موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید
دوره آموزشی جامع گمرک)ترخیص کاال  EPL ،و)...

مدت دوره  20 :ساعت
مدرسان:
سرکار خانم تقی زاده ،جناب آقای نجاتی زاده ،جناب آقای سید محمد واعظی
روزهای برگزاری دوره  :یکشنبه ها و سه شنبه ها
تاریخ شروع دوره1399/10/21:
ساعت برگزاری15 :لغایت 19
شهریه دوره  10980000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %20تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
نکات کلیدی قانون امور گمرکی(حقوق ورودی ،کد HS

چگونگی انجام فرآیندهای واردات – صادرات و ترانزیت در

و )...و اصطالحات کاربردی

سامانه جامع گمرک

رویه های گمرکی (واردات قطعی ،ورود موقت ،ورود موقت

مراحل ثبت مانیفست  ،بارنامه و ترخیصیه

جهت پردازش،مرجوعی ،ترانزیت داخلی و ترانزیت
خارجی)
مصادیق قاچاق کاال

ارزشگذاری و تکمیل فرم خالصه ارزش

اسناد مثبته

بارگذاری اسناد

ترفندهای امور گمرکی و ترخیص کاال

عدلبندی و فاکتور الکترونیک

انبارهای مقصد

ارتباط با سازمانهای همجوار

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723یا شماره واتس اپ 09025445158تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی جامع گمرک)ترخیص کاال  EPL ،و)...

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

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

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723یا شماره واتس اپ 09025445158تماس حاصل نمایید.

