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

 

 

  ساعت8مدت دوره : 

 سرکار خانم دکتر مقیمی مدرس:

 هیأت مدیره کانون زنان تهران و ایران رئیسدکترای کارآفرینی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، 

 73الی  77از ساعت   71/78/7077  دوشنبهبرگزاری دوره :  و ساعت روز

 باشد  ریال می 703770777شهریه دوره  

 های آموزشی :سرفصل         

 چشم انداز رشد اقتصادی جهان 

 تورم پیش بینی شده جهانی 

 توصیه صندوق بین المللی پول 

 کالن روند 

 کالن روند های جهان 

 افزایش ریسک ها مانعی در مسیر رشد اقتصادی جهان 

 بزرگترین تهدیدهای کسب و کار 

  های حاکم بر فضای کسب و کارفرصت 

  0202کالن روند های جهانی تا سال 

 نیاز امروز، ضرورت فردا ،پژوهی آینده 

 پاسخ سازمان به تغییرات محیطی 

 نقش آینده پژوهی در کسب و کار 

 آینده پژوهی در بازار کسب و کار ایران و جهان 

 فاکتورهای مهم در داشتن کسب و کارهای خوش آتیه 

  سال آتی 02کسب و کار های آتیه دار در 

  سال آینده 02زندگی در 

  های رونق کسب و کارراهکار 

 فرایند هوشمند برای کسب و کار 

 ی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خالقدوره آموزش

 ماعی
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                  

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

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

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

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

 

 ثبت نام آنالینجهت  در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66721180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 ی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خالقدوره آموزش
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