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

 

 

  ساعت 1مدت دوره : 

 کیاسرکار خانم  مدرس:

 71/77/7077تاریخ شروع: 

 87الی  71ساعت  ها از   شنبهچهاربرگزاری دوره :  و ساعت روز

 باشد  ریال می 307770777شهریه دوره  

 % تخفیف برخوردار هستند(87)اعضای اتاق بازرگانی تهران از 

 های آموزشی :سرفصل      

 

 کاال المللی بین نقل و حمل های شرکت انواع با مختصر آشنایی  -۱

 

 کاال المللی بین نقل و حمل های شیوه انواع با مختصر آشنایی  -۲

 

 کاال المللی بین نقل و حمل های شرکت بهادار اسناد و اوراق با مختصر آشنایی  -۳

 

 مالی دوره برای االجرا الزم ،۱۴۱۱ سال ی شده نظر تجدید ارز، نرخ تغییر ثارآ حسابداری استاندارد مفصل تشریح  -۴

 بعد به ۱۴۱۱/۱۱/۱۱

 

 آنالین حسابداری حمل و نقل ی دوره آموزش

 ماعی
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  ارز تسعیر حسابداری نحوه  -۵

 

 کاال المللی بین نقل و حمل های شرکت مالیاتی و حسابداری های چالش سایر بررسی  -۶
 

 
 

 
 

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

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

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

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

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

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

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

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

 حسابداری حمل و نقلی آنالین دوره آموزش
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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  66۱۱11۶۲بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

mailto:edu@tccim.ir

