax:

ایمیل:

Email Address:

شماره کارت عضویت/بازرگانی:
تاریخ انقضاء کارت عضویت/بازرگانی:

expiry date:

Passport number:
Job experience:

خواهشمند است فرم ثبت نام را تکمیل و به آدرس ایمیل  int.edu@tccim.irارسال کنید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  88107752و 88107726تماس حاصل فرمایید.

