
 
 
 
 
 
 

 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 

 (خانم ساالرکیا 09025445159) تماس حاصل نمایید. 88107723و  88107732های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

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

 

 
 

 برگزار می گردد. دوره به صورت مجازی
  جلسه 2ساعت در  8مدت دوره : 

 کریم رسولی دکتر جناب آقایمدرس: 

 20الی  16دی ماه ساعت  28و  26شروع دوره 

  میباشدریال  000/880/6 کارگاهشهریه 

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

 : های آموزشیسرفصل        
 مقدمه ای بر شناخت کلی اسناد بازرگانی 

 تشریح پروفرما 

  هویت پروفرماحراز 

 افراد مجاز به صدور و دریافت پروفرم 

 تشریح مندرجات اصلی احراز طرفین تجاری در پروفرم 

 مشخصات فنی پروفرم 

 تشریح مشخصات فنی کاالی تجاری مندرج در پروفرم 

 )بحث تعیین ماهیت کاالی تجاری در پروفرم)کدتعرفه 

 )بحث تعیین ارزش کاالی تجاری در پروفرم)تعیین ارزش 

 اشاره به ماده های قانون امور گمرکی در مورد مشخصات فنی پروفرم در دو حوزه تعرفه و ارزش کاال 

 شرایط تحویل کاال در پروفرمTerm of Delivery  

  شرایط پرداخت در پروفرمTerm of Payment 

 مجوزهای قانونی در ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی 

 مجوزهای ورود کاال تجاری 

 رخیص کاالی تجاریمجوزهای ت 

 تفاوت بین مجوز ورود و مجوز ترخیص کاالی تجاری 

 اشاره به استنادات قانونی مجوزهای قانونی ترخیص کاالی تجاری 

 

 تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللیآموزشی دوره 
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 تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللیدوره آموزشی 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

 .............................................................................رس ایمیل : ............................................................................آد

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

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین به سایتدر صورت عدم دسترسی 

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

