موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار می
نماید.

دوره آموزشی آنالین حقوق بانکی

مدت دوره 0 20 :
ساعت آموزشی
مدرس  :جمعی از اساتید برجسته حوزه حقوق بانکی و حقوق تجارت بین الملل
روزها و ساعات برگزاری دوره  :مطابق جدول زمانبندی
(لطفأ جدول زمانبندی را مطالعه فرمایید)
شروع دوره از روز شنبه 1400/09/13
شهریه دوره  18/000/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
همراه با ارائه مدرک معتبر
سرفصلهای آموزشی :
تعداد

عنوان دوره

نام استاد

1

عمومات حقوق بانکی

جناب آقای دکتر امین جعفری

2

2

مفاهیم کلیدی بانکی

جناب آقای دکتر امین جعفری

2

3

عملیات بانکی قراردادهای تجهیزی بانکی

جناب آقای دکتر امین جعفری

2

4

عملیات بانکی قراردادهای تخصیص بانکی

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

2

5

عملیات بانکی قراردادهای تخصیص بانکی

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

2

6
7

اعتبارات اسنادی

جناب آقای دکتر ماشاهلل بنا نیاسری

2

اعتبارات اسنادی

جناب آقای دکتر ماشاهلل بنا نیاسری

2

8

ضمانت نامه های بانکی

جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی

2

9

دعاوی بانکی

جناب آقای دکتر مصطفی السان

2

10

حل و فصل اختالفات بانکی

جناب آقای دکتر مصطفی السان

2

ساعت

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست 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  09306016054و ( 09025445159خانم ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی آنالین حقوق بانکی

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.irقست 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  09306016054و ( 09025445159خانم ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

