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ديرٌ تخصصی مذیزیت باسرگاوی ي تجارت بیه الملل

هزکش آهَسش ّبی تخصصی ثب ّذف تَسعِ ی کست ٍ کبرّبی هَجَد ٍ آضٌبیی هذیزاى ٍ ثبسرگبًبى کطَر ثب علَم هذیزیتی ٍ ثِ رٍس
رسبًی اعالعبت آًْب ،اقذام ثِ ثزگشاری دٍرُ تخصصی هذیزیت ثبسرگبًی ٍ تجبرت ثیي الولل ًوَدُ است .
هغوئٌبً حضَر در ثبسارّبی جْبًی ٍ هتعبقجبً رضذ ٍ تَسعِ کست ٍ کبرّب هیسز ًخَاّذ ضذ هگز ثب آضٌبیی کبهل ثب رٍش ّبی ًَیي
خزیذ ٍ فزٍش کبال در ایي ثبسارّب ٍ اس ّوِ هْوتز ضٌبخت رٍش ّبی هختلف صبدرات ٍ ٍاردات ٍ ثکبرگیزی ثْتزیي رٍش ،کِ ایي
هَضَع ثِ ًَثِ خَد هی تَاًذ کوک ضبیبًی ثِ ضزکت ّب ٍ هذیزاى ثبسرگبًی ٍ فزٍش ایي هجوَعِ ّب جْت کبّص ّشیٌِ ّب ٍ
افشایص ثْزُ ٍری ًوبیذ .سزفصل ّبی قبثل ارائِ در دٍرُ عجبرتٌذ اس :
سزفصل َای ديرٌ
 اصَل ٍ کلیبت تجبرت هذاکزات ،هکبتجبت ٍ ًبهِ ًگبری ّب پزٍفزهب ،ثجت سفبرش ٍ کبرت ثبسرگبًی اعتجبرات اسٌبدی ٍ هقزرات هتحذالطکل ًبظز ثز آى ًحَُ خزیذ ٍ سفبرش خبرجی اًَاع ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًکی ٍ ثیوِ ّب ایٌکَتزهش رٍش ّبی پزداخت ثیي الوللی رٍش ّبی تأهیي هبلی ثیهِ ٍ حول ٍ ًقل ثیي الوللی ثبسرسی قجل اس حول ٍ استبًذاردّب اهَرگوزکی ٍ تزخیص کبالمذت سمان ديرٌ ي محل تشکیل کالس َا
هذت سهبى دٍرُ 60 :سبعت (ضبهل  36سبعت هزثَط ثِ هجبحث هذیزیت ثبسرگبًی ٍ تجبرت ثیي الولل
هجبحث سثبى تخصصی ثبسرگبًی)
سهبى کالس ّب :یک رٍس در ّفتِ اس سبعت  14الی 20
هحل تطکیل کالس ّب :داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

ٍ  24سبعت هزثَط ثِ
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شزایط اخذ گًاَیىامٍ حزفٍ ای پایان
 کست حذاقل ًوزُ  14در اهتحبى پبیبًی /یب تحَیل پزٍصُ ديرٌ حضَر هستوز ٍ فعبل در دٍرُ رعبیت کبهل آییي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ داًطگبُ ٍ ّوچٌیي آییي ًبهِ حضَر در دٍرُ کِ قجالً ثِ رٍیت ٍ تأییذ داًطپذیز رسیذُ است. تسَیِ حسبة کبهل هبلیشُزیٍ ديرٌ ي مذارک ثبت وام
ضْزیِ دٍرُ هی ثبیستی ثِ حسبة ضوبرُ  342282555ثِ ًبم داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ًشد ثبًک تجبرت ضعجِ داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
ٍاریش گزدد.
هذارک السم :اصل فیص ٍاریشی ضْزیِ  +دٍ قغعِ عکس  3*4رًگی (ثزای خبًن ّب ثب حجبة کبهل ٍ ثزای آقبیبى ثذٍى کزاٍات ) +
اصل ٍ کپی ضٌبسٌبهِ  +اصل ٍ کپی کبرت هلی  +تکویل فزم ثجت ًبم ثصَرت آًالیي
اطالعات تماس
جْت کست اعالعبت ثیطتز در سبعبت  9الی  13 ٍ 12الی  16ثب ضوبرُ ّبی  22410487 ٍ 22410486توبس حبصل فزهبییذ.
هحل ثجت ًبم  :تْزاىٍ ،لٌجک ،هیذاى ضْیذ ضْزیبری (داًطجَ) ،داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ،سبختوبى فٌبٍری اعالعبت ٍ ارتجبعبت ،
عجقُ ّوکف ،هزکش آهَسش ّبی تخصصی

