
  ت دوره هاي آموزشي(دوره هاي كوتاه مدت) مراجعه نماييد. مقس edu.tccim.irه آموزش به آدرس جهت ثبت نام به وبسايت موسس
  با توجه به محدوديت ظرفيت، كالس بر اساس تاريخ واريز وجه ثبت نام از سوي متقاضيان تشكيل خواهد گرديد.

  تماس حاصل نماييد.٩٠٢٥٤٤٥١٥٨٠يا شماره واتس اپ   ٨٨١٠٧٧٢٣و  ٨٨١٠٧٧٣٢هاي جهت دريافت اطالعات با شماره تلفن
 

  برگزار مي نمايد) ITECCموسسه آموزش و توسعه منابع انساني اتاق بازرگاني تهران ( 
 

  
 

   ساعت  ٨مدت دوره : 
  مصطفي هاشميجناب آقاي سيد :انمدرس

  ها چهارشنبهو  يكشنبه هابرگزاري دوره :  هايروز
   ٠١/١٢/١٤٠٠ دوره: شروع  تاريخ

  ١٨لغايت  ١٦ برگزاري: ساعت
  % تخفيف برخوردار هستند)٢٠(اعضاي اتاق بازرگاني از  ريال ميباشد٤,٤٢٠,٠٠٠شهريه دوره  

 : هاي آموزشيسرفصل     
 مقابل در صادرات(ارزي تعهد رفع حسابداري آموزش-

  آن مالياتي نكات و) واردات
  اينويس در مهم هاي آيتم و طراحي آموزش -
  رود؟ مي كار به اصطالحاتي چه صادرات حسابداري در -
 براي حسابداري سيستم كدينگ و حسابداري آموزش-

  سيستم سپيدار افزار نرم با صادرات حسابداري
 چه  و صادرات براي سيستم در حسابداري نكات آموزش -

  .شوند مي گير در هايي حساب
  صادرات در آمد در شناسايي زمان-
  صادرات افزوده ارزش اظهارنامه ارسال و تكميل آموزش-
  صادارت فصلي معامالت ارسال و تكميل آموزش -
  است؟ چگونه صادرات در مالياتي امور سازمان برخورد نحوه-
 استاندارد موضوع صادرات در ارز تسعير مهم نكات آموزش-

 چگونه ارز تسعير حسابداري اينكه و ايران ١٦ حسابداري
  است؟

  صادراتي) كوتاژ(گمركي پروانه معرفي -

  علمي و عملي كامالً طور به)  سبز برگ(  گمركي پروانه اقالم تشريح-
  .سوئيفت و اينويس تشريح-
 با و واقعي گمركي هاي پروانه با واردات شده تمام بهاي محاسبه آموزش-

  اكسل
  واردات اي بيمه و مالياتي نكات تشريح-
  آن تهيه و اكسل در شده تمام بهاي جدول آموزش-
  سپيدارسيستم افزار نرم با واردات حسابداري ثبت آموزش-
  .سيستم سپيدار افزار نرم با افزوده ارزش بر ماليات حسابداري ثبت نحوه-
 سپيدار حسابداري افزار نرم با واردات پرونده وسندرسي كدينگ آموزش-

  .سيستم
  فصلي معامالت سامانه با صادرات و واردات فصلي مطالعات ارسال آموزش-
 با صادرات و واردات افزوده ارزش بر ماليات اظهارنامه ارسال آموزش-

  افزوده ارزش بر ماليات سامانه
  آن نكات تشريح و ماليات مطابق واردات جدول تهيه آموزش-
  

 

 

صادرات و وارداتكاربردي حسابداري آنالين دوره آموزش 
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 دوره آموزش كاربردي حسابداري صادرات و واردات  
. ...........................................كد ملي : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگي :               

  ......................................... مقطع تحصيلي :             رشته تحصيلي : ................................................................... 
  ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شركت / سازمان :                 

  ...............................................آدرس : ......................................................................................................................
  ......  فكس: ...................................................:   ....................................................................... اهثابت و همر تلفن

  .....................................................آدرس ايميل : ....................................................................................................
     ...........................شماره عضويت / كارت بازرگاني: ................................................................................................

  ..............................................................................................  امضاء : .........................................................تاريخ : 
  
  

  جهت ثبت نام آنالين در صورت عدم دسترسي به سايت
نزد بانك ملي ايران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  ٠١١١٣٤٩٢٠٦٠٠٧ به شماره  لطفا شهريه دوره را به شماره حساب سيبا 

  ارسال نماييد. edu@tccim.irيا ايميل  ٨٨١٠٧٧٦٢بازرگاني تهران واريز كرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طريق نمابر 
  


