
 
 
 
 
 
 

 10اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی، خیابان بیست و یکم، پالک  2ساختمان شماره  محل برگزاری:

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

 اخانم ساالرکی(09025445159)واتس اپ:  تماس حاصل نمایید. 81077238و  88107732های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

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

 

 
 

 

 برگزار می گردد. مجازی دوره به صورت 

  ساعت 6مدت دوره : 

 مجتبی علیپورآقای جناب مدرس: 

 20الی  17از ساعت اردیبهشت ماه  14و  11روز و ساعت برگزاری : 

 میباشد ریال   000/200/6 شهریه دوره

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق از 

 

 : های آموزشیسرفصل

 

 کاالها یطبقه بند ستمیبا س ییآشنا  

 یصادرات یکاالها یبا ارزش گذار ییآشنا  

 یواردات یکاالها یبا ارزش گذار ییآشنا  

 با سامانه  ییآشناTSC 

 

 

 

 آنالین آشنایی با سیستم طبقه بندی و نحوه ارزش گذاری کاال در گمرکدوره آموزشی 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 10اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی، خیابان بیست و یکم، پالک  2ساختمان شماره  محل برگزاری:

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

 اخانم ساالرکی(09025445159)واتس اپ:  تماس حاصل نمایید. 81077238و  88107732های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

 

 دوره آموزشی آنالین آشنایی با سیستم طبقه بندی و نحوه ارزش گذاری کاال در گمرک فرم ثبت نام

 

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

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

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

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

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

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

    ...............................................................زرگانی: ............................................................شماره عضویت / کارت با

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

 

 

 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  88107762بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

mailto:edu@tccim.ir

