موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران برگزار می نماید

دوره آنالین آموزشی بین المللی جاده-کمربند :فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایران

به مدت مدت  1ساعت و نیم
با حضور :
سرکار خانم فریال مستوفی
جناب آقای دکتر فریدون وردی نژاد
جناب آقای دکتر آرش رییسینژاد
روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه  21شهریور  1400از ساعت 11:30-10:00
این وبینار به صورت رایگان برگزار می گردد
(شرکت کنندگان در این وبینار می توانند از  %46تخفیف شرکت در دوره اصلی استفاده کنند)

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  88107732و  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

دوره آنالین آموزشی بین المللی جاده-کمربند :فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایران

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.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  88107732و  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

