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 سرکار خانم ابراهیمی :مدرس
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 باشد ریال می 8807770777شهریه دوره 

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

 : های آموزشیسرفصل
 

       Business  Negotiotion                                                      بازرگانی                                   یگفتگو

 Practical vocabulary and grammar                                                               و گرامر کاربردیلغات 

   Working on Students' listening and speaking               کارکردن روی مهارت های شنیداری و گفتاری        

  Reviewing Business letters and emails                   بررسی نمونه نامه ها و ایمیل های تجاری                   

   Business Interview مصاحبه کاری                                                                                                    

         
       Business Communication ارتباطات بازرگانی                                                                                     

                                                                                                    Brandingبرندینگ                     

                                                                    The importance of change in business       اهمیت تغییر

                                                                                                Cultural Awareness       آگاهی فرهنگی    

                                                                                            International Marketsبازارهای جهانی

                                                                                 Qualities of good leadership  رهبری با کیفیت    

 (Business Negotiation) آنالین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسیدوره آموزشی 
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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: ................................................................................................

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

 (Business Negotiation) آنالین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسیدوره آموزشی 
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