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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 
 

  ساعت 18 مدت دوره :

  متولیبهمن مدرس : جناب آقای 

  برگزاری دوره : ساعاتو  هاروز

 21الی  18از ساعت روز های زوج ،  اردیبهشت ماه 28از 

 میباشد ریال   000/600/18 دورهشهریه 

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 ITECCهمراه با ارائه مدرک معتبر از 

 : های آموزشیسرفصل

 ادارکان مذاکره قرارداد و مشخصات مذاکره کننده قرارد 
  قراردادهای خرید و فروش بررسی چند نمونه

 قراردادهای اخذ نمایندگی انحصاری.

 مهارتهای الزم برای عقد قرارداد  بررسی و نحوه نگارش قرارداد همکاری 

 در قالب قرارداد عمل کنیم چه اقالمی را 
  نکات حقوقی مهم و ضروری در نگارش قراردادهای اخذ

 نمایندگی

 اجزاء یک قرارداد  ترمینولوژی قراردادی 

 لمللضوابط الزم الرعایه در تنظیم متن قراردادهای بین ا   نحوه تنظیم قراردادهایEPC,EPC M,EPC F, 

EPC S 
  اتی نامه ها مقدمآشنایی و بررسی تفاوت های کلیه موافق

 MOU,MOA,LOA,LOI,HOAاز جمله : 
 نگرش و بررسی بر روی قواعد حقوقی و تجاری 

 نحوه تنظیم یادداشت تفاهم  نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی 

 پیش نویس قرارداد  بررسی چند نمونه قرارداد 

  بررسی جند نمونه قرارداد نفت و گاز و بررسی موارد

 با قوانین تجاری.حقوقی و تطبیق آنها 
 تنظیم قرارداد خدماتی 

 تنظیم قرارداد حمل و نقل و بررسی چند نمونه  
 

 

 تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی آنالین دوره آموزشی
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 تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللیآموزشی فرم ثبت نام دوره 

 

. ...........................................د ملی : .........ک             .............................................................. نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... قطع تحصیلی :م             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ مت:س             ............................................................. ازمان :نام شرکت / س                 

 .....................................................................................................................................................................آدرس : 

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .............................................................................آدرس ایمیل : ............................................................................

    ...............................................................زرگانی: ............................................................شماره عضویت / کارت با

 .............................................................................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  0111349206007 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

ارسال  edu@tccim.irیا ایمیل اپ( واتس) 09306016054 شماره  بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 نمایید.
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