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 سندیکاي صنعت برق ایران  عضوهاي مدیران عامل محترم شرکت
  اصول و فنون مذاکرهآموزش دوره مقدماتی  :موضوع

 
 

 سالم و احترام؛  با
ایران بازرگان+A   تبهبا ر  کشور  ي اقتصاد  برتر  تشکل عنوان    به  سندیکاي صنعت برق  با  نرایا  یاتاق  و    هاتکیه بر ظرفیت، 

رفع   نسبت به  و   یی را شناسا   ی رساخت یصنعت ز   ن ی ا  ي هاصنعت برق چالش  کسب و کار   ط یمح مستمر بهبود    در امکانات موجود 
با حضور  را    "اصول و فنون مذاکرهدوره مقدماتی  "   سندیکا درنظر دارد،  مأموریتاین  در راستاي  و  رو  ازاین   نماید. می ها اقدام  آن 

روز  در هاي تجاري در داخل و خارج از کشور ي مدیریت بازاریابی و مشاور بازاریابی فروش شرکتادکتر کامبیز طهرانی؛ دکتر
 ید. رگزار نما بساعت  8به مدت  10/08/1401و  1401/ 08/ 03  خ، مورسه شنبه

 www.ieis.ir یبه نشان  کای سند  تیبه سا پس از تکمیل فرم ذیل  شود  ی دوره دعوت م   ن ی در ا  جهت حضورمندان  عالقه   از لذا  
  شتریکسب اطالعات ب  يبرا  ای و    ندینما  لی مراجعه و فرم مورد نظر را تکم  ی آموزش  يهاثبت نام دوره   يمنو  ریآموزش و ز   يمنو

 . ندیفرما صل س حاتما  ) يخانم حداد( 09981541607با شماره تماس  

 مشخصات دوره  •
هاي تجاري در داخل و  ي مدیریت بازاریابی و مشاور بازاریابی فروش شرکتاجناب آقاي دکتر کامبیز طهرانی؛ دکتر :مدرس

 خارج از کشور 
 13  الی 9ساعت  ـساعت  8به مدت   1401/ 08/ 10و   08/1401/ 303 خ مورشنبه، سه روز  :زمان

 درصد مالیات ارزش افزوده  9+ ریال 7.000.000  :مبلغ هزینه دوره:
 بانک ملت  870120000000001475181708IRشماره شبا: 

ایران  :يبرگزار  محل برق  صنعت  نشانی  سندیکاي  شمالی  : به  سیندخت  غربی،  فاطمی  یک  ،  15پالك    ، خ  منفی   طبقه 
 

 

 

 مهدي مسائلی             
 دبیر سندیکا            

 

 
 اصول و فنون مذاکرهدوره مقدماتی فرم درخواست ثبت نام  •

 نام و نام خانوادگی متقاضی: :شرکت

 شماره تماس متقاضی: :تعداد نفرات

       ها)درخواست شرکت در دوره به صورت مجازي (ویژه شهرستان 
 مهر و امضا شرکت                                                                                                                                

)110معاونت اجرایی (واحد آموزش داخلی اقدام کننده: ـ   


