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    با سالم و احترام ؛ 
حضور اساتید آلمان و با DMANدولتی  آکادمیتوسط  و کار مدیریت کسببار در ایران در نظر است دوره آموزشی  چهارمینبرای 

به  DMAN آکادمیبرگزار گردد.  معادن و کشاورزی ایران ،صنایع ،و پژوهشی اتاق بازرگانیآموزشی مؤسسه  همکاریبرجسته آلمانی با 

و اساتید این مؤسسه دارای تجارب  بوده اروپا برخورداری در سطح پژوهش ی دولتی کشور آلمان از جایگاه ویژه مراکز برترعنوان یکی از 

سطح  بهاز تجارب اساتید استفاده حضور در این دوره و  گردد با دعوت می جنابعالیلذا از . باشند می های مطرح اروپایی خاص در شرکت

  شیوه مدیریتی سازمان خود را به روز نمایید.و افزوده دانش خود 

  : محورهای آموزش 

 : اساتید 

 1. pro.Fred Ludolph 

 (”The business plan with CD-Rom“ابنویسنده کتو  OET GOLDEX) سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری 
2. François VIALLET   

مدیر فنی   DCM – USIMECAدر پاریس، مدیر پشتیبانی و حمایت از مشتریان در شرکت DCM- ATNمدیر فروش  شرکت 

  VEGE MOTEURSمهندسی در شرکت 

  : امتیاز ویژه 
مؤسسه آموزش و  جهانی وآلمان با اعتبار DMAN  آکادمیاز مشترک شرکت کنندگان در پایان دوره موفق به کسب مدرک 

 معادن ،صنایع اتاق بازرگانی،سالن اجتماعات  در 1397 اواخر بهمن ماه  المللی این رویداد بینگردند.  میاتاق ایران  یپژوهش

  .خواهشمند است مراتب حضور خود را در قالب تکمیل فرم پیوست اعالم فرمائیدگردد.  ایران برگزار می و کشاورزی
 نام : مشاور شما در دبیرخانه نشست جهت پاسخگویی و ثبت

 1925داخلی  81020 -09035703235اقای کارگر 

 دی چگونگی گریز از بحران اقتصا

 بعد از بحران نشأت گرفته از قبل از بحران استمسائل  -

ابزار و مدلهای پیش بینی کننده برای جلوگیری از  -

 بحران اقتصادی بین المللی آینده

آموزه های از بحرانهای اقتصادی گذشته در عرصه بین  -

 (2008/2009الملل)

 چگونه خود را برای بحران اقتصادی آماده کنیم؟ -

خورد کرده و آن را فرصتی با چه استراتژی با بحران بر -

 برای خود بدانیم

چگونه و در چه زمانی سهام را خرید و فروش کنیم تا  -

 یک برنده باشیم

تعامل و فرانسه  چگونه با بازار روسیه

 کنیم؟
 اوضاع اقتصادی و سیاسی امروز کشور روسیه -

ابزار و مدلهای استراتژی ورود به بازار کشور  -

 پستل(-مدلهاروسیه)تجزیه و تحلیل 

 بررسی تفاوتهای فرهنگی -

 و فرانسوی نکات مهم مذاکرات با طرف روسی -

 کلید موفق کار با کشور روسیه10 -

 عوامل کلیدی برای انعقاد قراردادها با بازرگانان روسی -

مشکالت عملکرد صادرکنندگان محصوالت و  -

 تولیدات ایرانی به کشور فرانسه

 4035/97شماره : 

 10/11/97تاریخ :  

 با آرزوی توفیق

 دبیر خانه اجرایی





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء شرکت کننده                                                                                                                                                                                  

    

 

  آلمان DMAN آکادمی  مدیریتی -فرم ثبت نام دوره تخصصی
 مشخصات فردی

 

----------------------------------------------------------نام : -1  
        First Name: ------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------نام خانوادگی: -2  
        Last Name: ------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------نام شرکت:  -3  
       Company:---------------------------------------------------------------- 

 

 

:تاریخ تولد -7  

:کد ملی - 8  

:مدرک و رشته تحصیلی -9  

شماره شناسنامه: -4          

:نام پدر  - 5          

:محل تولد -6          

 مشخصات سازمانی 
:تلفن ثابت -11                            :                                                                                موسسهنام شرکت یا -10  

  تلفن همراه:  - 14                                                                                                                       زمینه فعالیت:-12

آدرس دقیق پستی:-15  
 

 

 مشخصات حساب جهت واریز مبلغ ثبت نام :

 بانک رفاه به نام سیروس غفوریان فر 5022-2910-2657-6759و شماره کارت  2088000101711080شماره حساب  
 

 09035703235: همراه           1925داخلی:    021-81020تلفن:            آقای کارگر امور هماهنگی:

 )ریال (  مبلغ شرح خدمات نوع ثبت نام

 ویژه

  مدیریت -روزه در کارگاه آموزشی تخصصی2حضور 
 امکان مشاوره و گفتگوی با اساتید 

  مشترک  از آکادمی  آموزشی  دوره حضورکسب گواهینامه DMAN آلمان با  اعتبار

 جهانی و مؤسسه آموزش و پژوهشی اتاق ایران 

 ارائه فیلم  وعکس مراسم 

 شبکه های مجازی اعم از خبر فوری)تلگرام  گزارش ویژه بصری مراسم و پخش از تهیه

توییتر(، آپارات، خانواده یک، سرنا نیوز، خانه هنرمندان،  –فیسبوک  –اینستاگرام  –

 البرزبان، خبر فوری سروش، خبر فوری گپ، کلیپ برتر، هفتی ها و  رادیو سرنا

000/000/62 
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