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

 

 
 

 ساعت 20مدت دوره : 

 نجاتی زاده، جناب آقای گلیسرکار خانم تقی زاده، جناب آقای : ان مدرس

  ت برگزاری دوره :او ساع هاروز

 (ماه اردیبهشت 14 )شروع دوره 20الی  16 ساعتاردیبهشت ماه ،  26، 24، 18، 17، 14

 میباشدریال  000/000/22  شهریه دوره

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

 : های آموزشیسرفصل
 

  کلیدی قانون امور گمرکینکات 

 )... رویه های گمرکی )واردات قطعی، صادرات قطعی، ورود موقت، خروج موقت و 

 اسناد حمل 

 : مقدمات اظهار کاال به صورت الکترونیکی شامل 

 چگونگی ارسال اطالعات حمل در سامانه توسط شرکت حمل .1

 (TSCچگونگی بررسی ارزش کاال و درخواست شناسه ارزش) .2

 تجمیع بارنامه و قبض انبارتفکیک و  .3

 EPLارسال گواهی بازرسی در سامانه  .4

 اخذ قبض انبار الکترونیکی و کد یکتای قبض انبار .5

 اظهار کاال در رویه واردات، صادرات و سایر رویه های گمرکی 

 ( عدلبندی الکترونیکELECTRONIC PACKING LIST) 

 ارتباط با سازمانهای همجوار و اخذ پروانه الکترونیکی 

 موضوعات پس از ترخیص شمال : انبار مقصد، تسویه با بانک عامل و سایر سامانه های مرتبط 

 تخلفات گمرکی 
 

 

 ترخیص کار حرفه ای  آنالین دوره آموزشی
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 آنالین  ترخیص کار حرفه ای فرم ثبت نام دوره آموزشی

 

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

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

 ........................................................ مت:س             ............................................................. ازمان :نام شرکت / س                 

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

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

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

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

 ................................................................................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  tccim.iredu@یا ایمیل اپ( واتس) 09306016054 شماره  بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 نمایید.
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