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  ساعت آموزشی  60مدت دوره : 

  برجسته حوزه بازرگانیجمعی از اساتید  مدرس :

 مطابق برنامه زمانبندی روزها و ساعات برگزاری دوره :

 مطالعه فرمایید(را )لطفأ جدول زمانبندی 

  13/04/1401 شنبهدوروز  شروع دوره از

 میباشد  ریال   000/000/42 ویژه اعضا اتاق بازرگانی تهران درصد تخفیف 20با احتساب  شهریه دوره

 

 : های آموزشیسرفصل

 

تعداد  نام استاد عنوان دوره 

 ساعت

 3 متولیآقای جناب  کلیات تجارت بین المللی 1

 6 خداییآقای جناب  HSسیستم طبقه بندی کاال  2

 6 سرکار خانم تقی زاده 2020 اینکوترمز 3

 3 جناب آقای مهیاری لینکدین 4

 6 سرکار خانم تقی زاده حمل و نقل بین المللی 5

 7 آقای خداییجناب  فرایند گام به گام وارداتآشنایی با  6

 7 آقای خداییجناب  آشنایی با فرایند گام به گام صادرات 7

 12 نجاتی زاده آقایجناب  ، ثبت سفارشEPLمقررات گمرکی و  8

 3 جناب آقای تهامی نژاد روش های پرداخت بین المللی 9

 3  جناب آقای متولی قراردادهای تجاری بین المللی 10

 3 متولیجناب آقای  مذاکرات تجاری 11

 

  بازرگانی مهارت های جامع آنالین دوره آموزشی

0  

 



تاریخروزتاریخ

نحوه 

تشکیل 

کالس

استادنام کالس

آقای متولیکلیات تجارت بین المللآنالین20 - 16دوشنبه1401/04/13

21 - 18چهارشنبه1401/04/15

21 - 18شنبه1401/04/18

19 - 16دوشنبه1401/04/20

19 - 16چهارشنبه1401/04/22

آقای مهیاریلینکدینآنالین19 - 16شنبه1401/04/25

19 - 16چهارشنبه1401/04/29

19 - 16شنبه1401/05/01

20:30-18دوشنبه1401/05/03

20:30-18چهارشنبه1401/05/05

20:30-18شنبه1401/05/08

20:30-18دوشنبه1401/05/10

20:30-18چهارشنبه1401/05/12

20:30-18شنبه1401/05/15

19 - 16چهارشنبه1401/05/19

19 - 16شنبه1401/05/22

19 - 16دوشنبه1401/05/24

19 - 16چهارشنبه1401/05/26

آقای تهامی نژادروش های پرداخت بین المللیآنالین19 - 16شنبه1401/05/29

19 - 16دوشنبه1401/05/31

19 - 16شنبه1401/06/05

(1401تیر ) 20برنامه زمانبندی دوره آموزش جامع بازرگانی 

آنالین

آنالین

آنالین

آنالین

آنالین

آنالین

آنالین

آقای نجاتی زادهثبت سفارش، EPLمقررات امور گمرکی، 

دکتر متولیمذاکرات و قراردادهای تجاری

آقای خداییHSسیستم طبقه بندی کاال 

خانم تقی زادهحمل و نقل

آشنایی با مراحل گام به گام صادرات

آشنایی با مراحل گام به گام واردات

آقای خدایی

آقای خدایی

خانم تقی زادهاینکوترمز
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بازرگانی  مهارت های جامع دوره آموزشی فرم ثبت نام  

 

. ...........................................د ملی : .........ک             .............................................................. نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... قطع تحصیلی :م             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ مت:س             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

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

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... ثابت و همراه تلفن

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

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

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

 

 

 در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  0111349206007 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  88107762بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 
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