
I.C.C.I.M.
Education& Research 
Institute
Registration No: 19720

تهران – خیابان انقالب – میدان فردوسی- خیابان شهید موسوی – شماره۳۶   

کد پستی: ۱۵۸۱۶۳۶۱۱۳ 

تلفن: ۵-۸۸۸۱۰۵۳۴ ، ۴۱-۸۸۸۱۴۰۴۰       فاکس: ۸۸۸۲۸۷۸۷    

info@iccim-ins.ir :پست الكترونیكی

No.36 Shahid Moosavi St. Ferdowsi Sq. Enqelab Ave. 
Tehran 1581636113- Iran
TEL: 88814040-41 ,88810534-5 FAX: 88828787

E-mail: info@iccim-ins.ir

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

شماره : ۱۱۳۹/د/آ ر م

اتوماسیون اداری

بسمه تعالی 

جناب آقای مهندس مظفر علیخانی

معاون محترم امور استان ها و تشکل های اتاق ایران

با سالم و تحیت؛

Oxford  احتراما، موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق بازرگانی مجموعهای از دوره های بازرگانی به زبان انگلیسی را مطابق با دوره های انگلیسی
Business English و سایر مطالب را مبتنی بر دوره های ارائه شده در دانشگاه های بین المللی طراحی کرده است. این دوره ها برای تجار و 
کارآفرینانی که مایل به برقراری ارتباط بهتر در سطح استاندارد جهانی بازرگانی هستند تهیه شده است و موضوع هایی از قبیل چگونگی ارائه اطالعات 
و مذاکره در جلسات رسمی، مذاکرات بین المللی و بین فرهنگی، اهمیت و طرز نگارش ایمیل، آداب معاشرت قبل و بعد از مذاکرات، چگونگی 
پاسخگویی به تلفن ، صنعت خدمات رسانی به مشتری ، مدیریت بازاریابی و تبلیغات ، چگونگی برگزاری صحیح جلسات ، قراردادهای بین المللی، 

مدیریت بازرگانی و تدارکات را شامل می شوند.

عالوه بر این، کالس های بحث و گفتگوی آزاد و روش های طرح و گفتگو در مباحثی از قبیل  موضوعات روز جهان، جغرافیای سیاسی جهان و 
جغرافیای سیاسی نفت و گاز و سایر سوژه های جالب و مهم ارائه می شوند. این کالس ها برای هر مقام اجرایی سطح باالیی که در هر نوع مذاکره در 

هر مکان بین المللی شرکت می کند، اهمیت خاصی پیدا کرده است و توسط اساتید مجرب و بین المللی ارائه می گردند.

خواهشمند است دستور فرمایید لیست کامل دوره ها( به پیوست) جهت اطالع و بهره برداری اتاق ها و تشکل ها ارسال گردد.  در صورت هرگونه 
سوال، دفتر آموزش موسسه آماده پاسخگویی می باشند. 

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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