
 
 
 
 
 
 

 قست دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 
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 (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 

 برگزار می گردد. دوره به صورت مجازی

 ساعت 10مدت دوره : 

 ماهاردیبهشت  25شروع دوره : از 

 18الی  16یکشنبه و سه شنبه از ساعت زمان : 

 جناب آقای خراسانیمدرس : 

 میباشد ریال 000/500/8  شهریه      

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

 : های آموزشیسرفصل        
 

 شرایط مربوط به خواهان 

 شرایط مربوط به خوانده 

  نماینده اصحاب دعوی )وکالت، نماینده حقوقی، قیمومت و والیت محجورین، وصی، مدیر اشخاصشرایط مربوط به 

 حقوقی(

 )خواسته )شرایط خواسته از حیث کمی و کیفی و مشخصات موضوع دعوی 

 )بهای خواسته )معیار تعیین بهای خواسته 

 دالئل و منضمات دادخواست 

 وانین وصحیح از اصطالحات و اصول و قواعد حقوقی، استناد به ق شرح دادخواست )رعایت دستور زبان فارسی، استفاده 

ه، شرح مقررات، استناد به رویه قضایی، پرهیز از پراکنده گویی و اطناب کالم، نظم منطقی میان مطالب شامل مقدم

، اطناب ظیرساده ماوقع، نتیجه گیری و درخواست، انتخاب مطالب از میان دفاع شفاهی و کتبی، پرهیز از اشتباهاتی ن

 پراکنده گویی، اشکاالت ویرایشی، تناقض، جزمی نبودن و اقرار(

 تهیه چک لیست تنظیم دادخواست 

 

 

 

 

 

 آنالین دادخواست نویسیدوره آموزشی 
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 دوره آموزشی آنالین دادخواست نویسیفرم ثبت نام 

 
 

 

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

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

 ........................................................ مت:س             ............................................................. سازمان :نام شرکت /                  

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

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

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

    ...............................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................................................

 ................................................................................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 

 ال نمایید.ارس edu@tccim.irیا ایمیل  88107762بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 
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