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

 

 
 

 ساعت   4مدت دوره : 

 برگزار می گردد مجازیدوره به صورت 

 جناب آقای حبیب اله نجاتی زادهمدرس: 

  ت برگزاری دوره :او ساع هاروز

 20الی  16اسفندماه از ساعت  15یکشنبه مورخ 

 میباشد ریال 000/850/2 شهریه دوره

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی از  

 : های آموزشیسرفصل
 

  مورد تایید وزارت صمت و گمرکاخذ پروفرم و چگونگی تنظیم پروفرم 

 ثبت سفارش و انجام شیوه های تامین ارز 

 تهیه بیمه نامه 

 انواع بارنامه : هوایی، دریایی، زمینی 

 فاکتور و گواهی مبدا 

 اسناد مربوط به عملیات لجستیکی کاال 

 قبض انبار، بارنامه، ترخیصیه 

 اظهارنامه و پروانه گمرکی 

 صورتحساب های لجستیکی 

  سازمانهای مجوز دهندهاسناد 

 اسناد خروج کاال 

 تهیه اسناد کاالهای صادراتی 
 

 بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی آنالین دوره آموزشی
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 آنالین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانیفرم ثبت نام دوره آموزشی 

 

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

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

 ........................................................ مت:س             ............................................................. سازمان :نام شرکت /                  

 ...................................................................................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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