
 

 :تُران برگسار می ومایذ ، صىایع، معادن ي وطايرزیآمًزش اتاق بازرگاوی مروس

 

 

 ساعت   8مذت زمان ديرٌ : 

  25/05/1396  چُارضىبٍ :ضريع ديرٌ

 12الی  8ساعت  ريزَا ي ساعت برگساری وارگاٌ: چُارضىبٍ َا

 ایرج سلطاویدوترآلای مذرس:    

 بىگاَُای التصادیارضذ  مذیران ي وارضىاسانمخاطبیه : 

ریال می باضذ 000/400/2برای اعضای اتاق بازرگاوی تُران  ديرٌضُریٍ   

 

 : آموزشیهای سرفصل
          ريش َای جاوطیه پريری ي تًسعٍ ضایستگی َا                    مفًُم ضایستگی َای مذیریت 

  اروان ضایستگی َای مذیران ي رَبران سازماوی                                تفًیض اختیار                                                         -       

 ولیذی برای مذیران ي رَبران                    ضایستگی َای                                                                            مربیگری       -       

                                                     پیص ویازَای جاوطیه پريری                                                                                                                آمًزش -       

 مذل تًاومىذسازی واروىان                                                                        چرخص ضغلی  -       

   درجٍ 360بازخًرد  -       

 

 طبمٍ ايل – 10پالن   – 21خیابان   –خیابان يزرا   –محل برگساری:  مروس آمًزش اتاق بازرگاوی تُران 

 وسد باوه ملی ایران ضعبٍ  0103036969001مبلغ ديرٌ را بٍ ضمارٌ حساب سیبا  اَطمىذ است خً

 88107762ومابر:   آزادگان بٍ وام اتاق بازرگاوی تُران ياریس ي بٍ َمراٌ فرم ثبت وام خًد از طریك

 بٍ  مروس آمًزش اتاق بازرگاوی تُران ارسال ومائیذ.   Edu@tccim.ir  ایمیل:ي یا  

 

 

 با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت وام ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردید

 تماس حاصل ومائید   33771189و    33771198جهت دریافت اطالعات با شماره تلفه های :   

 

 مدیریت و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی کارگاه آموزشی

 

mailto:Edu@tccim.ir


 

 

 

 

 

 مدیریت و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی آموزشی  کارگاهفرم ثبت نام 

 

خاوًادگی : ..........................................................وام ي وام  وذ ملی : ........................................................................... 

...............................................................رضتٍ تحصیلی :   ممطع تحصیلی : ............................................................... 

...............................................سمت : ................................ وام ضروت/سازمان : ........................................................  

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

.........................................................تلفه ثابت ي َمراٌ :   فىس : ............................................................................... 

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

.....................................ضمارٌ عضًیت / وارت بازرگاوی : ...............................................................................................  

.............................................................تاریخ : ................. : ................................................................................ مضاا   

 

 با تًجٍ بٍ محذيدیت ظرفیت،آخریه مُلت ارسال فرم ثبت وام 3 ريز لبل از ضريع ديرٌ میباضذ
 

 بٍ  edu@tccim.irي یا ایمیل :  88107762خًاَطمىذ است فرم تىمیل ضذٌ ثبت وام را از طریك ومابر : 

 ش اتاق بازرگاوی تُران ارسال ومائیذ.ًزمروس آم 

 
 محل تطىیل ديرٌ : ساختمان ضمارٌ 2 اتاق بازرگاوی، صىایع، معادن ي وطايرزی تُران 

  خیابان يزرا، خیابان 21 ، پالن 10 -  مروس آمًزش 
 

 
تماس حاصل ومائیذ.  88107723ي  88107732َای : جُت دریافت اطالعات بیطتر با ضمارٌ تلفه  

 
www.tccim.ir 

 
FR1011111      :کدفرم 

mailto:edu@tccim.ir
http://www.tccim.ir/
http://www.tccim.ir/

