
 

 

 

 

 

 

 یتجار یقراردادها در شرکت ها یدوره پرورش متخصص حقوق یمعرف
و  یتجار یدر حوزه قراردادها در شرکت ها یلیتکم یمهارت ها ،یسیبا قرارداد و اصول قراردادنو ییدوره عالوه بر آموزش آشنا نیا در

قراردادها در شرکت ها آموزش داده  تیریو مکاتبات آن ، نحوه مد ی، نگارش  قرارداد یکاروکسب ها همچون مباحث مذاکرات قرارداد

 .خواهد شد

خواهند بود و امکان طرح پرسش و  رانیسؤاالت دانش پذ یپاسخگو یگروه مجاز کیدر ماه ،  یدوره عالوه بر جلسات حضور نیطول ا در

 است. ریدوره هم امکان پذ انیپس از پا یگروه حت نیپاسخ در ا

دوره  نیا یلیحقوق و افراد متخصص در حوزه شرکت ها هم از موارد تکم دیبزرگ شرکت ها ، اسات رانیبا چند تن از مد یحضور مالقات

 باشد.  یم

و  کاروکسب ها  یتجار یدر شرکت ها یسیقراردادنو یو انتقال فوت و فن ها یو مطالعات مورد اتیانتقال تجرب ،یکتابخوان یها یدورهم

 باشد. یدوره م نیا گریاز موضوعات د زین یو مباحث حرفه ا

 

 نیآنال /یدوره : حضور یبرگزار نحوه

 دوره یها سرفصل

 رزمان ( یاستاد جناب آقا-ساعت  4) رانیکار مشاغل ا طیبا ساختار شرکت ها و کارو کسب ها با توجه به مح ییآشنا         .1

 (یساعت  استاد خانم دکتر عسگر 8)یتجار ید در شرکت هاپرکاربر یبا قراردادها ییآشنا .2

 یتیفعال یباتوجه به نوع شرکت و حوزه ها یتجار یحاکم بر قراردادها در شرکت ها نیبا قوان ییآشنا .3

 (یاستاد خانم دکتر عسگر-ساعت  4)               

 ساعت( 4ها ) هیو اتحاد یبا مراجع صنف ییآشنا .4

 (یدکتر درگ یاستاد جناب آقا-ساعت  4و اصول و فنون و هنر مذاکره )  یارتباط یمهارتها .5

 (یساعت استاد خانم دکتر عسگر 16)  یتجار یقراردادها در شرکت ها میاصول تنظ .6

 (یاستاد خانم دکتر عسگر-ساعت  4)  یگزارشات و مکاتبات قرارداد میاصول تنظ .7

 (یاستاد خانم دکتر عسگر-ساعت  8)  یرتجا یقراردادها در شرکت ها یساز پیاصول ت .8

 (یساعت استاد خانم دکتر عسگر 4)یقراردادها و مستند ساز ویو آرش یگانیبا با ییآشنا .9

 (یاستاد خانم دکتر عسگر-ساعت  4) یتجار یو اصالح قراردادها در شرکت ها یبررس یو مدل ها کهایتکن .10

 (یاستاد خانم دکتر عسگر -ساعت  8و نظارت بر قراردادها ) اجرا ، کنترل تیریقراردادها : مد تیریمد .11

 ساعت( 8) یتجار یدر شرکت ها یقرارداد یدعاو تیریمد .12

               باتوجه به مدل ها -ساعت  4)  یحقوق یندهایو فرآ یچارت درون سازمان نیتدو-در واحد امور قراردادها  یمنابع انسان تیریمد .13

 (سکیر تیریمد یو پرسشنامه ها

 (یشاکر یاستاد آقا-ساعت  4) یتجار یبا ثبت شرکت ها و برندها ییآشنا .14

 (یریدکتر ن یاستاد آقا-ساعت  4در قراردادها )  یاتیبا مباحث مال ییآشنا .15

 صباغ( یاستاد جناب آقا-ساعت  4) یاجتماع نیتام مهیبا مباحث ب ییآشنا .16

 استاد سرکار خانم نوبخت( -ساعت  4) یجارت یدر شرکت ها یاجبار یها مهیبا ب ییآشنا  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوره: مدت
 ( ماه 4 دوره طول) جلسه 12–ساعت آموزش   96              •

  ( 16:30الی صبح  9ها )پنج شنبه  روزهای برگزاری: •

 

 

 دوره:  یابیارز
 .ردیقرار گ یابیمورد ارز رانیپذدانش یقبل از شروع آموزش انجام خواهد گرفت تا سطح دانش فعل یورود یمصاحبه

 .گرددیم دهیسنج رانیپذدانش شرفتیپ زانیم یو عمل یکتب یتست ها یدر طول دوره با برگزار 

 

 : یمجر

 رایتجارت کارو کسب و یآت موسسه

 و

 بازارسازان آموزشگاه
  

 

 

 شرکت در دوره : یاختصاص طیشرا
 

 گردد. ینم هی، اصال توص ستندین تیو خواستار موفق نیکه اهل تمر یدوره کامال مهارت محور است و به افراد نیا

 دارد. رشیدوره مصاحبه پذ نیا

 است. یالزام بانیبا پشت ییو ارائه و پاسخگو ناتیاست و تعهد شما به انجام تمر ینیدوره کامال تمر نیا

 شود. یم یگذار میشما در طول هفته تا نیتمار یو بررس تیفعال یچون برا ستیدوره قابل انصراف ن نیا

 گردند.  یپرسش و پاسخ م یبانیگروه پشت یشرکت کنندگان عضو دائم

 گرند. یم رایاز موسسه  و یو مهارت یعلم هیدییاخذ تا طیبه شرکت ها و حائز شرا یمعرف ستیدر ل رشاغلیشرکت کنندگان غ

 :یگذار هیسرما مبلغ

 و پشتبانی در گروه پذیرایی و ناهار،همراه با ارائه کتب مربوطه  25.500.000

 نیمخاطب

 کوچک و متوسط یهاشرکت رانیمد

 یتجار یقراردادها در شرکت ها کارشناسان

 سازمان ها و شرکت ها یانیارشد و م مدیران

  یبازرگان/ی/حسابدار ی/ مال یحقوق یفارغ التحصیالن رشته ها 

 

 ییاعطا مدارک
 گردد. یاعطا م رانیدوره به دانش پذ انیپا یگواه

 

 و ثبت نامتکمیلی  کسب اطالعات 

 09103147107 خانم حداد:

02166028401-4    

 


