راهنمای شرکت در نشست توجیهی و کالس تخصصی کارت بازرگانی
احتشاما ،بٍ اعالع می سساوذ اص تاسیخ  1391/3/1کلیٍ متقاضیاوی کٍ بشای ايلیه باس اقذام بٍ دسیافت کاست باصسگاوی
(حقیقی  /حقًقی) می ومایىذ ،می بایست دس وشست تًجیُی ي کالس تخصصی کاست باصسگاوی با ششایظ جذیذ ششکت ومایىذ.
ششایظ ي وحًٌ حضًس دس ایه جلسات بٍ ششح ریل میباشذ:
متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا ی غیر مرتبط با امور بازرگانی می باضند.

 صمان حضًس دس کالس 11 :ساعت ي دس  2سيص ( 8ساعت وشست تًجیُی ي  8ساعت کالس تخصصی).
 ساعت جلسات آمًصشی :شىبٍ َا ي یکشىبٍ َا اص ساعت  8الی  .11حضًس متقاضی دس َش  2سيص الضامیست
متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم می باضند.

 صمان حضًس دس کالس 11 :ساعت ي دس  2سيص ( 8ساعت وشست تًجیُی ي  8ساعت کالس آمًصشی).
 ساعت جلسات آمًصشی :ديشىبٍ َا ي سٍ شىبٍ َا اص ساعت  8الی  .11حضًس متقاضی دس َش  2سيص الضامیست
متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به باال و مرتبط با امور بازرگانی می باضند ( رضته اقتصاد در کلیه
گرایطها  ،رضته مدیریت گرایص بازرگانی و صنعتی  MBA ،با گرایص اقتصاد و بازرگانی)

 صمان حضًس دس کالس 8 :ساعت ي دس  1سيص


ساعت جلسات آمًصشی :شىبٍ َا ي یا دي شىبٍ َا اص ساعت  8الی ( 11حضًس متقاضی تىُا دس یکی اص سيصَا الضامی است).
حضًس دس کالسُا پس اص ثبت وام کامل ایىتشوتی (اسکه مذاسک دسخًاستی) امکان پزیش میباشذ.
بٍ َمشاٌ داشته کاست ملی جُت حضًس دس کالسُا الضامی میباشذ.
ثبت وام اص متقاضیان حضًس دس کالسُا اص ساعت  7/30الی  8صبح اوجام می پزیشد .پس اص ششيع کالسُا ثبت وام اص
متقاضیان بٍ عمل وخًاَذ آمذ .خًاَشمىذ است قبل اص ساعت  8دس مشکض آمًصش اتاق حضًس یابیذ.
متقاضیان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و یا حقوقی می بایست شخصا در کالسها حضور یابنذ.

محل برگساری کالسها :ساختمان مرکسآموزش اتاق بازرگانی تهران – خیابان وزرا – خیابان  – 32پالک  – 21طبقه اول.

شماسٌ تماسُای  88107723ي  88107732پاسخگًی سًاالت شما دس استباط با وشست تًجیُی ي کالس تخصصی میباشىذ.

