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دوره فشرده زبان بازرگانی و تجارت
مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی جهت آموزش نکات کلیدی تجارت به زبان انگلیسی و آشنایی
مدیران با اصطالحات تخصصی این حوزه در راستای برقراری ارتباط مؤثر با بازارهای جهانی ،اقدام به برگزاری دوره
فشرده زبان بازرگانی و تجارت نموده است.
گاهی در یک قرارداد تجاری و یا یک مذاکره حساس در سطح بین الملل ،آشنایی با برخی اصطالحات و یا عدم
آشنایی با برخی کلمات ،می تواند منافع و یا زیان های زیادی برای کسب و کار و در سطح کالن تر برای کشور به
همراه داشته باشد .بنابر این آشنایی دقیق با اصطالحات کلیدی و پر کاربرد تجارت به زبان انگلیسی ،می تواند کمک
شایانی به تجار در عرصه بین الملل نماید .سرفصل های قابل ارائه در دوره عبارتند از:

سرفصل های دوره
- Business letters
Enquiries
Replies and quotations
Orders
Payment
Complaints and adjustments
Credit
In-company communication
Employment correspondence
Social business letters
- English for communication skills
Negotiating skills
Interviewing skills
Telephone skills
Presentation skills
Customer care
Meetings
Business vocabulary
- English for marketing
Creating advertising
E-marketing
Marketing through trade fairs
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مدت زمان دوره و زمان تشکیل کالس ها
مدت زمان دوره 42 :ساعت (شامل  6جلسه  2ساعته)
زمان کالس ها :چهارشنبه از ساعت  66الی 42
محل تشکیل کالس ها :دانشگاه شهید بهشتی

شرايط اخذ گواهینامه پايان دوره
 کسب حداقل نمره  62در امتحان پایانی /یا تحویل پروژه حضور مستمر و فعال در دوره رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه حضور در دوره که قبالً به رویت و تأیید دانشپذیررسیده است.
 -تسویه حساب کامل مالی

شهريه دوره و مدارک ثبت نام
واریز مبلغ  867/222تومان به حساب شماره  524474333به نام دانشگاه شهید بهشتی نززد بانزک تجزارت شزعبه
دانشگاه شهید بهشتی و یا پرداخت از طریق سامانه  eBankingدانشگاه و ارائه اصل فزی

واریززی شزهریه  +دو

قطعه عکس  5*2رنگی (برای خانم ها با حجاب کامل و برای آقایان بدون کراوات)  +اصل و کپی شناسزنامه  +اصزل و
کپی کارت ملی
 در صورت ثبت نام بصورت گروهی و یا سازمانی %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به افراد حاضر در دوره های قبلی %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی معتبر %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. در صورت پرداخت شهریه تا یک هفته قبل از شروع دوره %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد.نکته :حداکثر میزان تخفیف قابل ارائه به هر فرد %62 ،خواهد بود.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات  9الی  64و  65الی  68با شماره های  44262276و  44262278تماس حاصل
فرمایید.

