
 

 

 

 اطالعیه آموزشی
  برگزار می نماید )ITECC( موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

  
  

 
  آموزشی ساعت 16: مدت دوره 
   19/02/1397شنبه دوشروع دوره 

  آقاي رضا گلی :مدرس 
  19لغایت  15ساعت  31/02/97، 26/02/97، 24/02/97، 19/2/97: روزها و ساعات برگزاري دوره 

  و حق العملکاران گمرکی مدیران بنگاههاي اقتصادي  صاحبان کسب و کار ،: مخاطبین 
.ریال می باشد 000/200/3براي اعضاء اتاق بازرگانی تهران  شهریه  

  :هاي آموزشی سرفصل
                                  واردات کاال در روشهاي گوناگون        *                           تعاریف و اصطالحات گمرکی 
    اسناد مورد نیاز براي ترخیص در رویه هاي مختلف  *                       اظهارکاالدرگمرك، اظهارنامه الکترونیکی و آثارآن 
         کاالهاي همراه مسافر ، ضوابط و مقررات مربوطه   *                        قلمرو گمرکی ، اماکن گمرکی و مباحث مرتبط 
  مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق کاال *      وجوه متعلقه به واردات کاال به قلمرو گمرکی و نحوه محاسبه آن 
  معافیت ها و ممنوعیت هاي گمرکی *                 روشهاي تعیین ارزش کاالي گمرکی ، و نحوه محاسبه آن 
 بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص       *                             روشهاي تعیین ارزش کاالي گمرکی ، قواعد مبداء 
 نحوه رسیدگی به اختالفات گمرکی*                                               اظهار کاال در گمرك  تشریفات قبل از 
  تشریفات و شرایط عمومی بعد از اظهار کاال در گمرك 

  
  طبقه اول –  10پالك   –  21خیابان   –  )خالد اسالمبولی( خیابان وزرا محل برگزاري

  نزد بانک ملی ایران شعبه  0111349206007شماره حساب سیبا  خواهشمند است مبلغ دوره را به 
اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه فرم ثبت نام خود از  موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار آزادگان به نام

  88107762:  نمابر طریق
  .ارسال نمائید  Edu@tccim.ir  :ایمیلو یا  

  ازسوي متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدکالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام  با توجه به محدودیت ظرفیت

  تماس حاصل نمائید   88107723  و  88107732   :هاي  جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن

 دوره آموزشی قوانین و مقررات امورگمرکی و ترخیص کاال ویژه بازرگانان 



  

  

  

  

دوره آموزشی قوانین و مقررات امورگمرکی و ترخیص کاال ویژه بازرگانان  فرم ثبت نام   

  . ...........................................: .........کد ملی             .................................. ............................ :نام و نام خانوادگی 

  ......................................... :مقطع تحصیلی              .................................................... : ...............رشته تحصیلی 

  ........................................................ :سمت             ............................................................. :سازمان / نام شرکت                  

  ..........................................: ...........................................................................................................................آدرس 

  : .....................................فکس......  ...............................................................:   ...................... ثابت و همراه تلفن

  ..............................: ...........................................................................................................................آدرس ایمیل 

     : ...........................................................................................................................کارت بازرگانی/ شماره عضویت 

  ............................................................................................. :امضاء : ..........................................................  تاریخ 

  ازسوي متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدبا توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام 

   از طریقدوره  به همراه فیش واریز مبلغثبت نام را تکمیل شده خواهشمند است فرم 

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق به    Edu@tccim.ir  :ایمیلو یا    88107762 :  نمابر
  ارسال نمائیدبازرگانی تهران 

  

 تماس حاصل نمائید  88107723   -  88107732  تلفن  جهت دریافت اطالعات با شماره

FR1711/00     کدفرم :  


