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 دوره آموزش جامع و کاربردی صادرات، واردات و ترخیص کاالمحتوای 

 صادرات 

 صادرات قدم به قدم برنامه طراحی 

 روش انتخاب صحیح کاال و خدمات مناسب جهت صادرات 

  مطالعه موردیتعیین بازار هدف با توجه به آمار به صورت 

 نحوه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در کشورهای مختلف 

 نحوه تهیه کاتالوگ جهت صادرات محصوالت 

 ر هدفاخصوص مشتریان بالقوه و بالفعل در باز  به دست آوردن اطالعات در 

 های کم هزینه ورود به بازارهای هدفروش 

 زینهالمللی با کمترین ههای بینئه محصول در نمایشگاهاار 

 قوانین صادرات و استانداردهای ایران و بازارهای هدف 

 گذاری در صادراتروش صحیح قیمت 

 نحوه استفاده از تسهیالت صادرات 

 صادرات ی صحیح و جلوگیری از کالهبرداری درهای اعتبارسنجروش 

 سازی فرآیند صادراتیتقسیم پروژه و شبیه 

  های بازرگانیاتاقنحوه تهیه اسناد جهت دفاع در جلسات داوری 

 ها به صورت عملیآشنایی با اسناد مهم در صادرات و پرکردن آن 

 هاتحریم گیری و پشت سر گذاشتنراهکارهای صحیح بهره 
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 واردات 

 های چینیهای خارجی به خصوص شرکتاعتبارسنجی شرکت 

 هاو دیگر روش تخصیص ارز از سامانه نیما 

 های و نحوه کار با سایت به همراه معرفییابی جهت واردات نبعمB2B 

 های خرید از سایتB2C  و نحوه پرداخت 

 های همجوار()اخذ تیک صمت، مجوز از سازمان ثبت و سفارش کاال جهت واردات 

 هااعتبارسنجی صرافی 

 گمرکی معرفی سامانه جامع امورEPL 

 العملکاری منابع آزمون حق 

 

 مباحث مشترک 

  وارداتینکات مهم در ثبت برند صادراتی و 

  1400کد تعرفه و کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 اعتبارات اسنادی های پرداخت و دریافت بینروش( المللیL/C  وSWIFT) 

  های قبلیهای آن با نسخهو تفاوت 2020معرفی اینکوترمز 

 شناخت انواع اسناد حمل و چگونگی تشخیص نسبی اسناد حمل جعلی 

 المللی و نحوه محاسبه هزینه حمل و نقل جهت صادرات یا وارداتحمل و نقل بینهای آشنایی با کنوانسیون 

         که جهت واردات و کاالهایی  ناخت  خ      شننن به مجوزات  یاز  به همراه معرفی   صنننادرات ن ند،  اص دار

 ارائه دهنده مجوزهای سازمان

 های اجراییگمرک و قانون امور گمرکی و آیین نامه 

  وارداتیفرآیند ترخیص کاالی صادراتی و 

 آشنایی با مناطق آزاد تجاری 

 اصول و فنون مذاکرات تجاری و خرید و فروش 

 ای پی ا نخواهی  کرد...  صددادرات و واردات که در هید دور   درو عملیاتی  ها ترفن  و نکته کاربردی     صدد و 
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  اساتی  دور :

   ابقه س سال   11بیش از کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع،  با        استاد سی  محم  واعظی

 نو از اساتید اتاق بازرگانی تهرا وره و اجرای پروژه های صادرات، واردات و ترخیص کاالای در زمینه مشاحرفه

   ضا دانش ستاد محم ر سی الکترونیک، ا سابقه     22با بیش از  ، مهند یابی تدریس در حوزه بازارسال 

 فهانصادرات کاال و مدیرکارگروه صادرات اتاق بازرگانی اص

  ایران معاون اسبق اتوماسیون گمرک، نجاتی زاد استاد 

  تنی چند از اساتید اتاق بازرگانی تهرانو 

 باش .های واقعی و عملی میهمرا  با مثال اساتی  تجربیات بر مبتنی و کاربردی دور  کامالً رویکرد

 

 برنامه زمانبن ی:

 آموزشی( ساعت 38 )به مدت 1400ماه تیر 17 :شروع دور  آموزشی

 17:30الی  14از ساعت روزهای پنجشنبه  ای یک جلسه: هفتهزمان برگزاری

  4واحد ،1۵۶خیابان آفریقا، باالتر از چهارراه اسفندیار، نبش خیابان سعیدی، پالک  ،تهران: هامحل تشکیل کالس

 ۵.200.000شوند و مبلغ می %1۵تومان که پرداخت به صورت  نقدی شامل تخفیف  ۶.100.000: قیمت دور 

 .باشد می تومان 4.400.000 مبلغ آنالین صورت به هزینه و باشدتومان می

 با ارائه گواهینامه حضور در کالس زیر نظر فنی حرفه ای، 

 و گواهینامه آکسفورد با پرداخت هزینهدر اصفهان گواهینامه بین المللی فنی حرفه ای با پرداخت هزینه و انجام آزمون 

 

 روش ثبت نام:

  091208۶70۶9و  09120148914و  031-3۶2۵101۶ثبت نام از طریق تماس تلفنی با شماره 

 


