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

دوره آموزشی آنالین جامع مهارت های بازرگانی

مدت دوره 0 60 :
ساعت آموزشی
مدرس  :جمعی از اساتید برجسته حوزه بازرگانی
روزها و ساعات برگزاری دوره  :مطابق جدول زمانبندی از ساعت 16
(لطفأ جدول زمانبندی را مطالعه فرمایید)
شروع دوره از روز دوشنبه 1400/11/18
شهریه دوره با احتساب  20درصد تخفیف ویژه اعضا اتاق بازرگانی تهران  35/000/000ریال میباشد

سرفصلهای آموزشی :
تعداد

عنوان دوره

نام استاد

1

کلیات تجارت بین المللی

جناب آقای متولی

4

2

سیستم طبقه بندی کاال HS

جناب آقای خدایی

6

3

اینکوترمز 2020

سرکار خانم تقی زاده

6

4

لینکدین

جناب آقای مهیاری

3

5

حمل و نقل بین المللی

سرکار خانم تقی زاده

6

6

آشنایی با فرایند گام به گام واردات

جناب آقای خدایی

7

جناب آقای خدایی

7

8

مقررات گمرکی و  ،EPLثبت سفارش

جناب آقای نجاتی زاده

12

9

روش های پرداخت بین المللی

جناب آقای تهامی نژاد

3

10

قراردادهای تجاری بین المللی

جناب آقای متولی

3

جناب آقای متولی

3

ساعت

7

11

آشنایی با فرایند گام به گام صادرات

مذاکرات تجاری

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست 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  09306016054و ( 09025445159خانم ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

برنامه زمانبندی دوره آموزش جامع بازرگانی ( 17بهمن )1400

نحوه
تاریخ

روز

تاریخ

1400/11/18

دوشنبه

16 - 20

1400/11/23

شنبه

18 - 21

1400/11/25

دوشنبه

18 - 21

1400/11/27

چهارشنبه

16 - 19

1400/12/02

دوشنبه

16 - 19

1400/12/04

چهارشنبه

16 - 19

1400/12/09

دوشنبه

16 - 19

1400/12/11

چهارشنبه

16 - 19

1400/12/14

شنبه

18-20:30

1400/12/16

دوشنبه

18-20:30

1400/12/18

چهارشنبه

18-20:30

1400/12/21

شنبه

18-20:30

1400/12/23

دوشنبه

18-20:30

1400/12/25

چهارشنبه

18-20:30

1401/01/15

دوشنبه

16 - 19

1401/01/17

چهارشنبه

16 - 19

1401/01/20

شنبه

16 - 19

1401/01/22

دوشنبه

16 - 19

1400/01/24

چهارشنبه

16 - 19

1400/01/27

شنبه

16 - 19

1400/01/30

دوشنبه

16 - 19

تشکیل

نام کالس

استاد

کالس
آنالین

کلیات تجارت بین الملل

آقای متولی

آنالین

سیستم طبقه بندی کاال HS

آقای خدایی

آنالین

اینکوترمز

خانم تقی زاده

آنالین

لینکدین

آقای مهیاری

آنالین

حمل و نقل

خانم تقی زاده

آنالین

آنالین

آنالین

آشنایی با مراحل گام به گام صادرات

آشنایی با مراحل گام به گام واردات

مقررات امور گمرکی ،EPL ،ثبت سفارش

آقای خدایی

آقای خدایی

آقای نجاتی زاده

آنالین

روش های پرداخت بین المللی

آقای تهامی نژاد

آنالین

مذاکرات و قراردادهای تجاری

دکتر متولی

فرم ثبت نام دوره آموزشی جامع مهارت های بازرگانی

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.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست 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  09306016054و ( 09025445159خانم ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

