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

دوره آموزشی آشنایی با ثبت بین المللی عالمت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین المللی

"این دوره به صورت حضوری در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می گردد"

مدت دوره  8 :ساعت
مدرس:
سرکار خانم دشتی
جناب آقای کریم زاده

روز و ساعات برگزاری:
 87شهریورماه ( 7177از ساعت  77الی ) 78
هزینه دوره 8/377/777 :ریال
برای اعضای اتاق رایگان می باشد.
به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی
گواهی حضور از اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران
ارائه می گردد.

سرفصلهای آموزشی :

*آشنایی با ثبت بین المللی عالمت تجاری تحت سیستم مادرید
* نحوه ثبت الکترونیکی اظهارنامه بین المللی تحت سیستم مادرید
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 ،لطفاً هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمائید.
آدرس محل برگزاری :خیابان وزرا روبروی کوچه بیست و یکم پالک  28اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران طبقه اول سالن اجتماعات
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر79781119773- 33771188 :

فرم ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با ثبت بین المللی عالمت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین المللی

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

…………………………………………………………First Name:……………………………………………last Name

رشته تحصیلی  ................................................................... :مقطع تحصیلی .................................................. :
نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

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

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگا نی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :محل امضاء :
در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  22771188یا 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 ،لطفاً هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمائید.
آدرس محل برگزاری :خیابان وزرا روبروی کوچه بیست و یکم پالک  28اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران طبقه اول سالن اجتماعات
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر79781119773- 33771188 :

