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

دوره آموزشی صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه
مذت ديرٌ  4 :ساعت
ديرٌ بٍ صًرت حضًری ي مجازی برگسار می گردد
مذرس :جىاب آلای وجاتی زادٌ
ريزَا ي ساعات برگساری ديرٌ :
چُارشىبٍ ساعت  15الی  ، 19شريع ديرٌ 99/09/05
شُریٍ ديرٌ  240/000تًمان میباشذ
(اعضای اتاق بازرگاوی تُران از  %20تخفیف برخًردار َستىذ)

سرفصلهای آموزشی :
 -1لاوًن تشکیل ي ادارٌ مىاطك آزاد ي يیژٌ التصادی
 -2آییه وامٍ اجرایی لاوًن تشکیل ي ادارٌ مىاطك يیژٌ التصادی جمًُری اسالمی ایران
 -3کاالَای مجاز جُت يريد بٍ مىاطك
 -4چگًوگی ثبت سفارش در مىاطك ي ساماوٍ َای مربًطٍ
 -5صادرات از مىاطك آزاد ي يیژٌ
 -6مسایای مىاطك آزاد ي يیژٌ

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی متماضیان تشکیل خواهد گردید .
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ.

فرم ثبت نام دوره آموزشی صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه

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

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

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

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

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

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

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

در صًرت عذم دسترسی بٍ سایت جُت ثبت وام آوالیه
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نسد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریس کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریك شماره ( 09306016054واتساپ ) یا ایمیل  edu@tccim.irارسال
نمایید.
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت نام از سوی متماضیان تشکیل خواهد گردید .
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ.

