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

 

 
 

  ساعت  20مدت دوره : 

 :انمدرس

 نجاتی زاده، سرکار خانم اشرف تقی زاده حبیب اهللجناب آقای 

 دوشنبه هاو  ها شنبهبرگزاری دوره :  هایروز

 دوره:شروع   تاریخ

11/04/1401 

 20لغایت  16 برگزاری: ساعت

 ریال میباشد16.000.000شهریه دوره  

 (% تخفیف برخوردار هستند20از  اعضای اتاق بازرگانی ) 

 : های آموزشیسرفصل

 واردات انواع با آشنایی - 

 ،(موردی و دائمی) بازرگانی کارت) سفارش ثبت از قبل اقدامات -

 مجوزهای خارجی، فروشنده شناسه پروفرم، در استاندارد ذکر پروفرما،

 وارداتی کاالهای بندی گروه و ارز تشخیص مجوز فنی

  قطعی واردات فرایند در مجوزها انواع با آشنایی- 

 ( ارز انتقال بدون بانکی، غیر بانکی،) آن انواع و سفارش ثبت-

  مرکزی بانک توسط آماری ثبت گواهی تاییدیه فرایندهای-

  تعهد بدون برات و ،L/C برات، حواله، های شیوه با کلی آشنایی-

  نقدی اسنادی اعتبار گشایش فرایند اساس بر واردات کار گردش-

   آن دریافت چرایی و چگونگی و ارز منشا-

  گمرک، به قطعی واردات اظهار تشریفات-

 (تعهد رفع) بانک با حساب تسویه-

 

 کاال واردات و نقل و حمل-

 امورگمرکی قانون۴۷ ماده براساس کاال واردات های رویه انواع-

 ونقل حمل بر حاکم قوانین و کنوانسیونها ، نقل و حمل روشهای-

 صادره اسناد قبال در نقل و حمل متصدیان مسولیت-

 خرید ترم به توجه با نقل و حمل شرکتهای از استعالم نحوه-

 ... و PI-CI-Packing list-CO بازرگانی و حمل اسناد-

 کاال حمل و اسناد سویچ-

  انبار قبض و D/O ترخیصیه دریافت تشریفات و مراحل-

 کاال المللی بین نقل و حمل در کاربردی اصطالحات-

 اروپا اتحادیه و امارات ، چین کشورهای  از واردات با آشنایی-

 وارداتجامع  آنالین دوره آموزشی
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 وارداتجامع دوره آموزشی 

 

. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

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

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

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

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

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

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

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  8810۷۷62بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 
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