هَسسِ آهَصش ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًی اتبق ثبصسگبًی تْشاى ( )ITECCثشگضاس هی ًوبیذ

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و خدمات تأمین اجتماعی
هذت دٍسُ  8 :ساعت
دٍسُ ثِ صَست حضَسی ٍ هجبصی ثشگضاس هی گشدد
هذسسیي  :جٌبة آلبی هحوذ حسیي غشیت ٍ سشوبس خبًن آرسیَى پَس
سٍصّب ٍ سبعبت ثشگضاسی دٍسُ :
 99/07/28و ( 99/08/05دوشنبه ها )  ،ساعت  15الی 19
ضْشیِ دٍسُ  376/000تَهبى هیجبضذ
(اعضبی اتبق ثبصسگبًی تْشاى اص  %20تخفیف ثشخَسداس ّستٌذ)
ّوشاُ ثب اسائِ هذسن هعتجش اص ITECC
سرفصلهای آموزشی :
 ثیوِ ثبصسگبًی

 خذهبت ثیوِ تبهیي اجتوبعی

هْوتشیي لَاًیي ٍ همشسات ثیوِ ای دس دسیبفت خسبست (آتص سَصی،

ضشایط ثشلشاسی ثبصًطستگی عبدی ٍ ثبصًطستگی هطبغل

ثبسثشی ،هسئَلیت ،دسهبى تىویلی وبسوٌبى)

سخت ٍ صیبى آٍس

یه ثیوِ گزاس آگبُ دس ٌّگبم خشیذ ثیوِ ًبهِ ٍ ٍلَع خسبست چگًَِ
عول هی وٌذ.

اصوبس افتبدگی (ًبضی اص وبس ٍ غیش ًبضی اص وبس)
ضشایط الصم ثشای ثْشُ هٌذی اص هستوشی فَت ،استشاحت

تىبلیف ضشوت ثیوِ دس پشداخت سشیع ٍ وبهل خسبست

پضضىی ،غشاهت دستوضد ایبم ثبسداسی ،سَاثك دٍسُ خذهت
سشثبصی

هٌبست تشیي ضیَُ ّبی حل اختالف ثیي ثیوِ گزاس ٍ ضشوت ثیوِ

ثیوِ ّبی اختیبسی ٍ هطبغل آصاد ٍ ثیوِ وبسفشهبیبى

تجییي جبیگبُ لبًًَی ًوبیٌذگبى ،وبسگضاساى ٍ اسصیبثبى خسبست ثیوِ

ضشایط ثشقساسی ثیوِ ثیىبسی ٍ هبدُ  38لبًَى تبهیي اجتوبعی

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی متماضیان تشکیل خواهد گردید .
جْت دسیبفت اطالعبت ثب ضوبسُ تلفيّبی  88107723 ٍ 88107732توبس حبصل ًوبییذ.

فرم ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و خدمات تأمین اجتماعی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی .............................................................. :

وذ هلی ................. .................................... :

سضتِ تحصیلی................................................................... :

همطع تحصیلی ......................................... :

ًبم ضشوت  /سبصهبى ..................... ........................................ :

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

آدسس............................................................. ........................................................................................................ :
تلفي ثبثت ٍ ّوشاُ .................... ....................................................................... :فىس..................................... :
آدسس ایویل ..... .................................................................................................................................................... :
ثبصسگبًی ........................... ................................................................................................
:
ضوبسُ عضَیت  /وبست
تبسیخ .......................................................... :اهضبء............................................................................................. :

دس صَست عذم دستشسی ثِ سبیت جْت ثجت ًبم آًالیي
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نسد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریس کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریك شماره ( 09306016054واتساپ ) یا ایمیل  edu@tccim.irارسال
نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی متماضیان تشکیل خواهد گردید .
جْت دسیبفت اطالعبت ثب ضوبسُ تلفيّبی  88107723 ٍ 88107732توبس حبصل ًوبییذ.

