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 ساعت  6مدت دوره : 

 یدکترعبدالحسین شیروجناب آقای  :مدرس

 لف کتب حقوقی ؤالملل و نفت و گاز، م المللی، تجارت بین استاد تمام دانشگاه تهران و متخصص در حوزه قراردادهای بین

 02الی  71از ساعت  و دوشنبه  شنبهو ساعت برگزاری دوره :  روز

 20/70/7022و  02/77/7022تاریخ برگزاری: 

 باشد ریال می 000220222 شهریه دوره

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل

 

 قانون مدنی جدید چین و اهمیت آن در داخل و خارج آن کشور 

  واحدهای غیرمتشکلاحکام مهم قانون مدنی در رابطه با اشخاص حقوقی و 

 ضوابط مهم قانون مدنی در حوزه قراردادهای منعقده با طرفهای چینی 

 مقررات مهم قانون مدنی چین در خصوص رهن، وثیقه، گرو، حق حبس 

 نکات اساسی قانون مدنی در حوزه مسئولیت مدنی و ضمانات خارج از قرارداد 

 ق شهرت، حق حریم خصوصیشناسایی حقوق شخصیت در قانون مدنی، شامل نام تجاری، ح 

 

 حوزه قراردادهای بازرگانیآشنایی با قانون مدنی چین با تأکید بر آنالین دوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                  

 ...............................................آدرس : ......................................................................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................................................................................................................................آدرس ایمیل : 

    ..................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: .........................................................................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 

 ثبت نام آنالین جهت در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777821871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66721160بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 آشنایی با قانون مدنی چین با تأکید بر حوزه قراردادهای بازرگانیدوره آموزشی آنالین 
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