اطالعیه آموزشی
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار میکند

دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی
(روشهای پرداخت در سایت نیما و ثبت سفارش ،اطالعات ارزی و بررسی تعرفه کاال ())HS
مدت دوره 32 :ساعت
شروع دوره از روز چهارشنبه مورخ 97/09/21
مدرس  :جناب آقای زینالزاده
روزها و ساعات برگزاری دوره  :دوشنبهها و چهارشنبهها  ،ساعت  16لغایت 20
مخاطبان  :صاحبان کسب و کار ،مدیران بنگاههای اقتصادی و کلیه بازرگانان
شهریه دوره  2/948/600ریال است.

با اعطای مدرک رسمی سازمان فنی و حرفهای
سرفصلهای آموزشی :

 نکات کاربردی مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی در ثبت

 اینکوترمز و ارزش کاال
 روشهای پرداخت بین المللی و بررسی ریسک

سفارش و ترخیص
 کد  HSو گروه کاالیی

 بیمه و بازرسی کاال

 نرخ ارز

 اسناد حمل

 مراحل و روشهای واردات

 قراردادهای تجاری خارجی

 قیمت تمام شده کاالهای وارداتی

 ثبت سفارش و تعیین منابع سفارشی

 ترخیص و اظهارنامه

 حواله ارزی در ثبت سفارش
محل برگزاری خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه اول
خواهشمند است مبلغ دوره را به شماره حساب سیبا  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه

آزادگان به نام موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبتنام خود از
طریق نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :ارسال کنید.

با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبتنام از سوی متقاضیان تشکیل
خواهد شد
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای :

88107732

و

88107723

تماس بگیرید.

فرم ثبتنام دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی
(روشهای پرداخت در سایت نیما و ثبت سفارش ،اطالعات ارزی و بررسی تعرفه کاال ())HS
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

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

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام ازسوی متقاضیان
تشکیل خواهد شد

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبتنام را به همراه فیش واریز مبلغ دوره از طریق
نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق

بازرگانی تهران ارسال کنید
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس بگیرید.

کدفرم:

FR1711/00

