موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری انجمن حسابداری ایران برگزار می نماید:

دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری
)Doctor of Business Administration in Accounting (DBA

مدت دوره  847 :ساعت آموزشی
شروع دوره :فروردین ماه 7477
مدرسان دوره:
دکـتـر علـی ثـقـفـی

دکتر عباس هشی

دکتر علی اکبر عرب مازار

دکتر ایـرج هشی

دکـتـر ایـرج نـوروش

دکتر حسن همتی

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دکتر حسنعلی قنبری

دکـتـر ناصـر پـرتـوی

دکتر رمضانعلی رویایی

شهریه دوره 847.777.777:ریال
(ظرفیت محدود)
سرفصلهای آموزشی :
عنوان دوره

عنوان دوره
7

اقتصاد کالن

6

8

مدیریت مالی پیشرفته

1

8

اخالق حرفه ای

3

4

نظریه های حسابداری

0

2

حسابرسی پیشرفته

77

حسابداری مدیریت
بازار پول و سرمایه
مباحث جاری مالیاتی
مباحث جاری قوانین کار
سمینار (مدیریتی یا مالی یا حسابداری)

 7درس از  01درس فوق با تایید گروه علمی ارائه خواهد شد

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 01
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  33771188و  33771188تماس حاصل نمایید – .شماره واتساپ70782442723 :

فرم ثبت نام دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری

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 با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777840876771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66011182یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 01
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  33771188و  33771188تماس حاصل نمایید – .شماره واتساپ70782442723 :

