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

دوره آموزشی آنالین عملیات فورواردری از صفر تا صد
مدت دوره  77 :ساعت
مدرس :سرکار خانم بهرامیان
روز و ساعت برگزاری دوره  :شنبه ها از ساعت  71الی 87
شروع دوره 73 :دی ماه
شهریه دوره  1.777.777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :













مباحث پایه حمل و نقل
جایگاه حمل و نقل در تجارت
تعریف اصطالحات مهم حمل و نقل بین المللی
آشنایی با انواع شرکتهای حمل و نقل بین المللی
نحوه درخواست قیمت از خطوط کشتیرانی
نحوه پاسخگویی به استعالم دریافتی از مشتری
نحوه ارتباط با نمایندگان خارجی
نحوه ارتباط با مشتریان واقعی
نحوه ثبت مشتری و داشتن بایگانی
بررسی یک نمونه حمل وارداتی  /صادراتی از مبداء
بارگیری تا مقصد و تحویل کانتینر
بررسی اسناد ترخیصیه دریافتی از خط کشتیرانی
برای محموله وارداتی
نحوه محاسبه دموراژ وارداتی














صدور بارنامه
اینکوترمز
کاالی خطرناک
نحوه محاسبه واحد قیمت استعالم حمل هوایی
بررسی موقعیت ایران بر روی نقشه و همسایههای
آن
بررسی مرزهای گمرک زمینی ایران
پروسه عملیات ترانزیت
بررسی استعالم زمینی(واردات و صادرات) بررسی
اسناد آن
آشنایی با دوراظهاری مرز بازرگان
بررسی نماینده مرزی
قبض انبار زمینی
مباحث ترخیص کاالEPL-

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت 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  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین عملیات فورواردری از صفر تا صد

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 با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777821871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66721180یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت 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  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

