(ویژه تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران)
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی نکات کاربردی در نحوه تشکیل و اداره مجامع و ارکان تشکل /اتحادیه  /انجمن و سندیکا
و مسئولیت های مدنی و کیفری مدیران اتحادیه و اعضاء در حوزه فعالیت های تجاری

مدت دوره  8 :ساعت آموزشی
روز و ساعت برگزاری :یکشنبه و سه شنبه مورخ  01و  00اسفند ماه از ساعت  05الی 01
این دوره به صورت آنالین برگزار خواهد شد

مدرس  :جناب آقای وراقی
مخاطبین  :کلیه کارکنان و عالقمندان معرفی شده از تشکل ها

شرکت در کارگاه رایگان می باشد و ارسال معرفینامه از تشکل مربوطه الزامیست.
سرفصلهای آموزشی :
 نکات کاربردی در نحوه تشکیل و اداره مجامع و ارکان اتحادیه /انجمن  /سندیکا /فدراسیون /تشکل و شرکتهای
عضو
 تنظیم صورتجلسات و ثبت آنها مطابق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه
 مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در برابر اعضاء
 مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در برابر طرفهای تجاری و اشخاص ثالث
 مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در برابر دولت و سایر نهادهای حاکمیتی

خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را از طریق وب سایت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتکمیل نموده یا فرم
پیوست را همراه با معرفینامه خود به آدرس ایمیل  Edu@tccim.irیا شماره ( 10159559090واتس اپ) ارسال نمائید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  33771188 :و  33771188تماس حاصل نمائید

فرم ثبت نام دوره آموزشی نکات کاربردی در نحوه تشکیل و اداره مجامع و ارکان تشکل /اتحادیه  /انجمن و
سندیکا و مسئولیت های مدنی و کیفری مدیران اتحادیه و اعضاء در حوزه فعالیت های تجاری

نام و نام خانوادگی شرکت کننده  .................................................. :کد ملی ............................................ :
مقطع تحصیلی...................................:

رشته تحصیلی......................................... :
نام تشکل ............................................................. :

سمت.................................................... :

آدرس ................................................................................................................................................................. :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس................................... :
آدرس ایمیل ....................................................................................................................................................... :
شماره شناسه ملی تشکل.......................................................................................................... :
تاریخ .......................................................... :
موارد فوق مورد تایید می باشد

امضاء دبیر کل تشکل................................................................ :

خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را از طریق وب سایت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتکمیل نموده یا فرم
پیوست را همراه با معرفینامه خود به آدرس ایمیل  Edu@tccim.irیا شماره ( 10159559090واتس اپ) ارسال نمائید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  33771188 :و  33771188تماس حاصل نمائید

