مًسسٍ آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی اتاق بازرگاوی تُران ( )ITECCبرگسار می ومایذ

دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال
مذت ديرٌ  8 :ساعت
ديرٌ بٍ صًرت حضًری ي مجازی برگسار می گردد
مذرس :سرکار خانن تمی زاده
ريزَا ي ساعا ت برگساری ديرٌ :
 99/07/22و ( 99/07/29سه شنبه ها )  ،ساعت  15الی 19
شُریٍ ديرٌ  400/000تًمان میباشذ
(اعضای اتاق بازرگاوی تُران از  %20تخفیف برخًردار َستىذ)

سرفصلهای آموزشی :
 وکات کلیذی لاوًن امًر گمرکی (حمًق يريدی ،کذ  HSي  )...ي اصطالعات کاربردی ريیٍَای گمرکی (ياردات لطعی ،يريد مًلت ،يريد مًلت جُت پردازش ،مرجًعی ،تراوسیت داخلی يتراوسیت خارجی)
 مصادیك لاچاق کاال -اسىاد مثبتٍ

جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
با توجه به هحدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی هتماضیاى تشکیل خواهد گردید .
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ.

فرم ثبت نام دوره آموزشی قوانین امور گمرکی با رویکرد ترخیص کاال

وام ي وام خاوًادگی .............................................................. :

کذ ملی ................. .................................... :

رشتٍ تحصیلی................................................................... :

ممطع تحصیلی ......................................... :

وام شرکت  /سازمان ..................... ........................................ :

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

آدرس .......................................... ...........................................................................................................................
:
تلفه ثابت ي َمراٌ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل..................................................... .................................................................................................... :
بازرگاوی...........................................................................................................................
:
شمارٌ عضًیت  /کارت
تاریخ  ..........................................................:امضاء............................................................................................. :

در صًرت عذم دسترسی بٍ سایت جُت ثبت وام آوالیه
لطفا شهریه دوره را به شواره حساب سیبا به شواره  0111349206007نسد بانک هلی ایراى شعبه آزادگاى به نام هوسسه آهوزش اتاق
بازرگانی تهراى واریس کرده و به هوراه فرم ثبت نام خود از طریك شواره ( 09306016054واتساپ ) یا ایویل  edu@tccim.irارسال
نوایید.

جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
با توجه به هحدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی هتماضیاى تشکیل خواهد گردید .
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ.

