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باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛

احتراماً به استحضار می رساند پیرو برگزاری دوره های آموزشی مختلف در حوزه منابع انسانی و نیاز سنجی انجام 

شده توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، دوره جامع مدیریت منابع 

انسانی (C*HRM) براساس همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دانشگاه فردوسی 

مشهد، در تابستان ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد .

شایان ذکر است این دوره آموزشی به صورت مجازی برگزار می گردد و گواهی پایان دوره توسط دانشگاه فردوسی 

مشهد به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می شود و اعضای محترم تشکل با ارایه کارت عضویت یا معرفی نامه معتبر 

مشمول تخفیف ویژه این دوره خواهند شد .عالقه مندان می توانند برای ثبت نام دوره به پرتال آموزشی اتاق 

بازرگانی خراسان رضوی مراجعه نموده و جهت کسب اطالعات بیشتر و برخورداری از شرایط ویژه ثبت نام با شماره 

تلفن ۰۵۱۳۸۸۴۲۹۳۳ و واتس آپ ۰۹۰۱۸۳۱۹۱۵۶ تماس حاصل نمایند.

لذا خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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 بسمه تعالی

 

 جناب آقای زمانی 

 معاون محترم استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

 باسالم و احترام

برگزاری دوره های آموزشی مختلف در حوزه منابع انسانی و نیازسنجی انجام به استحضار می رساند پیرو 

منابع  یریتوره جامع مددان ها و بنگاه های اقتصادی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سازم توسطشده 

همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دانشگاه براساس  (C*HRM) یانسان

  برگزار خواهد شد. 1411 در تابستانفردوسی مشهد، 

ن دوره توسط دانشگاه گواهی پایا برگزار می گردد و صورت مجازیاین دوره آموزشی به  شایان ذکر است

و اعضای اتاق های بازرگانی کارکنان و صادر می شود به دو زبان فارسی و انگلیسی فردوسی مشهد 

با ارایه کارت عضویت یا معرفی نامه  سراسر کشور و تشکل های وابسته و اتاق های بازرگانی مشترک

 معتبر مشمول تخفیف ویژه این دوره خواهند شد.  

توانند برای ثبت نام دوره به پرتال آموزشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مراجعه نموده و عالقه مندان می 

و واتس  13108843100جهت کسب اطالعات بیشتر و برخورداری از شرایط ویژه ثبت نام با شماره تلفن 

خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به نحو مقتضی به تماس حاصل نمایند.  11118011130اپ 

    قه مندان و ذینفعان در اتاق های بازرگانی و تشکل های وابسته اطالع رسانی گردد.عال
        

        

 

 

 

 

 


