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 ساعت   61مدت زمان دوره : 

   92/61/6921 شنبهدو :شروع دوره

   62:96الی   61:96شنبه ها ساعت دوروزها و ساعات برگزاری دوره:  

 آقای زینال زادهمدرس:       

  مدیران بازررگانی خارجی،کارشناسان خرید خارجیمخاطبین: 

ریال  666/166/6: مبلغ دوره   

 : دورهآموزشی  اهداف

 ،ضوابط و مقررات حاکم بر تجارت خارجی و کاربرد موثر آن در مدیریت خرید و آشنایی باجدیدترین تحوالت 

 تامینزنجیره  

 

 : آموزشیهای سرفصل

  بازرگانیکارت 

 مراحل واردات و ترخیص -های واردات روش 

 ثبت سفارش و گروه کاالئی، کاربرد مدیریتی آن در محاسبه حقوق ورودی، تغییرات حقوق ورودی 

 قیمت تمام شده در واردات و عوامل تاثیرگذار در آن 

 نقش بازرسی در کاهش ریسک واردات 

 بیمه حمل و نقل 

 ضوابط فنی در واردات کاال 

  تاثیرگذار در واردات کاالقوانین 

 هزینه و ریسک در روشهای پرداخت 

  نقدی –برات  –روشهای پرداخت در واردات، اعتبار اسنادی 

 عوامل تاثیرگذار در کاهش ریسک و ترخیص کاال 

  کاربردINCOTERMS در واردات کاال و ترخیص کاال 

 اصول و فنون مذاکرات بازرگانی 

 Case-Study  :محاسبه حقوق ورودی، مالیات و  –کاربرد اینکوترمز در مراحل واردات  –تمام شده وارداتی  محاسبه قیمت در مورد

 ترخیص کاال –عوارض، ارش افزوده 

 

 مدیریت خرید و سفارشات خارجیدوره آموزشی 

 

 

 



 
 

 مدیریت خرید و سفارشات خارجیآموزشیدوره فرم ثبت نام 

 

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

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

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

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

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

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

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

: ................................................................................ مضاا تاریخ : ..............................................................................  

 

 با توجه به محدودیت ظرفیت،آخرین مهلت ارسال فرم ثبت نام 9 روز قبل از شروع دوره میباشد
 

و یا ایمیل :  66661119از طریق نمابر : به همراه فیش واریز وجه ثبت نام خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبت نام را 

edu@tccim.ir  اتاق بازرگانی تهران ارسال نمائید.وزش مرکز آم به 

 تهران بازرگانی اتاق نام به آزادگان شعبه ایران ملی بانک نزد 6669691212666 سیبا حساب شماره

 
 محل تشکیل دوره : ساختمان شماره 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

  خیابان وزرا، خیابان 96 ، پالک 66 -  مرکز آموزش 
 

 

تماس حاصل نمائید.  66661199و  66661199های : دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن جهت  
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