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

 

 

 ساعت  78مدت دوره : 

 مظفر ناصریجناب آقای دکتر  :مدرس

 71الی  71یکشنبه ها از ساعت و ساعت برگزاری دوره :  روز

 73/78/7077: شروع دوره

 باشد ریال می 107770777شهریه دوره 

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل
 
 رهای صادرات:ومح
 

 صادراتیآشنایی با عمده موارد 
 شنایی با بانک های اطالعاتی تجارت خارجیآ

 آشنایی با رفع تعهد ارزی صادرات در سامانه جامع تجارت
 بایدها و نبایدهای کارت بازرگانی

 اسناد حمل در تجارت خارجی
 استراتژی های ششگانه صادراتی

 بایدها و نبایدهای صادراتی
 حقوق مکتسب صادرکنندگان

 
 :محورهای واردات

 
 مکتسب واردکنندگان حقوق

 شیوه های رسمی ورود کاال
 مین مالی وارداتأشیوه های ت

 معافیت شرکت های تولیدی در واردات کاال )سامانه بهین یاب(
 محاسبه هزینه های مترتب بر واردات کاال 

 آشنایی با مراحل و آخرین مقررات صادرات و وارداتآنالین دوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

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  66721180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 آشنایی با مراحل و آخرین مقررات صادرات و وارداتدوره آموزشی آنالین 
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