
 

 

 

 اطالعیه آموزشی

 برگزار می نماید تهران ، صنایع، معادن و کشاورزیآموزش اتاق بازرگانی مرکز

 

 

 

 ساعت آموزشی 61: مدت دوره  

  61/70/61 سه شنبه :شروع دوره                                                                        

  جناب آقای زینال زاده: مدرس 

 07الی  61ساعت  شنبه هاسه شنبه ها و : ت برگزاری دوره روزها و ساع

 فعاالن حوزه واردات و صادرات کاال، کارگزاران گمرکی، دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی، : مخاطبین 

 کارشناسان و مدیران دپارتمان بازرگانی و تدارکات خارجی شرکتها، شرکتهای حمل و نقل، بازرگانان

 .ریال می باشد 777/777/6 :برای اعضاء اتاق بازرگانی تهران  مبلغ

 : های آموزشیسرفصل
 ،ترانزیت خارجی، انتقالی،کابوتاژ  رویه گمرکی و روش های واردات       کاربرد تعرفه در مراحل واردات 

  مراحل واردات،ثبت سفارش،ترخیص                                                     کارت بازرگانی و رشته فعالیت در کارت 

 در اسناد خرید و ثبت سفارش( بهداشتاستاندارد، ) اعمال ضوابط فنی 

 ثبت سفارش و حقوق مکتسبه، تغییرات حقوق ورودی       حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، سود بازرگانی 

 تخلفات و قاچاق، کاالی متروکه، مرور زمان در گمرک         مجوزهای ورود کاال –مقررات صادرات و واردات 

 استرداد حقوق ورودی، مواد اولیه و قطعات بکار رفته در تولید کاالی صادراتی 

 طبقه اول – 67پالک   – 06خیابان   –خیابان وزرا   – مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران:  محل برگزاری

 نزد بانک ملی ایران شعبه  7679791616776خواهشمند است مبلغ دوره را به شماره حساب سیبا  

 11670010:  نمابر آزادگان به نام اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق

 .به  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید   Edu@tccim.ir  :ایمیلو یا  
 ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدکالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام  با توجه به محدودیت ظرفیت

 تماس حاصل نمائید   33771188  و  33771188   :های  جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

واردات و صادرات مقررات و گمرکی امور قانوندوره آموزشی   

mailto:Edu@tccim.ir


 

 

 

 

واردات و صادرات مقررات و گمرکی امور دوره آموزشی قانونفرم ثبت نام   

 . ...........................................: .........کد ملی             .................................. ............................ :نام و نام خانوادگی 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدبا توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام 

  از طریقبه همراه فیش واریز مبلغ دوره ثبت نام را تکمیل شده خواهشمند است فرم 

 ارسال نمائیدمرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران  به   Edu@tccim.ir  :ایمیلو یا    11670010 :  نمابر

 تماس حاصل نمائید  11670009   -  11670090  تلفن  جهت دریافت اطالعات با شماره
 

FR1711/00     کدفرم :  
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