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

 

 
 

  ساعت 83 مدت دوره :

 برگزار می گردددوره به صورت مجازی 

  جناب آقای دکتر صفاری -ول آقای دکتر حاجی بجنا -سرکار خانم تقی زاده -نجاتی زاده: جناب آقای  انمدرس

  78/73/7877: شروع دوره

 87-71ساعت  ها شنبه ا و سهه ها، یکشنبه : شنبه ساعت برگزاری و روز

 باشد میریال  7707770777  دورهشهریه 

 

 : های آموزشیسرفصل      
 

 اجرایی  نامه امور گمرکی وآئین انونق 

 اجرایی  نامه وآئین مقررات صادرات واردات 

 مقررات صادرات واردات در مناطق ویژه 

 اصول و ضوابط ارزش گذاری کاال در گمرگ 

  سامانه جامع امور گمرگی وEPL 

 و ارز انون مبارزه با قاچاق کاالق 

 های بین المللی گمرگی کنوانسیون 

  اینکوترمزقوعد 

 اعتبارات اسنادی 

  و بیمهاصول حمل و نقل بین المللی 

 سیستم طبقه بندی کاال(HS)

  

 همراه با آزمون ارزیابی(( نکات کاربردی آزمون حق العملکاری گمرکآنالین  دوره آموزشی
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. ...........................................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: ................................................................................................

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

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777888871771 ه شماره ب لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

ارسال  edu@tccim.irیا ایمیل اپ( واتس) 35030360390 شماره  بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 نمایید.
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