اطالعیه آموزشی
مرکز آموزش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزار می نماید

کارگاه آموزشی " ترتیبات و مبادالت بانکی درعرصه بین المللی"
مدت کارگاه  8 :ساعت آموزشی
شروع کارگاه 1316/11/52 :
مدرس :آقای دکتر پیمان مولوی
روزها و ساعات برگزاری کارگاه  :چهارشنبه مورخ  16/11/52و شنبه مورخ  16/11/58ساعت  16لغایت 52
مخاطبین  :صاحبان کسب و کار  ،مدیران بنگاههای اقتصادی
شهریه برای اعضاء اتاق بازرگانی تهران  1/022/222ریال می باشد.
سرفصلهای آموزشی :
 بازارهالی مالی بین المللی

* نقش بانک های مرکزی در مبادالت بانکی بین المللی

 مراکز مالی بین المللی

* سویفت و نقش آن در تبادالت بین المللی

 نقش بانکهای پرایم در مبادالت مالی

* ارزهای بین المللی و اهمیت یافتن آن در بازارهای بین المللی

 نقش بانک های سرمایه گذاری در مبادالت بانکی * چرخه های جهانی پول

محل برگزاری :مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران – خیابان وزرا – خیابان  – 51پالک  – 12طبقه اول
خواهشمند است مبلغ دوره را به شماره حساب سیبا  2123236161221نزد بانک ملی ایران شعبه
آزادگان به نام کار اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر88121165 :
و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید.
با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  77018832 :و  77018823تماس حاصل نمائید

فرم ثبت نام دوره آموزشی " ترتیبات و مبادالت بانکی درعرصه بین المللی"

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 ............................................................................................. :
با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردید

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبت نام را به همراه فیش واریز مبلغ دوره از طریق
نمابر 88121165 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88121135 - 88121153تماس حاصل نمائید
کدفرم:
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