معرفی شرکت ROWEIT
شــرکت رو وایــت آلمــان ارائــه دهنــده دوره هــای مالــی و بازرگانــی در آلمــان و ایــران مــی باشــد .ایــن شــرکت در
ســال  2012در شــهر کاســل آلمــان بــه مدیــر عاملــی آقــای ســعید روشــنی تاســیس گردیــده و دارای دو شــعبه
در کاســل و تهــران مــی باشــد .تــا بــه حــال بالــغ بــر  2000نفــر در دوره هــای تخصصــی ایــن شــرکت در آلمــان
و ایــران شــرکت نمــوده انــد .کیفیــت بــاال ،روش هــای آموزشــی بــه روز و همچنیــن کاربــردی بــودن
از خصوصیــات دوره هــای شــرکت رووایــت مــی باشــد .شــرکت رو وایــت عضــو اتحادیــه شــرکت هــای آموزشــی
آلمــان ،اتحادیــه صادرکننــدگان دوره هــای آموزشــی آلمــان و همچنیــن اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان
مــی باشــد .ایــن شــرکت نمایندگــی مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت و شــرکت  BTIآلمــان را در
ایــران دارا میباشــد .دوره هــای تطبیــق و مبــارزه بــا پولشــویی ،مدیریــت ریســک ،IFRS ،مدیریــت قراردادهــای
بیــن المللــی ،مدیریــت پرداخــت هــای بیــن المللــی ،مدیریــت پــروژه ،مدیریــت منابــع انســانی و ارتباطــات بیــن
المللــی بــرای صنعــت بانکــی ،بیمــه و هلدینــگ هــای بــزرگ کشــور برگــزار مــی گــردد .همچنیــن شــرکت
رووایــت قــادر بــه طراحــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا مدرســین خارجــی در ایــران و آلمــان بــر اســاس
نیازهــای اختصاصــی ســازمان شــما مــی باشــد.
از مشــتریان رو وایــت در آلمــان میتــوان بــه شــرکت هــای فولکــس واگــن ،ایربــاس ،ولــوو و در ایــران بــه شــرکت
هــای بوتــان ،نفــت بهــران ،بانکهــای پارســیان ،ســینا ،رفــاه کارگــران ،صــادرات ،توســعه صــادرات ،خاورمیانــه،
گردشــگری ،تجــارت و اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان اشــاره نمــود.
رفرنس ها:
جناب آقای تقدیری ،عضو هیات مدیره بانک ســینا
دوره برگــزار شــده کــه بــه اهتمــام جنــاب آقــای روشــنی عضــو محتــرم هیــات رئیســه اتــاق ایــران و آلمــان در
راســتای الزامــات نظــام حاکمیــت شــرکتی در دانشــگاه مالــی فرانکفــورت آلمــان بــا عناوینــی همچــون مدیریــت
تطبیــق ،مدیریــت ریســک ،مبــارزه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تقلــب تشــکیل گردیــد بــه لحــاظ ارایــه ســرفصل
هــای آموزشــی از ناحیــه اســاتید مســئول دارای ســمت اجرائــی در برخــی از بانکهــای آلمــان ،از غنــای علمــی و
اجرائــی بســیار خوبــی برخــوردار بــود .لــذا گذرانــدن ایــن دوره و دوره هــای مشــابه را بــه عالقمنــدان حــوزه نظــام
بانکــی توصیــه مــی نمایــم.
جنــاب آقای دکتر بیداری ،مدیر امور نظارت بانک رفاه کارگران
بــه اســتحضار مــی رســاند دوره تطبیــق و مبــارزه بــا پولشــویی در دانشــگاه فرانکفــورت بــا اســتفاده از اســاتید
مجــرب و خبــره برگــزار گردیــد .در ایــن ارتبــاط الزم بــه ذکــر اســت ،محتــوای دوره منطبــق بــا نیازهــای شــبکه
بانکــی کشــور تنظیــم گردیــده ورضایتمنــدی مطلوبــی از نحــوه برگــزاری دوره حاصــل گردیــد .شــایان ذکــر اســت
فــارغ از محتــوای دوره ،هماهنگــی هــای الزم پیرامــون اقامــت و ایــاب و ذهــاب مدعویــن برقــرار گردیــده و از ایــن
بابــت نیــز قابــل تحســین بــود.
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مدرسه مالی و مدیریت فرانکفورت
مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت (مدرســه فرانکفــورت) بــا بیــش از  50ســال تجربــه در مشــاوره ،خدمــات
آموزشــی در زمینــه بانکــی ،مدیریــت و مدیریــت مالــی یکــی از پیشــرو تریــن دانشــگاه هــای بازرگانــی خصوصــی
و موسســات مشــاوره ای در آلمــان مــی باشــد .ماموریــت مــا توســعه ابزارهــای بازرگانــی ملــی و بیــن المللــی از
طریــق تحقیــق ،آمــوزش و خدمــات مشــاوره ای اســت.
مدرســه فرانکفــورت توســط بانــک هــای پیشــرو و خــاق تریــن صنایــع در آلمــان از جملــه زیمنــس ،دویچــه
بانــک ،کومرتــس بانــک ،درســدنر بانــک ،ب هــا اف بانــک و بایریشــه هیپــو و فراینــز بانــک هدایــت و نظــارت
مــی شــود .مدرســه فرانکفــورت توســط یــک هیــات مدیــره اداره مــی شــود کــه رییــس و مدیــر عامــل آن آقــای
پروفســور اودو اشــتفنز مــی باشــد و در مــوارد خــاص از یــک هیــات امنــا مشــاوره مــی گیــرد .شــکل حقوقــی
مدرســه فرانکفــورت شــرکت غیــر انتفاعــی مــی باشــد کــه در ســال  2016درآمــدی معــادل  81.9میلیــون یــورو
و ســرمایه ای معــادل  47.3میلیــون یــورو داشــته اســت.
مدرســه فرانکفــورت ارائــه دهنــده دوره هــای مختلــف آمــوزش حرفــه ای و دانشــگاهی اســت .در ســال 2014
دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت مالــی رتبــه  20در ســطح دنیــا را بــه خــود اختصــاص داد .بــه لحــاظ مهــارت
هــای شــغلی مدرســه فرانکفــورت رتبــه  10را دارا بــوده اســت ،باالتــر از دانشــکده مدیریــت دانشــگاه آکســفورد،
دانشــگاه بو ُکنــی ایتالیــا و مدرســه مدیریــت لیــدز انگلســتان.
مدرســه فرانکفورت از ســازمان های زیر نشان هایی را دریافت نموده است.

نشان تائید فرایند های عالی ،فرهنگ آموزش و  (EFMD). EQUISبنیاد توسعه مدیریت اروپا
تحقیق فوق العاده و مرتبط و دانشجویان با کیفیت باال و کارمندان متعهد می باشد .در کل
دنیا  -با حدود  50هزار مدرسه و دانشکده مدیریت و بازرگانی -فقط  143دانشکده توانسته
اند این نشان را دریافت نمایند
انجمن توسعه دانشکده های بازرگانی ()AACSB
وزارت آموزش عالی ،تحقیقات و هنر ایالت هِسِ ن آلمان
بنیاد توسعه مدیریت اروپا
بنیاد بین المللی اعتبارسنجی دانشکده های مدیریت

2

مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت بعنــوان یــک مدرســه عالــی کســب و کار معتبــر درســطح بیــن الملــل
شــناخته شــده اســت.
ایــن مدرســه از تجربــه ای بیســت ســاله ای در ارائــه باالتریــن ســطوح آمــوزش هــای اجرایــی از آموزشــهای
نظــری و عملــی گرفتــه تــا تضمیــن کیفیــت برخــوردار مــی باشــد .ســمینارها و دوره هــای آموزشــی پیشــرفته
برگــزار شــده از ســوی ایــن مدرســه شــامل کلیــه ســطوح شــغلی اســت و از طرفــی مــا متقاضیــان شــرکت در
دوره هــای آموزشــی مــان را در طــی ســازماندهی راهبــردی و پرســنلی شرکتهایشــان همراهــی مینماییــم.
بواســطه تجربیــات گســترده و دانــش تخصصــی اســاتید و مدرســین حاضــر ،مــا تدویــن موضوعاتــی کــه در عیــن
مرتبــط بــودن بــا اهــداف متقاضیــان ،در راســتای پیشــرفت کارکنانشــان ویــا موفقیــت حرفــه ای آنهاســت را در
دســتور کار خــود قــرار داده ایــم.
کلیــه دوره هــای آموزشــی مــا بشــکلی مجــزاء وبنحــوی تنظیــم میگردنــد کــه پاســخگوی منافــع و نیازهــای
متقاضیــان باشــند .الزم بذکــر اســت کــه مدرســین مــا از آموزشــهای مناســب برخــوردار بــوده و بــا ارائــه تجربیــات
عملــی در طــی دوره و ارائــه اطالعــات توجیهــی در ابتــدای هــر مرحلــه آموزشــی بــه آمــوزش متقاضیــان اقــدام
میورزنــد.
بکارگیــری و تلفیــق الگوهــای مختلــف آمــوزش بــر اســاس گــروه هــدف ،اهــداف آموزشــی ،زمــان در نظــر گرفتــه
شــده و محتــوی برنامــه هــا در دســتور کار فعالیتهــای آموزشــی قــرار دارنــد .تلفیــق روشــهای آموزشــی کامــا
همســو بــا دوره آموزشــی ،دانــش قبلــی افــراد حاضــر در دوره و چهارچــوب شــرایط آنهــا میباشــد .اولویــت مــا
تســهیل انعطــاف پذیــری و فراگیــری نیــاز محــور در راســتای موفقیــت پایــدار شــرکت کننــدگان در دوره مــی
باشــد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت ارتقــاء کارایــی کارکنانتــان را کــه موفقیــت
هرچــه بیشــتر شــرکتتان را بدنبــال خواهــد داشــت تضمیــن مینمایــد.
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گروه هدف
ایــن ســمینار بــرای متقاضیــان شــرکت ( ROWEITاعضــاء هیــات مدیــره ،هیــات عامــل و رییــس ادارات
مرکــزی بانــک هــا و موسســات مالــی دولتــی و خصوصــی در ایــران) طراحــی شــده اســت.
جهــان امــروز بشــکلی بیســابقه در معــرض انــواع دگرگونــی قــرار گرفتــه اســت.لذا بــا توجــه بــه ایــن مهــم
راهبــران مــی بابســت هرچــه ســریعتر خــود را بــا شــرایط جدیــد بنحــوی وفــق دهنــد کــه همــواره یــک گام
از رقبــای خــود پیــش باشــند .هــدف ســمینار مذکــور تصمیــم ســازانی مــی باشــد کــه در جســتجوی نگاهــی
راهبــردی از چشــم انــداز بانکــداری دیجیتــال در اقتصــاد جهانــی هســتند .بایــد توجــه داشــت در عیــن حــال کــه
درک اساســی ازنظــام مالــی بیــن الملــل از ارجحیــت برخــوردار بــوده امــا یــک پیــش شــرط محســوب نمــی شــود.
اهداف فراگیری
در حــال حاضــر نظــام بانکــی بشــکلی وســیع تحــت تاثیــر تحــول دیجیتالــی قــرار گرفتــه اســت -امــا چنیــن
تحولــی چــه مفهومــی را بــرای نظــام بانکــی در بــر دارد؟ ســمینار حاضــر بــه دالیــل نظــام بانکــی بــرای تحمــل
فشــار ناشــی از تحــول دیجیتالــی و چگونگــی برخــورد بــا بزرگتریــن چالشــهای تــا بــه امــروز پرداختــه و چشــم
انــدازی جامــع را در رابطــه بــا ایــن موضــوع کــه در مرحلــه اول ایــن تحــول چــه بخشــی از نظــام بانکــی چنیــن
تحولــی را تجربــه خواهــد نمــود بدســت میدهــد .در پــی برگــزاری ایــن ســمینار متقاضیــان شــرکت در آن در
خصــوص تکامــل رفتــار مشــتریان ،اجــزاء تحــول دیجیتالــی و روندهــای فعلــی بانکــی اطالعــات الزم را دریافــت
نمــوده و برداشــت مناســبی را در خصــوص آینــده بانکــداری بدســت خواهنــد آورد.
محتوای دوره
تعاریــف :معنــی دیجیتــال چیســت؟ معنــی کلمــه بانکــداری چیســت؟ (بــرای مثــال بانکــداری خــرد ،بانکــداری
بازرگانــی و ســرمایه گــذاری ،بازارهــای ســرمایه ،بیمــه)
حیطــه :نگــرش متفــاوت نســبت بــه بانکــداری (بــرای مثــال بانکــداری جهانــی در اتحادیــه اروپایــی ،جدایــی
بانکــداری خــرد از بانکــداری ســرمایه گــذاری در ایــاالت متحــده آمریــکا)
محدودیتهای جغرافیایی :نگرش جهانی از یک چشــم انداز اروپایی
پیشــینه تاریخــی :ســفر دیجیتــال صنعــت بانکــداری ،آیــا تحــول دیجیتــال پدیــده ای نــو ظهــور محســوب
مــی شــود؟
چرایی؟ چرا نیروهای بازار ،بانکداری را بســوی تحول دیجیتال ســوق میدهند؟
• فــن آوریهــای جدیــد بــه معنــای انتظــارات /امکانــات جدیــد مــی باشــد :ابــری  ، Cloudکالن
داده ( Big Dataتحلیــل) ،حرکتــی ،یادگیــری ماشــینی بحــران  2008و برخــی ازعواقــب آن
• تمرکــز صنعــت بانکــداری :آیــا تمرکــز بــر مفهــوم افزایــش نــوآوری داللــت میکنــد؟  -و آیــا ابــداع و
نــوآوری بــه معنــی اعمــال تحــول دیجیتالــی میباشــد؟
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• محیــط رگوالتــوری (مقــررات) :چگونــه جامعــه بــر ســفر تحــول دیجیتــال تاثیــر گــذار بــوده و یــا
از انجــام آن خــودداری میورزد؟-بررســی برخــی ابداعــات مربــوط بــه بانکــداری آزاد یــا بــاز (بــرای مثــال
 ،)PSD2بررســی برخــی مقــررات مربــوط بــه حفاظــت از داده هــا (بــرای مثــال  ،)GDPRیــا حفاظــت از
ســرمایه گــذاران خــرد (بــرای مثــال )MiFID2
• آیا جهانی ســازی (اقتصاد) نقشــی در ســوق دهی بانکها بسوی تحول دیجیتال داشته است؟
امنیــت و هزینــه جایگزینــی بانکــداری دیجیتــال :آیــا مدیریــت نقدینگــی واقعــا در جهــان حاضــر گزینــه
ای قابــل دســترس میباشــد؟
• رفتارهای نســلی و مصرف گرایی هزاره ها
• آیا تحول دیجیتال از تاثیر واقعی برخوردار بوده و یا صرفا پدیده گذرای دیگری اســت؟
چگونه؟-بانکها چگونه به ســوی تحول دیجیتال حرکت میکنند؟
نگرش آلی :ســرمایه گذاری در زیرساخت فن آوری اطالعات
 :M&Aبرخورداری از رقبا (افقی) یا شــرکا (عمودی)
•بــرون ســپاری /بــرون ســپاری فرامــرزی :آیــا بــرون ســپاری /بــرون ســپاری فرامــرزی هنــوز یکــص
رونــد محســوب میشــود؟
• همــکاری بــا بازیگران/مختــل کننــده هــای جدیــد :نقــش  Fintechهــا (فــن آوریهــای مالــی)،
 Insur-Techهــا )فــن آوریهــای بیمــه ای) و  RegTechهــا (فــن آوریهــای مربــوط بــه قانــون گــذاری
مالــی و بانکــداری) در ایــن زیســت بــوم چیســت؟ آیــا داوود در برابــر گولیــات و یــا بازیگــران جدیــد از
شانســی برخــوردار اســت؟ (از مــواردی ماننــد  N26و  Revolutاســتفاده کنیــد)
• مشــارکت :آیــا همیشــه ســرمایه گــذاری مشــترک حــول محــور بزرگتــر شــدن میچرخــد؟ (مــوارد
 Atosو  Equensرا مــورد اســتفاده قــرار دهیــد)
چــه؟ چه چیزی در معرض تحول دیجیتال قرار میگیرد؟
• هســته بانکــداری :معرفــی فــن آوریهــای جدید (بــرای مثــال ابــری  ،Cloudپرداختهای (تراکنشــهای)
آنــی ،بــاک چیــن  ،Blockchainیادگیــری ماشــینی  )Machine Learningبمنظــور کاهــش هزینــه
هــای هــر تراکنــش
• زیرســاخت جهانــی : ) Schemes)، SWIFT،SEPA :چگونگــی وفــق زیرســاختهای بانکــداری
جهانــی بــا محیــط جدیــد( .بــرای مثــال )TIPS
• پرداختهــا (تراکنشــها) :چگونــه مشــتریان نســبت بــه تبــادل واقعــی پــول اقــدام میکننــد؟ آیــا رمــز
ارز نقشــی دارد ؟
• امتیاز گیری :مورد  KrediTechرا اســتفاده کنید.
• ریســک پذیری  :آیا ریســک پذیری میتواند و یا باید بصورت اتومات درآید ؟
• بازارهــای ســرمایه :معامــات بســامد بــاال یــا هنگامــی کــه هــزاران ثانیــه مفهــوم میلیونهــا را بخــود
میگیرنــد
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• قرارداد (بالک چین) :آثار فن آوری بلک چین چه بوده و موارد مورد اســتناد آنها کدامند؟
• رابطه مشــتری :ظهور هوش مصنوعی در ارتباط با مشتری
• کانــال های جدید بازاریابی :آیــا بانکها باید در گوگل ،فیس بوک و یا آمازون آگهی بدهند؟
نتیجه گیری
جایگاه صنعت بانکداری در ســفر تحول دیجیتال چه میباشــد؟ روندهای آتی چه خواهند بود؟در آینده بانکداری چه شــکلی بخود خواهد گرفت؟آیا صنعت بانکداری صرفا به شــکل یک کاال در خواهد آمد؟بــرای میلیاردها بدون بانک بانکداری چه معنایی دارد؟بــر اســاس تقاضــا ،مدرســین ،مندرجــات را بــه نحــوی تعییــن خواهنــد کــرد کــه پاســخگوی نیازهــای خــاص
متقاضیــان باشــند.
متدولوژی
ارائــه تعاملی  ،بحث و بازتاب و تجربیات موفق
اساتید دوره
آقــای اد گروئــل  Ed Groellایــده آل تریــن فــرد بــرای تدریــس ایــن دوره آموزشــی بــه شــمار مــی آینــد
کــه بــه عنــوان نمونــه ای از اســاتید مدرســه مالــی و مدیریــت فرانکفــورت معرفــی میگــردد.
آقــای اد گروئــل از ســابقه ای معتبــر در زمینــه پــروژ هــای راهبــردی مهــم در صنعــت مالــی و اقتصــادی در
کشــورهای مختلــف برخوردارمیباشــد .ســیری ناپذیــری ایشــان در کســب دانــش وی را بــه کارشناســی بــی
بدیــل در دو حــوزه کلیــدی در طــی چنــد ســال گذشــته تبدیــل نمــوده اســت :پرداختهــا (تراکنشــها) و
حفاظــت از داده هــا .وی همچنیــن بــا درکــی وســیع از آن جنبــه هــای مهــم و راهبــری بســیاری از ابتــکارات
در حــوزه هــای  PSD2و  GDPRبــرای ارتقــاء عمیــق کارشناســی محیــط قانونــی بانکــداری و مالــی اروپــا
وی را بــه فــردی بــا درک قــوی نســبت بــه کلیــه زمینــه هــا همچــون تصویــر ســازی راهبــردی بمنظــور کســب
مزایــای مهــم رقابتــی و/یــا ارتقــاء کارآمــدی فعالیتهــای کســب و کار تــا اجــراء ملزومــات جهــت تحقــق شــرایط
مــورد نظــر تبدیــل ســاخته اســت.
بــر اســاس تجربیــات و تحصیــات وی ،ایشــان از درک باالیــی در صنعــت بانکــداری و تحــول دیجیتالــی امــروز
و نیــز ملزومــات فنــی مربــوط بــدان برخــوردار میباشــد .وی همچنیــن در طــی فعالیتهــای خــود نقشــهای
راهبــردی مختلفــی از گــزارش دهــی تــا ســطوح بــاالی مدیریتــی را بــر عهــده داشــته و همــواره در محیــط
بســیار قدرتمنــد بیــن المللــی مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.
زبان دوره آموزشی
انگلیسی
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زمانبندی و محل برگزاری دوره
مــدت زمان دوره  3:روز
تاریــخ برگزاری  :تیر ماه ۱۳۹۸
محل برگزاری :مدرســه مالی و مدیریت فرانکفورت
مهلت ثبت نام ۱۵ :اردیبهشــت ۱۳۹۸
روش کنسل شرکت در سمینار
در صورت کنســلی شــرکت در دوره از سوی کارفرما شرایط زیر باید اعمال گردد:
اعالم کنســلی باید حداقل  45روز پیش از تاریخ برگزاری ســمینار اعالم گردد.
در اینصورت  %25هزینه 21روز قبــل از تاریخ برگزاری % 50 :هزینه 7روز قبل از تاریخ برگزاری %100 :هزینه از طرف کارفرما به شــرکت  ROWEITباید پرداخت گردد.حفظ اسرار و حق نسخه برداری
مفاهیــم و موضوعــات ارائــه شــده در طــی دوره بــر اســاس  ( Urhg S2بخــش دوم قانــون مربــوط بــه حــق
نســخه بــرداری و حقــوق مربوطــه) "اطالعــات کاری حفاظــت شــده" قلمــداد میگــردد .ایــن اطالعــات تنهــا
بــرای مــدت زمانــی محــدود قابــل ارائــه میباشــند .بدیــن ترتیــب کلیــه حقــوق ناشــی از آن نیــز مــورد حفاظــت
قــرار دارنــد.
هیچیــک از مفاهیــم و موضوعــات و اســناد و یــا بخشــهای ارائــه شــده در طــی دوره و یــا مفاهیــم و موضوعــات
و یــا اســناد تولیــد شــده در طــی دوره قابــل نســخه بــرداری ،بهــره بــرداری ،اســتفاده تجــاری و یــا چــاپ بهــر
شــکل خــارج از شــرایط صریــح مــورد توافــق بــاال نمیباشــند .انتقــال و اســتفاده از مطالــب و یــا هــر بخــش از
آنهــا نیــز خــارج از مــوارد مــورد توافــق کامــا ممنــوع میباشــد.
طــرف قــرارداد همچنیــن موظــف اســت نســبت بــه عــدم انتشــار و اعمــال محرمانــه بــودن اطالعــات حاضــر در
اینجــا نیــز اقــدام نمایــد .چنیــن شــرطی پــس از خاتمــه ســمینار نیــز بایــد رعایــت گــردد.
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هزینه ثبت نام
هزینه شــرکت در ســمینار  3روزه  +بازدید  1روزه  2700 :یورو برای هر شــرکت کننده شامل
•بازدید یکروزه از  Fintech Centerبهمراه یک بانک و یک شــرکت آلمانی
•دعوتنامه جهت دریافت ویزا
•نســخه نرم افزاری و ســخت افزاری جزوات و بسته های آموزشی سمینار
•دسترسی رایگان به اینترنت
•پشــتیبانی و ارتباط با مدیر دوره در روزهای برگزاری ســمینار
•پذیرایی ناهار در تمامی روزهای ســمینار
•چای ،قهوه و نوشــیدنی های بدون الکل در روزهای سمینار
گزینه های اختیاری
•هزینــه شــرکت در آزمــون آنالیــن و اعطــا گواهینامــه بیــن المللــی در پایــان دوره (اختیــاری) ۴۰۰ :یــورو بــرای
هــر شــرکت کننــده
•هزینــه اقامــت در هتــل  ۴ســتاره بــرای  5شــب در اتــاق تــک نفــره بــه همــراه صبحانــه (اختیــاری) 1000 :
یــورو بــرای هــر شــرکت کننــده
•هزینــه اقامــت در هتــل  ۴ســتاره بــرای  5شــب در اتــاق دو نفــره بــه همــراه صبحانــه (اختیــاری)  650 :یــورو
بــرای هــر شــرکت کننــده
•هزینه ترجمه همزمان (اختیاری) 48۰ :یورو برای هر شــرکت کننده
•هزینــه خدمــات روادیــد و ترانســفر (اختیــاری)  400 :یــورو بــرای هــر نفــر (شــامل تعییــن وقــت ســفارت ،انجــام
مراحــل اداری و فــرم هــای روادیــد ،هزینــه در خواســت روادیــد ،بیمــه مســافرتی و ترانســفر از هتــل بــه فــرودگاه
و بالعکــس)
•هزینه بلیط رفت و برگشــت هواپیما (اختیاری) 550 :یورو برای هر شــرکت کننده در کالس اکونومی
◆ خواهشــمند اســت جهــت ثبــت نــام بــا ســرکارخانم غالمــی ،مدیــر توســعه بــازار شــرکت رووایــت تمــاس

حاصــل نمائید.
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اطالعات تماس
دفتر آلمان:
سعید روشنی
مدیر عامل
تلفن004956193005367 :
موبایل004917680125500 :
پست الکترونیک:

دفتر ایران:
نازنین غالمی
مدیر توسعه بازار
تلفن۸۸۱۷۸۱۸۳ -۷ :
موبایل09129630376:
پست الکترونیک:

آدرس:

آدرس :تهــران ،میــدان آرژانتیــن ،خیابــان
بیهقــی ،نبــش  12شــرقی ،پــاک  ،9طبقــه 5

roshani@roweit.de

Kassel,

34121,

Str. 15

Kölnische

Gerrmany

واحد امور آموزشی و همایش ها:
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
تلفن 88657397-88657395:
شماره فکس 88657430:
ایمیل ac@mbri.ac.ir:
وبسایت ws.mbri.actually.ir:

nazanin.gholami@roweit.de

