
 قست دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 با توجه به محدودیت ظرفیت، کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.

 تماس حاصل نمایید.خانم ساالرکیا(    09025445159)  88107723و    88107732های  جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن
 

 

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

 

 
 

   ساعت 9مدت دوره : 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد 

 مدرس : جناب آقای ایرج زینال زاده 

 :   برگزاری دوره ی هاروز

 19ی ال 16ازساعت  ماه  ندفاس  7از شروع دوره 

 همراه با ارائه گواهینامه معتبر 

 میباشد  یالر 4/ 900/ 000شهریه دوره 

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

 : های آموزشیسرفصل 
 کاربرد واردات موقت  ✓ واردات قطعی، موقت، مرجوعی  ✓

 ورودی و مبنای محاسبه آنحقوق  ✓ واردات مرجوعی و ضوابط فنی  ✓

 buybackواردات تهاتری  ✓ انواع حقوق ورودی  ✓

 واردات در مقابل صادرات  ✓ انتقال ارز، پیله وری  ✓

 ntswروش های پرداخت در ثبت سفارش و سایت  ✓ واردات قطعی و روش های پرداخت ✓

 ورودی کاالی مستعمل  ✓ طبقه بندی کاال و واردات  ✓

 ntswوه خریداری ارز در واردات کاال در سایت نح ✓ ریسک روش های پرداخت در واردات  ✓

 عیطواردات قحل مرا ✓ buybackخت در  پرداروش  ✓

عتبار  پرداخت های نقدی، ا  وش های ر روفرما د عه پرمطال ✓

 case studyو اسنادی، براتی 
 و .... رد، بهداشت تاندا نی سازمان اسفبط  ضوا ✓

ی  هاوش ز در رم وترو اینککاال سی  و بازرل ونقل بیمه حم ✓

 واردات 
 import-contractوارداتی قراردادهای  ✓

 بل د متقا خریهای قرارداد ✓ دنباله قراردادها ✓

 دیولیت توالصوش مح فررارداد  رید، ققرارداد خ ✓
رنامه  پرداخت، جدول بازپرداخت، ضمانت نامه، بایط رش ✓

 زرسیفسخ، باایط ر، ش راردادزمانی ق 

 روش های واردات وقراردادهای وارداتی  دوره آموزشی
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 روش های واردات وقراردادهای وارداتیدوره آموزشی  فرم ثبت نام 

 

 

 . ........... .. ... ........................... 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: .................................. 
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