
 

  

  07/1398 /09لغایت   1398/ 03/ 28  شروع دوره:
  

    ساعت 65  مدت:
  

   12:30  الی  8:30 :ساعت  - شنبه سه روزهاي  زمان:
 

 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران175خیابان طالقانی شماره  محل برگزاري:

  

طرفین با در نظر گرفتن میزان  .، متفاوت است مختلف ، نظر به عوامل هاي پرداخت در معامالت بین المللی شیوه

، یکی از انواع شیوه هاي پرداخت  اعتمادي که به همدیگر دارند و نیز با مالحظه اوضاع و احوال اقتصادي و سیاسی

  .را در معامله خود انتخاب می نمایند

  در دوره مقدماتی موارد ذیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  ها، اعتبارات اسنادي، پیش پرداخت) هاي پرداخت (حساب باز، وصولیانواع روش .1

 قابل انتقال، اتکایی، گردان، مستقیم، سبد خرید) انواع اعتبارات اسنادي ( .2

 دار، قبولی، معامله) انواع روشهاي تسویه (دیداري، مدت .3

  نحوه تنظیم و رسیدگی به اسناد (اسناد حمل، برات، سیاهه، سایر اسناد)  .4

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مکان  ساعت آموزشی پذیرایی  ساعت آموزشی نام استاد روز                  تاریخ

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30 10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  28/03/1398   شنبه سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45 8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  04/04/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  11/04/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  18/04/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  25/04/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  01/05/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  08/05/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 شیرازي آقاي  15/05/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  22/05/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  05/06/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  12/06/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  26/06/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 10:45 -12:30  10:30 -10:45  8:30 -  10:30 آقاي شیرازي  02/07/1398شنبه    سه

 اتاق بازرگانی ایران 9:00   -    10:30 آزمون پایان دوره  09/07/1398شنبه    سه



  

    

   آقاي فریدون شیرازي  
  

   عضو کمیسیون بانکداري کمیته ایرانیICC 

   عضو سابق کمیسیون دفاتر نمایندگی بانکهاي خارجی  

   کمیسیون تسهیالت ارزي بانک مرکزي عضو سابق  

   عضو سابق کمیسیون استمهال بدهیهاي ارزي  

   عضو سابق کمیسیون ذخایر ارزي بانک مرکزي  

   عضو سابق شوراي خرید کاالهاي اساسی 

  هاي استاندارد بانکداريهاي پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، رویهمدرس روش             

 ها ، مقررات متحدالشکل وصولیالمللیبین

  

  

 
  

  

  

  

  
  

  

ریال) را  1,170,000، هزینه شرکت در دوره، (مبلغ نویسیشود براي ناماز عالقمندان دعوت می

نزد بانک  980102شناسه کد 1550050092ساب به شماره ح 25/03/8139حداکثر تا تاریخ شنبه 

المللی واریز و اسامی یرانی اتاق بازرگانی بین) به نام کمیته ا5/6325ملت شعبه وزارت نفت (کد

  کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.  شرکت

هاي آموزشی، دوره، بخش (www.icc-iran.com)رساند در سایت کمیته ایرانی به اطالع می

  باشد.اطالعات بیشتري در این زمینه در دسترس می

  نام آنالین در سایت فوق نام نویسی نمایند.  توانند با مراجعه به بخش ثبتچنین عالقمندان میهم

  

  

  

  



  

  

                                                          نام و نام خانوادگی: 

                                                                                                                                      سمت : 

                                                             سازمان : نام شرکت /

                                                                                                : آدرس

                                                             پستی :کد

                                                   :فکس                                :تلفن  

                                                              : آدرس ایمیل 

  عضو کمیته ایرانیICC  

 غیر عضو  

  

                        واریز شده: مبلغ                تاریخ فیش واریزي :                   : شماره فیش واریزي

                                           :  امضاء                               :  تاریخ

  

  

                                                                                          REGISTRATION FORM  

Participant information:                   

Title (Mr/Dr/Mrs/etc.):                  

Family name:                  

First/given name:         

Position:   Company:       

Date:         /             /             Signature:       


