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

دوره آموزشی آنالین مکالمه و مکاتبات بازرگانی) ( Business Correspondence and Conversation
مدت دوره  30 :ساعت
مدرس :سرکار خانم ابراهیمی
روز و ساعت برگزاری دوره  :شنبهها و سهشنبه ها از ساعت  17الی 19
شروع دوره1400/10/21 :
شهریه دوره  15.100.000ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 20درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
بخش گفتاری ) ( Speaking
معارفه خود و شرکت
مکالمه بازرگانی
تدریس لغات و گرامر مورد نیاز
کارکردن روی مهارت های شنیداری و گفتاری

Presentation
Business Conversation
Teaching required vocabulary and grammar
Working on students listening and speaking

بخش نوشتاری ) ( Writing
بررسی نمونه نامه ها و ایمیل های تجاری
تدریس لغات و گرامر نوشتاری مورد نیاز
نوشتن نامه و ایمیل توسط زبان آموزان

Reviewing Business letters and emails
Teaching required grammar and vocabulary
Email and letter writings

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین مکالمه و مکاتبات بازرگانی) ( Business Correspondence and Conversation

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

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

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

