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

 

 

  ساعت 87مدت دوره : 

 جناب آقای نجاتی زاده -جناب آقای دکتر متولی :انمدرس

 87-71روز و ساعت برگزاری دوره: شنبه ها از ساعت 

  87/70/7077دوره :  شروع

 باشد  ریال می 8791779777شهریه دوره  

 های آموزشی :سرفصل         
 

  ورود به تجارت بین المللمبانی 

 آشنایی با مراحل و سفارشات خارجی 

 اسناد بازرگانی خارجی 

 های پرداخت وه گشایش اعتبار و روشنح 

 اصول حمل و نقل انواع بارنامه 

 انواع بیمه 

 مبانی خرید خارجی 

 ت و مراحل قبل از انجام یک معاملهاقداما 

 صدور پیش فاکتور 

 مراحل اخذ تخفیف 

 ینکوترمز و شرایط تحویلا 

 انعقاد قرارداد خرید و فروش 

 امور گمرگی در واردات 

 بررسی مراحل در گمرگ 

 ارشات خارجیآنالین مدیریت خرید و سفی دوره آموزش

 ماعی
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ خانوادگی :نام و نام                 

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

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

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

 ......  فکس: ......................................................:   .................................................................... 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  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66771188بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 ارشات خارجیآنالین مدیریت خرید و سفی دوره آموزش
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