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

دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال
مدت دوره  8 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرس :سرکار خانم تقی زاده
روزها و ساعات برگزاری دوره :
 31و  31اردیبهشت ماه (دوشنبه و چهارشنبه )  ،ساعت  31الی 31
شهریه دوره  083/777تومان میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 نکات کلیدی قانون امور گمرکی (حقوق ورودی ،کد  HSو  )...و اصطالعات کاربردی رویههای گمرکی (واردات قطعی ،ورود موقت ،ورود موقت جهت پردازش ،مرجوعی ،ترانزیت داخلی وترانزیت خارجی)
 مصادیق قاچاق کاال -اسناد مثبته

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  33771188و  70789009090( 33771188ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

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

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  7777800878771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق شماره ( 31130330310واتساپ) یا 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  33771188و  70789009090( 33771188ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

