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

دوره آموزشی بایسته های مقررات صادرات و واردات با رویکرد نوین و کاربردی
مدت دوره  12 :ساعت آموزشی
این دوره به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد

مدرس :جناب آقای رضا گلی و جناب آقای رضا صادق
روزها و ساعت برگزاری 99/07/23 ، 99/07/21 ، 99/07/19 :و  99/07/28ساعت  16:00تا 19:00
شهریه دوره  755/000تومان میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی:

واردات

صادرات
 -بایدها و نبایدهای صادراتی در ایران

 -مفاهیم و اصطالحات مهم و کاربردی در رویه واردات

 -مفاهیم و اصطالحات مهم و کاربردی در رویه صادرات

 -سازمانها و نهادهای ذیمدخل در امر واردات

 -آشنایی با تشریفات و انجام فرایند الکترونیکی صادرات

 -آشنایی با تشریفات و انجام فرایند الکترونیکی واردات

 -حقوق مکتسب صادرکنندگان

 -ارزشگذاری کاالهای وارداتی و آثار و احکام آن

 -ارزش گذاری کاالهای صادراتی و آثار و احکام آن

 -تشریفات قبل از ظهور در واردات

 -سازمان ها و نهادهای ذیمدخل در امر صادرات

 -تشریفات بعد از اظهار در واردات

 -تشریح و تحلیل موارد و مصادیق عوارض صادراتی و مستندات

 حقوق مکتسب واردکنندگان -تبیین و تحلیل حقوق ورودی و وجوه متعلقه به واردات قانونی

قانونی آن
 -بررسی آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مهم در صادرات

 -موارد مهم معافیتها و ممنوعیتها در واردات

 -بررسی شرایط انواع صادرات در ایران (عام ،از محل ورود

 -مصادیق مهم تخلفات گمرکی و قاچاق ورودی

موقت ،از محل ورود قطعی)
 -صادرات برگشتی و مقررات مرتبط

 اختالفات گمرکی و نحوه حل و فصل و رسیدگی به آن درگمرک

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید.

 شرایط و اصول استرداد حقوق ورودی در صادرات از محل ورودقطعی
 تبیین ضوابط صادرات فرآورده های نفتی بر اساس دستورالعملسال 1398
 مقررات ارزی و حقوقی مرتبط با رویه صادرات صدور موقت برای نمایشگاه و خدمات فنی و مهندسی و تعمیر وتکمیل
 محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و مقرراتی در صادرات -مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق خروجی

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی بایدهای مقررات صادرات و واردات با رویکرد نوین و کاربردی

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 بازرگانی........................................................................................................................... :
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.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید.

