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

 

 
 

  ساعت  21مدت دوره : 

 الچوانی قربانی مجیددکتر  جناب آقای مدرس:

 1401خرداد  22 دوره:  شروع تاریخ                     سه شنبهو  شنبهیکبرگزاری دوره :  هایروز

 19لغایت  16 برگزاری: ساعت

 .ریال میباشد 27.500.000شهریه دوره  

 (تخفیف برخوردار هستند %20از  ، وکال و کارآموزان وکالت و دانش آموختگان حقوق اعضای اتاق بازرگانی ) 

 : های آموزشیسرفصل

 اهمیت قرارداد نویسی 

 الزامات قرارداد نویسی 

  ساختار قرارداد 

  (آشنایی با فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور

 فیدیک(

 (مقایسه تفاهم نامهMOUتوافق نامه و قرارداد ،) 

  روش درست نوشتن مشخصات اطرف قرارداد ، نشانی

 اقامتگاه اطرف قرارداد و مقدمه قرارداد

 اصول تفسیر قرارداد 

 پیوست های قرارداد 

 اولویت بندی اسناد قرارداد 

 شرط استقالل شروط ضمن عقد 

 شرط محرمانگی و یکپارچگی 

 تضامین قرارداد 

 شرط تعلیق تاثیر قرارداد 

 شرط فاسخ 

 کسور مبلغ قرارداد 

 توافق خصوصی درباره مسئولیت قراردادی 

  های پرداخت در قراردادهای مقاطعه کاریروش 

 توافق درباره ترتیب آزاد سازی تضامین 

 ماهیت پیش پرداخت و نحوه استهالک آن 

 شرایط عمومی و خصوصی پیمان 

 شرط حل و فصل اختالفات 

 شرط تعیین قانون حکم در قراردادهای بین المللی 

 روشترتیب تعیین ترم مناسب از بین اینکوترمز در قرارداد ف 

 بین المللی

 ین آشنایی با برخی مفاهیم و اسناد مرتبط با قراردادهای ب

 المللی و نحوه نگارش آنها

 حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای مقاطعه کاری 

 مندرجات الزامی قراردادهای دولتی 

قراردادنويسی جامعآنالين  دوره آموزشی
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قراردادنويسی جامع آنالين دوره آموزشی  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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