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

 

 

  ساعت 77مدت دوره : 

 جناب آقای دکتر خراسانی :مدرس

 87:77الی  71: 77شنبه ها از ساعتو ساعت برگزاری دوره :  روز

 71/77/7077: شروع دوره

 باشد ریال می107770777شهریه دوره 

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل
 اصول مقدماتی -1     

 ها و چالش شناسایی نیازها 

 حقوقی، مالی و فنی(  به موضوع قرارداد جانبه اشراف همه( 

 طرف قرارداد و احراز هویت اعتبار سنجی 

 بررسی اسناد و مدارک 

 مکتوب نمودن قرارداد 

 متن قرارداد شفافیت  

  قراردادامضاء و اثر انگشت در 

 شاهد در قرارداد 

 شناخت تعهد قراردادی -8    

 متعهد 

 نفع تعهد( له )ذی متعهد 

 موضوع تعهد 

 زمان و مکان اجرای تعهد 

 اجرا  ضمانت  

 بررسی ساختار کلی قرارداد -8    

 طرفین قرارداد 

 موضوع قرارداد 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن 

 مدت قرارداد 

 تحویل مورد معامله 

 ماژور(  قوه قاهره )فورس 

  اجرا تعیین ضمانت 

 تضامین در قرارداد 

 حل و فصل اختالفات 

 اقامتگاه طرفین 

 سایر شرایط و توضیحات 

 

 قراردادنویسی داخلیآنالین دوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

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

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

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... 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  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ال نمایید.ارس edu@tccim.irیا ایمیل  66121180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 قراردادنویسی داخلیآنالین دوره آموزشی 
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