
 

 

 

 اطالعیه آموزشی
  برگزار می نماید تهران ، صنایع، معادن و کشاورزيآموزش اتاق بازرگانی مرکز

  
  

 
  ساعت آموزشی 16: مدت دوره  

   26/09/96 یکشنبه :شروع دوره                                                                               
    پیمان مولويدکتر جناب آقاي : مدرس 

  20الی  16ساعت  و سه شنبه ها ها شنبهیک: ت برگزاري دوره و ساع هاروز
  .ریال می باشد  000/400/4 :براي اعضاء اتاق بازرگانی تهران  شهریه دوره

  : هاي آموزشیسرفصل
  یک طرح کسب و کار بین المللی چیست؟ -

  اهمیت ارزشی که ایجاد می کنید -

  اهمیت ساختار سرمایه شرکت -

  اهمیت کانال هاي ارتباطی شرکت -

  اهمیت منابع و شرکاي شرکت  -

  گرفتن توسط طرفهاي بین المللی ساختار طرح کسب و کار بین المللی با رویکرد مورد پذیرش قرار -

  طرح هاي توجیهی بین المللی چه ساختاري دارند؟ -

  ساختار مورد قبول بانکها کدامند؟ -

  نحوه تهیه و ارائه طرح توجیهی قابل قبول بانکی -

  طبقه اول  –  10پالك   –  21خیابان   – خیابان وزرا   –  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران:  محل برگزاري
  نزد بانک ملی ایران شعبه  0103036969001خواهشمند است مبلغ دوره را به شماره حساب سیبا  

  88107762:  نمابر آزادگان به نام اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق
  .به  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید   ir.tccim@Edu  :ایمیلو یا  

  ازسوي متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدکالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام  با توجه به محدودیت ظرفیت

  تماس حاصل نمائید   88107723  و  88107732   :هاي  جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

(Business plan (تهیه طرح تجاري دوره آموزشی    



  

  

  

  

(Business plan) تهیه طرح تجاري دوره آموزشی فرم ثبت نام    

  . ...........................................: .........کد ملی             .................................. ............................ :نام و نام خانوادگی 

  ......................................... :مقطع تحصیلی              : ................................................................... رشته تحصیلی 

  ........................................................ :سمت             ............................................................. :سازمان / نام شرکت                  

  ..........................................: ...........................................................................................................................آدرس 

  : .....................................فکس......  ..............:   ....................................................................... اهثابت و همر تلفن

  .....................................................: ....................................................................................................آدرس ایمیل 

     : ...........................................................................................................................کارت بازرگانی/ شماره عضویت 

  : .............................................................................................امضاء ..........................................................  : تاریخ 

  

  گردید ازسوي متقاضیان کالس تشکیل خواهدبا توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام 

   از طریقبه همراه فیش واریز مبلغ دوره ثبت نام را تکمیل شده خواهشمند است فرم 

  ارسال نمائیدمرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران  به   ir.tccim@Edu  :ایمیلو یا    88107762 :  نمابر

  تماس حاصل نمائید  88107723   -  88107732  تلفن  جهت دریافت اطالعات با شماره
 

FR1711/00     کدفرم :  


