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

 

 
 

  ساعت 24مدت دوره : 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد

 مدرسین : آقای ناصری، خانم تقی زاده، آقای نجاتی زاده

 )مطابق جدول زمانبندی( برگزاری دوره :ی هاروز

  ماهدی  26شروع دوره 

 میباشد یالر 000/560/16شهریه دوره 

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

 : های آموزشیسرفصل

 
 کاال و کشور و بازارهای هدف صادراتیتحلیل  -1

 مقررات صادرات -2

 راهبردهای شش گانه صادراتی -3

 حقوق مکتسب صادرکنندگان -4

 تسازمان های ذیمدخل در حوزه صادرا -5

 انون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در حوزه صادراتق -6

 کلیدی قانون امور گمرکی و اصطالحات کاربردی نکات -7

حمل ونقل و اسنادش، ، رگشت کاالی صدور موقتب، برگشت کاالی صادراتیموقت،  صدورقطعی،  صادراترویه های گمرکی ) -8

 (کنوانسیونهای حاکم بر این روشها، تشریفات صادرات زمینی و کانتینری

 مصادیق قاچاق کاال -9

 EPLظهار و صادرات کاال درگمرکات اجرایی و دور اظهاری صادرات در سامانه ا -10

 

 

 

 پرورش کارشناس خبره صادرات  دوره آموزشی
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 دوره آموزشی  پرورش کارشناس خبره صادراتفرم ثبت نام 
. ...........................................د ملی : .........ک             .............................................................. نام و نام خانوادگی :               

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

 ........................................................ مت:س             ............................................................. ازمان :نام شرکت / س                 

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

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

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

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

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

 

 

 


