
 10ه نشانی خیابان خالد اسالمبولی، خیابان بیست و یکم، پالک اتاق بازرگانی تهران ب 2ساختمان شماره  محل برگزاری:

 قست دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 خواهد گردید.با توجه به محدودیت ظرفیت، کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل 

 تماس حاصل نمایید. خانم ساالرکیا 09025445159 و  88107732های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن
 

 

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

 

 
 

 ساعت آموزشی  20مدت دوره : 

 انالین برگزار می گردد.دوره به صورت 

 علی عطاییدکتر آقای مدرس: جناب 

 دی ماه 18شروع دوره : 

 20الی  16شنبه ها از ساعت  :ت برگزاری دورهاو ساع هاروز

 میباشد ریال 000/500/13  شهریه دوره

 همراه با ارائه گواهینامه دوزبانه معتبر ار اتاق بازرگانی تهران

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 : های آموزشیسرفصل

 مفاهیم مدیریت بازار 

 کلیات و مفاهیم خرید 

 سیستم های خرید داخلی 

 مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی 

 طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان 

 ( برآورد میزان سفارش اقتصادیEOQ )  و نقطه سفارش مجدد(ROP) 

 بیمه 

 حمل و نقل و اسناد حمل 

 انواع روش های خرید کاال با تمرکز بر مناقصه 

  اصول و فنون مذاکرات بازرگانی 

 قرارداد 

 مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلیجامع  دوره آموزشی
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 دوره آموزشی مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلیثبت نام فرم 

 

 

. ...........................................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: .............................

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

 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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