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

 

 

 

 ساعت  87مدت دوره : 

 سرکار خانم بربری -تقی زادهسرکار خانم  :مدرس

 87الی  71شنبه ها از ساعت  دوو ساعت برگزاری دوره :  روز

   شهریور ماه 71شروع دوره:                                                                               

 باشد ریال می  71.777.777 شهریه دوره 

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل
 کاال المللی بین نقل و حمل تعریف

 کاال المللی بین نقل و حمل متصدیان انواع شناخت

 کدام هر معایب و مزایا و کاال المللی بین نقل و حمل های شیوه انواع

 کاال المللی بین نقل و حمل اصطالحات با آشنایی

 آن رایج انواع و بارنامه با آشنایی

  المللی بین نقل و حمل با مرتبط های کنوانسون و ها سازمان با آشنایی

 و... انبار قبض و ترخیصیه جمله از کاال المللی بین نقل و حمل اسناد

  وارداتی دموراژ محاسبه نحوه

 0202 اینکوترمز با آن تفاوتهای و 0202 اینکوترمز به تکنیکال نگاه 

  المللی بین نقل و حمل با مرتبط های بندی بسته کاال، بندی بسته انواع      

 کاال      

  آن بندی طبقه و خطرناک کاالی

 انواع معرفی آن، تخصصی اصطالحات و کاال نقل و حمل و باربری بیمه

 باربری بیمه کلوزهای

 

 

 ها مزیت و ها تفاوت حمل، متصدیان مسئولیت سقف و تعهدات بررسی

 Switch BL آن با مرتبط بارنامه و تحریمی کاالی حمل نحوه

 (FBL ،FCR ،FWR،SDT) آن اسناد و فیاتا کنوانسیون

 وارداتی محموله برای کشتیرانی خط از دریافتی اسناد بررسی

 آن به مربوط اسناد و زمینی استعالم بررسی

  هوایی حمل استعالم قیمت محاسبه نحوه

 اسناد بازرسی، گواهی انواع بازرسی، های شرکت وظایف ، کاال بازرسی اهمیت

 بازرسی

 کاال المللی بین نقل و حمل های شرکت از قیمت درخواست کلی چهارچوب

 مشتریان از دریافتی حمل های استعالم به پاسخگویی نحوه

و اسناد ترخیص کاال ترانزیت عملیات پروسه با  آشنایی

  واقعی مشتریان با ارتباط نحوه

 مقصد تا بارگیری مبداء از وارداتی کاالی حمل نمونه یک بررسی
 

 

 آنالین عملیات فورواردری از صفر تا صددوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

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

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

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... راهثابت و هم تلفن

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

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

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

 دوره آموزشی آنالین عملیات فورواردری از صفر تا صد
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نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777811871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66021180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

mailto:edu@tccim.ir

