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

دوره آموزشی مقررات مربوط به ثبت سفارش کاال و شیوه ثبت سفارش به صورت عملی در سامانه
جامع تجارت

مدت دوره  3 :ساعت
مدرس:
جناب آقای حبیب اهلل نجاتی زاده
روزهای برگزاری دوره  :شنبه و دوشنبه
تاریخ شروع دوره:
7888/78/71
ساعت برگزاری 70 :لغایت 78
شهریه دوره  4.117.777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 آشنایی با انواع واردات اقدامات قبل از ثبت سفارش (کارت بازرگانی (دائمی و موردی) ،پروفرما ،ذکر استاندارد در پروفرم ،شناسه فروشنده خارجی ،مجوزهای فنی مجوزتشخیص ارز و گروه بندی کاالهای وارداتی
آشنایی با انواع مجوزها در فرایند واردات قطعیثبت سفارش و انواع آن (بانکی ،غیر بانکی ،بدون انتقال ارز)فرایندهای تاییدیه گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزیآشنایی کلی با شیوه های حواله ،برات ،L/C ،و برات بدون تعهدگردش کار واردات بر اساس فرایند گشایش اعتبار اسنادی نقدیمنشا ارز و چگونگی و چرایی دریافت آنتشریفات اظهار واردات قطعی به گمرک،-تسویه حساب با بانک (رفع تعهد)

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 اپ 78780440703تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی مقررات مربوط به ثبت سفارش کاال و شیوه ثبت سفارش به صورت عملی در سامانه

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  7777848871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا 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 اپ 78780440703تماس حاصل نمایید.

