هَسسِ آهَصش ٍ تَسؼِ هٌابغ اًساًی اتاق باصسگاًی تْشاى ()ITECC

دوره آموزشی حقوق و رویه قراردادهای تجاری بین المللی

دٍسُ بِ صَست حضَسی ٍ هجاصی بشگضاس هی گشدد .

هذت دٍسُ  16 :ساػت دس  4جلسِ
هذسس :جٌاب آقای دکتش صحشائیاى
سٍصّای کالس پٌجشٌبِ ّا  ،ششٍع دٍسُ  22آباى هاُ اص ساػت  09:00لغایت 13:00
شْشیِ کاسگاُ  940/000تَهاى هیباشذ
(اػضای اتاق باصسگاًی تْشاى اص  %20تخفیف بشخَسداس ّستٌذ)
سرفصلهای آموزشی :
تؼاسیف
هٌابغ اصلی حقَق قشاسدادّای تجاسی بیي الوللی
اصَل ٍ قَاػذ بٌیادیي حاکن بش قشاسدادّای بیي الوللی
قاًَى حاکن
حل اختالف
تٌظین ٍ هزاکشُ قشاسداد
ششٍط سایج دس قشاسدادّای تجاسی بیي الوللی
هؼاریش قشاسدادی
کلیاتی دس خصَص قشاسدادّای سایج دس تجاست بیي الولل
هحل بشگضاسی :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت دسیافت اطالػات با شواسُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییذٍ( .اتس اپ)09025445159 :خاًن ساالسکیا

فرم ثبت نام دوره آموزشی حقوق و رویه های قراردادهای تجاری بین المللی
ًام ٍ ًام خاًَادگی .............................................................. :

کذ هلی ................. .................................... :

سشتِ تحصیلی................................................................... :

هقطغ تحصیلی ......................................... :

ًام ششکت  /ساصهاى ..................... ........................................ :

سوت........................................................ :

آدسس.......................................... ........................................................................................................................... :
تلفي ثابت ٍ ّوشاُ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
آدسس ایویل................................................................ ......................................................................................... :
باصسگاًی...........................................................................................................................
:
شواسُ ػضَیت  /کاست
تاسیخ  .......................................................... :اهضاء............................................................................................. :

دس صَست ػذم دستشسی بِ سایت جْت ثبت ًام آًالیي
لطفا شهریه دوره را به شواره حساب سیبا به شواره  0111349206007نسد بانک هلی ایراى شعبه آزادگاى به نام هوسسه آهوزش اتاق
بازرگانی تهراى واریس کرده و به هوراه فرم ثبت نام خود از طریك نوابر  88107762یا ایویل  edu@tccim.irارسال نوایید.

هحل بشگضاسی :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت دسیافت اطالػات با شواسُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییذٍ( .اتس اپ)09025445159 :خاًن ساالسکیا

