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

دوره آموزشی اصول تنظیم قراردادهای تجاری با تاکید بر قراردادهای صادراتی
مدت دوره  12 :ساعت آموزشی
دوره به صورت آنالین برگزار می گردد.

مدرس :جناب آقای مصطفی خلیلی
شروع دوره  17 :مرداد ماه
روزها و ساعات برگزاری دوره :یکشنبه و سه شنبه ها از ساعت  16الی 19
شهریه دوره  7/300/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 عناوین ،مفاهیم و کلیات
 فرآیند انجام مذاکرات با رویکرد حقوقی و قراردادی
 فرم قراردادهای بین المللی
 شروط قراردادهای بین المللی
 بررسی تعهدات در قراردادهای بین المللی
 تضامین ،قانون حاکم ،فورس ماژور و عدم افشاء اطالعات و ...
 بایسته های حقوقی در صادرات
 بررسی نمونه قرارداد صادراتی
 تفسیر ،حل اختالف و داوری


خاتمه و فسخ قرارداد
محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10

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  88107732و  09025445159خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی اصول تنظیم قراردادهای تجاری با تاکید بر قراردادهای صادراتی

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 ............................................................................................. :

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
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  88107732و  09025445159خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

