(ویژه تشکل هبی اقتصبدی عضو اتبق تهزان)
هَسسِ آهَزش ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًی اتبق ثبزرگبًی تْراى ( )ITECCثرگسار هی ًوبیذ

دوره آموسشی چیستی ،چزایی و اهمیت مسئولیت پذیزی اجتمبعی در تشکل هب
مدت دوره  8 :ساعت آموزشی
رٍز ٍ سبعت ثرگساری  :دٍشٌجِّب  99/06/10 ،99/06/03سبعت  14:00الی 18:00
ایي دٍرُ ثِ صَرت آًالیي ثرگسار خَاّذ شذ

هذرس  :سرکبر خبًن هٌْذس خبرستبًی
هخبطجیي  :کلیِ کبرکٌبى ٍ عاللوٌذاى هعرفی شذُ از تشکل ّب

شرکت در کبرگبُ رایگبن هی ثبشذ ٍ ارسبل معزفینبمه از تشکل هرثَطِ الساهیست.
سزفصلهبی آموسشی :
 هرٍری ثر رًٍذّبی اخیر تَسعِ پبیذار در سطح ثیي الوللی
 هرٍری ثر رًٍذّبی جذیذ هذیریت کست ٍ کبر
 چگًَگی ٍ چرایی پررًگ تر شذى هسئَلیت کست ٍ کبرّب در اثعبد اجتوبعی ٍ زیست هحیطی
 ارکبى اصلی هذیریت هسئَالًِ تشکل ّب
 التضبئبت هذیریت هسئَالًِ تشکل در اثعبد استراتژیک ٍ عولیبتی
 ثررسی ًوًَِ ّبی هَفك داخلی ٍ ثیي الوللی

خَاّشوٌذ است جْت شرکت در دٍرُ فرم ثجت ًبم آًالیي را از طریك ٍة سبیت هَسسِ ثِ آدرس  edu.tccim.irتکویل ًوَدُ یب فرم
پیَست را ّوراُ ثب هعرفیٌبهِ خَد ثِ آدرس ایویل  Edu@tccim.irیب شوبرُ ٍ( 09306016054اتس اح) ارسبل ًوبئیذ.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  88107732 :و  88107723تماس حاصل نمائید
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