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 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی همکاری با (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 .می نماید برگزار ایران و کمسیون صنعت و معدن اتاق تهران
 

 

 
 

  ساعت 4مدت دوره : 

 برگزار می گردد حضوریدوره به صورت 

 دکتر کیوان جعفری طهرانیجناب آقای مدرس : 

  برگزاری دوره : و ساعت روز

 13الی  9دی ماه ازساعت  29چهارشنبه مورخ 

 میباشد ریال   000/000/12 شهریه دوره

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

 ITECCهمراه با ارائه مدرک معتبر از 

 

 : های آموزشیسرفصل

 

 تحریم های خارجی و شرایط داخلی کدام بازارها را از دید تاجران ایرانی پنهان کرده است؟ 

 بازارهای گمشده تجارت خارجی ایران کدام است؟ 

 محصوالت صنایع معدنی ایران چگونه به بازارهای گمشده انجام می شود؟ صادرات 

 

 

 ((Missed Markets  بازارهای گمشده دوره آموزشی
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 بازارهای گمشده  آموزشی فرم ثبت نام دوره 

 

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

 

 

 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  edu@tccim.irیا ایمیل اپ( واتس) 09306016054 شماره  بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 نمایید.
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