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به نام خدا

قابل توجه متقاضيان حضور در دوره هاي مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته
موضوع:كارگاه آموزشي " مكاتبات بازرگاني “
با سالم ؛
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی " مکاتبات بازرگانی" را طبق جدول زمانبندی و سیالبس ذیل برگزار نماید.
از عالقمندان به شرکت در این کارگاه خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ثبت نام فراگيران و ارسال فیش بانکی واریزی تا تاریخ  97/09/17اقدام
مقتضی صورت پذیرد.
عنوان دوره /
ردیف

كد دوره

1

101205

مدت دوره

كارگاه
آموزشي

ساعت
روزهاي برگزاري

(ساعت)

روز آزمون
برگزاري

شنبه 97/09/24

18-14

چهارشنبه 97/09/28

18-14

نام
(ریال )

نام استاد

چهارشنبه

مكاتبات
بازرگاني

شهریه ثبت

 16ساعت

97/10/12
شنبه 97/10/01

18-14

چهارشنبه 97/10/05

18-14

3.000.000

جناب آقاي
امير ترابي

ساعت9-11

سیالبس دوره " مکاتبات بازرگانی"
 –1نامه ها ()Letters
Layout / Sender’s address / Date / Inside address / Attention line / Salutation / Body of the letter /
Complimentary close / Signature / Letterhead / References / Perpro / Job title / Enclosures / Private and
confidential / Subject titles / Copies / Addressing envelopes
–ایمیل ها ()Emails
Email and other form of correspondence / Email addresses / Layout / Header information / Message text /
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Signature / Style / Email abbreviations
)Enquiries( – استعالمها2
Making enquiries / Opening / Asking for catalogues, price-lists, prospectuses / Asking for details / Asking for
samples, Patterns, Demonstrations / Suggesting terms, Methods of payment, Discounts / Asking for goods on
approval or on return / Asking for an estimate or tender / Closing
)Replies and quotations( – پاسخ نامه ها و مظنه ها3
Replying to enquiries / Opening / Confirming that you can help / Selling your product / suggesting alternatives /
Referring the customer another place / Sending catalogues, Price list, Prospectuses, Samples
)Orders( – سفارشات4
Placing an order / Opening / Payment / Discounts / Delivery / Methods of delivery / Packing / Closing /
Acknowledging an order / Advice of dispatch / Delays in delivery / Refusing an order / Out of stock / Bad
reputation / Unfavorable terms / Size of order
)Agents and agencies(  نماينده ها و نمايندگیها-5
Types of agencies / Brokers / Confirming houses / Export managers / Factors / Distributors / Commercial agents
/ Buying agents / Finding an agent / Opening / Explaining what you want / Closing / Offering an agency /
Opening / Convincing the prospective agent / Sole or exclusive agency / Area to be covered / Commission /
Settlement of account / Support from the principal / Delivery / Duration of the contract / Disagreements and
disputes / Asking for an agency / Opening / Convincing the manufacturer / Suggesting terms
)Transportation and Shipping( بارگیری و حمل و نقل
)Road, rail and air transport(  ريلی و هوائی،حمل و نقل جاده ای
Characteristics / Road transport / Rail transport / Air transport / Documentation

)Shipping( حمل و نقل
Types of vessels / Shipping organizations / The shipping conference / The Baltic Exchange / Shipping
documentation / Freight account / Standard shipping note / Bill of lading / Letter in indemnity / Packing list /
Shipping liabilities / Forwarding agents
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خدمات کانتینری ()Container service
Containers / Documentation / for exporting goods / for importing goods

*توضيحات:
* خواهشمند است قبل از واریز وجه با مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته با شماره  02188937482تماس حاصل نمایيد.
 داوطلب مي بایست در تاریخ و ساعت مقرر در جلسه امتحان حاضر گردد .تأخير به هر دليل پس از شروع امتحان باعث محروميت
داوطلب از آن امتحان مي شود.
 آوردن هر گونه وسایل الكترونيكي مانند موبایل ،ماشين حسابهاي قابل برنامه ریزي و دیگر وسایل مشابه به جلسه امتحان ممنوع
است.
 حد نصاب تشكيل هر یک از دوره ها  15نفر مي باشد.
 صدور گ واهينامه طي دوره آموزشي منوط به حضور در كالس آموزشي و موفقيت در آزمون دوره ميباشد ،در صورتيكه فردي در تمام
مدت برگزاري دوره در كالس حضور نداشته باشد ،گواهينامه صادر نخواهد شد.
 حضور در كارگاههاي آموزشي در طول برگزاري دوره آموزشي اجباري است.
 محل برگزاري دوره  :مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته به نشاني :تهران -خيابان وليعصر ،نرسيده به زرتشت كوچه
دانش كيان پالک  30مي باشد.
 هزینه دوره به حساب جام شماره  1702228017نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد ( كد  ) 6319/8به نام انجمن كشتيراني و خدمات
وابسته واریز و اصل فيش تحویل مركز آموزش انجمن گردد.
 شهریه واریزي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.
 شركت هاي عضو انجمن در صورت معرفي بيش از  3نفر براي حضور در دوره  ،شامل  %10تخفيف خواهند شد
*مدارک الزم جهت ثبت نام:
 .1ارائه فرم ثبت نام فراگيران جهت ثبت نام در دوره آموزشي
 .2ارائه اصل فيش بانكي
 .3تصویر صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
 .4یک قطعه عكس  3 × 4رنگي
 .5تصویر مدرک تحصيلي

( كپي برابر اصل شده )

شماره:

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

تاریخ:

فرم ثبت نام فراگیران

FR039-01

نامName:

نام خانوادگیLastname:

نام پدر:

تاریخ تولد ( :روز /ماه /سال )

محل صدور :

جنسیت :مرد □

کد ملی

تحصیالت:

رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

نام شرکت:

میزان سابقه کاری:

شماره تلفن ثابت:

شماره موبایل:

زن □

پست الکترونیکی:
آدرس پستی:
نام کارگاههای آموزشی مورد نظر:
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امضاء فراگیر– تاریخ

نتیجه:
تاریخ ثبت در فرم پیش ثبت نام:
توضیحات:
امضاء مدیر آموزش:
شماره تماس مرکز آموزش 20422988120 :

شماره فکس20422928121 :

پست الکترونیکtc@saoi.ir :

