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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 
 

  ساعت 21مدت دوره : 

 شامانی علی اکبر آقایجناب تقی زاده،  اشرف خانمسرکارمظفر ناصری،  دکتر آقایجناب ین : مدرس

 (19الی  16از ساعت  تیرماه 8و7و6و4و1و  خرداد ماه30و28روزهای زوج مورخ )  خردادماه 28شروع دوره : 

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  میباشد ریال 000/500/21شهریه دوره 

 : های آموزشیسرفصل
 هدف گذاری در صادراتنحوه  -1

 شورهای هدف صادراتیکعوامل و روش انتخاب  -2

 الت های ورود به بازارهای هدف در صادراتحبررسی  -3

 دراتروش های شناخت طرف تجاری در صا -4

 ررسی انواع موانع بازرگانی و پیمان های تجاری موثر بر صادراتب -5

 د در تحلیل بازارهای صادراتیابع اطالعاتی و ابزارهای پرکاربرمروری بر من -6

 عرفی رویکردها و استراتژی های بازاریابی و برند در صادراتم -7

 روری بر مالحظات مهم در مذاکرات فروش و عقد قراردادهای صادراتیم -8

 وشهای حمل و نقل بین المللی و اسناد مرتبط با انهار -9

 یازتشریفات صادرات و اسناد مورد ن -10

 ادراتبیمه در ص -11

 اینکوترمز -12

 تعریف زنجیره صادرات بصورت مختصر -13

 واد قانونی مربوط به صادرات در قانون امور گمرکیم -14

 واد آیین نامه ای مربوط به صادرات در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکیم -15

 انواع صادرات -16

 راتسیستم انتخاب مسیر در رویه صاد -17

 برگشت ارز کاالهای صادراتیمختصری بر نحوه  -18

 کات قابل توجه و ضروری در وریه صادرات از نظر تجربین -19

  آنالین جامع صادرات دوره آموزشی
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 دوره آموزشی آنالین جامع صادرات فرم ثبت نام 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت
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نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  0111349206007 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

ارسال  edu@tccim.irیا ایمیل اپ( واتس) 09306016054 شماره  بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 نمایید.

 

mailto:edu@tccim.ir

