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

دوره آموزشی آنالین بایسته های حقوقی مدیران
مدت دوره  77 :ساعت
مدرس :جناب آقای دکتر خراسانی
روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه ها از ساعت  71الی 87
شروع دوره7077/77/86 :
شهریه دوره  307770777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 -7آشنایی اجمالی با حقوق ایران


نظام حقوقی ایران



سلسله مراتب قوانین و مقررات



اصل عطف بماسبق نشدن قوانین (قاعده قبح عقاب بالبیان)



عمل حقوقی (عقد و ایقاع) و واقعه حقوقی



امر حقوقی و کیفری (جزایی)



اصیل و نماینده



شخصیت حقوقی



نظام قضایی ایران و مراجع حل اختالف



واژگان حقوقی رایج در دادگستری

 -8اطالعات حقوقی الزم برای یک مدیر جهت راهاندازی و اداره کسب و کار




آشنایی با اصول حقوقی حاکم بر قرارداد



شناخت انواع و کارکرد شرکتها (تصمیم به تشکیل شرکت،

(عالمت تجاری ،اختراع ،طرح صنعتی ،مالکیت ادبی و هنری،

میزان مسئولیت مدیر و سهامدار و )...

نرمافزار)


توجه به حقوق مالکیت فکری برای حمایت از کسب و کار

آشنایی اجمالی با مفهوم و کارکرد اسناد تجاری (چک ،سفته
و برات)

 -8نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی
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.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین بایسته های حقوقی مدیران

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  7777801876771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66721180یا 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.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

