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 ساعت20مدت دوره : 

 (20الی  16روزهای زوج از ساعت  اردیبهشت ماه ) 28شروع دوره : از 

  جناب آقای ناصری و سرکار خانم تقی زادهمدرس : 

 میباشد ریال 000/300/23  شهریه      

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 : های آموزشیسرفصل        
 تتجار صادراتی در سامانه جامعآشنایی با نحوه واگذاری پروانه های  آشنایی با موانع موجود در واردات )سقف و سابقه واردات(

 حقوقی( فعال –نحوه اخذ نقش بازرگانی )حقیقی  آشنایی با حقوق مکتسب وارد کنندگان

 دامکهر  انواع شیوه های حمل و نقل بین المللی کاال و مزایا و معایب گانکنندآشنایی با معافیت ها و ظرفیت های قانونی در جهت توانمندسازی تولید

 2010و تفاوتهای آن با اینکوترمز2020نگاه تکنیکال به اینکوترمز  جارتتم بر نظام تعرفه ترجیحی ایران و کنواسیون های بین المللی حاکآشنایی با 

 آشنایی با اصطالحات حمل و نقل بین المللی کاال یمشناخت انواع شیوه های ورود کاال و تامین مالی واردات در شرایط تحر

 آشنایی با بارنامه و انواع رایج ان فرآیند کامل وارداتشناخت و تسلط به 

  switch BLنحوه حمل کاالی تحریمی و بارنامه مرتبط با آن  آشنایی با قوانین مرتبط با آلترناتیوهای مختلف واردات

 قبال اسناد صادرهمسئولیت متصدیان حمل و نقل در  تآشنایی با نحوه محاسبات در پرداخت هزینه های مختلف مرتبط بر واردا

ه و خیصیسایر اسناد مرتبط با حمل و نقل بین المللی کاال از جمله تر معرفی و نحوه تعامل با کمسیون ماده یک جهت حمایت از تولید داخلی

 قبض انبار

مل در انواع روشهای بررسی تعهدات و سقف مسئولیت متصدی ح خلیچگونگی برخورداری از ظرفیت قانون استفاده از حداکثر توان تولید دا

 حمل و نقل بین المللی کاال

ین انواع بسته بندی کاال، بسته بندی های مرتبط با حمل و نقل ب نحوه تعامل جهت حل و فصل مشکالت حادث شده در فرایند واردات

 المللی کاال

 حمل و نقل کاال و اصطالحات تخصصی آن روشهای متعدد عملی جهت ممارست و تمرین دانش پذیران  case studyارائه 

اهمیت بازرسی کاال و وظایف شرکت های بازرسی، انواع گواهی  نحوه ثبت نام در سامانه جامع تجارت

 بازرسی، اسناد بازرسی

 آشنایی با مراحل انجام ثبت سفارش به مقصد ورود کاال به خاک نحوه احراز صالحیت در سامانه جامع تجارت

 سرزمینی

 تاخذ کد فیدا )شناسنامه فروشنده خارجی( در سامانه جامع تجار نحوه ایجاد نقش تاجر داخلی و یایش لجستیک داخلی دارندگان کارت بازرگانی

ن نحوه انجام ثبت سفارش موردی برای شرکتهای تولیدی و دستگاههای دولتی بدو

 مطالبه کارت بازرگانی
 

  یفام(مانه سویژه اقتصادی )نحوه اخذ کدشیما در ساآشنایی با ثبت سفارش مناطق آزاد و 

 

 

 آنالین جامع وارداتدوره آموزشی 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 قست دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 (یاخانم ساالرک 09025445159)واتس اپ:  تماس حاصل نمایید. 88107723و  88107732های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

 دوره آموزشی آنالین جامع وارداتفرم ثبت نام 
 

 

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

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

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

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

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... ثابت و همراه لفنت

 .............................................................................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 
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