
 

 

 

 اطالعیه آموزشی

 تزگشار می ومایذ تُزان ، صىایع، معادن ي وطايرسیآمًسش اتاق تاسرگاوی مزوش

 

 

 

 ساعت آمًسضی 32: مذت ديرٌ 

  01/05/1396 یىطىثٍضزيع ديرٌ 

 20لغایت  16َا ساعت  یىطىثٍ َا ي سٍ ضىثٍ: ريسَا ي ساعات تزگشاری ديرٌ 

 آلای ایزج سیىال سادٌ:  ديرٌ مذرس

 صاحثان وسة ي وار ي مذیزان تىگاَُای التصادی : مخاطثیه 

.ریال می تاضذ 000/400/1مثلغ تزای اعضاء اتاق تاسرگاوی تُزان    

                                                              وارت تاسرگاوی َشیىٍ ي ریسه در ريضُای پزداخت 

  مزاحل ياردات ي تزخیص               –ريش َای ياردات ريضُای پزداخت در ياردات، اعتثار اسىادی، تزات ، ومذی 

            ثثت سفارش ي ریسه عذم ثثت سفارش           عًامل تاثیزگذار در واَص ریسه ي تزخیص واال 

    لیمت تمام ضذٌ در ياردات ي عًامل تاثیزگذار در آن وارتزد ایىىًتزمش در ياردات واال ي تزخیص واال 

                                                            تیمٍ حمل ي ومل لزاردادَای خزیذ ي مذاوزات 

                                       ضًاتط فىی در ياردات واال      لًاویه تاثیزگذار در ياردات واال 

 Case study محاسثٍ حمًق يريدی،  –وارتزد ایىىًتزمش در مزاحل ياردات  –محاسثٍ لیمت تمام ضذٌ يارداتی : در مًرد

 مالیات ي عًارض تز ارسش افشيدٌ

 طثمٍ ايل – 10پالن   – 21خیاتان   –خیاتان يسرا   – مزوش آمًسش اتاق تاسرگاوی تُزان:  محل تزگشاری

 وشد تاوه ملی ایزان ضعثٍ  0103036969001خًاَطمىذ است مثلغ ديرٌ را تٍ ضمارٌ حساب سیثا  

 88107762:  وماتز آسادگان تٍ وام اتاق تاسرگاوی تُزان ياریش ي تٍ َمزاٌ فزم ثثت وام خًد اس طزیك

 .تٍ  مزوش آمًسش اتاق تاسرگاوی تُزان ارسال ومائیذ  Edu@tccim.ir   :ایمیلي یا  

.تٍ فزاگیزاوی وٍ آسمًن پایان ديرٌ را تا مًفمیت طی ومایىذ گًاَیىامٍ معتثز اعطا خًاَذ ضذ   

 ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردیدکالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت وام  با توجه به محدودیت ظرفیت

 تماس حاصل ومائید   88107723  و  88107732   :های  جهت دریافت اطالعات با شماره تلفه

ویژه بازرگانان مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی دوره آموزشی   

mailto:Edu@tccim.ir


 

 

 

 

 مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادیآموزشی  دورهفرم ثبت نام 

 . ...........................................: .........وذ ملی             .................................. ............................ :وام ي وام خاوًادگی 

 ......................................... :ممطع تحصیلی              : ................................................................... رضتٍ تحصیلی 

 ........................................................ :سمت             ............................................................. :ساسمان / وام ضزوت                  

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

 .........................: ............فىس......  ..............:   ....................................................................... ثاتت ي َمزاٌ تلفه

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

    .........................................................................................: ..................................وارت تاسرگاوی/ ضمارٌ عضًیت 

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

 

 

 

ازسوی متقاضیان کالس تشکیل خواهد گردید با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ واریس وجه ثبت وام 

  اس طزیكديرٌ تٍ َمزاٌ فیص ياریش مثلغ ثثت وام را تىمیل ضذٌ خًاَطمىذ است فزم 

 ارسال ومائیذمزوش آمًسش اتاق تاسرگاوی تُزان  تٍ  Edu@tccim.ir   :ایمیلي یا    88107762 :  وماتز

 تماس حاصل ومائیذ  88107723     -88107732  تلفه  جُت دریافت اطالعات تا ضمارٌ
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