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

دوره جامع آنالین حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن
مدت دوره  16 :ساعت
سخنرانان:
جناب آقای دکتر مرتضی شهیدی
جناب آقای فرهاد پیری

روزها و ساعات برگزاری:
 06مهر ماه ( 1400جلسه اول سه شنبه ساعت  16:00تا  20:00و جلسات بعدی دوشنبه ها ساعت  16:00تا )20:00

شهریه دوره  12.000.000ریال
(وکالی دادگستری ،کارآموزان وکالت ،اعضا اتاق بازرگانی تهران ،مدیران حقوقی شرکت های دولتی و خصوصی و افراد دارای معرفینامه از دفاتر استانی مرکز
داوری اتاق بازرگانی ایران با ارائه مدرک از  %30تخفیف برخوردار هستند)
"همراه با ارائه گواهینامه دو زبانه از اتاق بازرگانی تهران"

سرفصلهای آموزشی :
 ساختار بازار سرمایه
 دعاوی حقوقی
 دعاوی انضباطی
 دعاوی کیفری بورسی

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.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

دوره جامع آنالین حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن

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.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

