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  ساعت 87مدت دوره : 

 سرکار خانم ابراهیمی :مدرس

 87الی  73از ساعت  شنبه ها ها و سه شنبهو ساعت برگزاری دوره :  روز

 78/76/747: شروع دوره

 باشد ریال می 8807770777شهریه دوره 

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

 : های آموزشیسرفصل
 

    Business  communication                                                      بازرگانی                                   ارتباطات

 Bussiness readingخواندن متون بازرگانی                                                                                                 

Related grammar and vocabulary                                                                          مرتیطو گرامر لغات 

  Business emails                                                                                                       بازرگانیایمیل های     

        International Market                                                                                                      جهانی بازار

    Successful business                                                                                                      موفق تجارت

 Job satisfaction                                                     رضایت شغلی                                                          

                    Aspects of risk          ریسک پذیری                                                                                                          

                                                                                                                     Teamworking                                                                                                           کارگروهی

 Handing crisis                                                                                                     مدیریت بحران

 Finance raising                                                                                                         ارتقاء مالی
 

 (and Conversation Business Correspondence مکالمه و مکاتبات بازرگانی) آنالین دوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

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

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

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... راهثابت و هم 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  7777841876771 ه به شمار 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 
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