محتوای دوره شامل ده درس تخصصی حمل و نقل :
رژيم و کنوانسيون تير

حمل و نقل ترانزيتی

حمل و نقل کاالی خطرناک

مراحل تاسيس شرکت و الزامات قانونی آن

شناسايی وسائط نقليه

بيمه در حمل و نقل

قانون تجارت ،قانون و قراردادهای کار

ماليات های صورتهای مالی بنگاه ها

کنوانسيون  CMRو مدارک الزم در حمل جادهای

اينکوترمز و اعتبارات اسنادی

مدت کل دوره 100 :ساعت

شهریه دوره 23/400/000 :ریال

روزهای دوشنبه یا چهارشنبه ساعت 16-20

*تصوير صفحه اول شناسنامه ،معرفی نامه از شرکت حمل و نقل ،کپی صفحه اول پاسپورت
*فيش بانکی جهت پرداخت شهريه به شماره حساب  0105775181004بانک ملی شعبه خشايار و يا شماره کارت
 5054167000001876بانک گردشگری شعبه ميدان فردوسی به نام موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ايران

مشخصات دانش پذیر
نام پدر:

نام و نام خانوادگی:
محل صدور:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

ميزان تحصيالت:

شغل:

نشانی منزل:

نام محل اشتغال:

کد پستی:
فکس محل کار:

تلفن محل کار:

تلفن منزل:
آدرس ايميل:

تلفن همراه:
شماره/تاریخ

ردیف

پيگيری

عنوان دوره آموزشی

حواله اینترنتی

چك

فيش

مبلغ کل دوره به ریال

1
مقررات آموزشی
 -1رعایت شئون اسالمی از قبیل حجاب و حفظ حرمت کالس درس و استاد برای شرکت کنندگان الزامی است.
 -2غیبت در بیش از یک چهارم جلسات موجب محرومیت از آزمون پایان دوره خواهد شد.
 -3داوطلب میباید مبلغ شهریه را پیش از آغاز دوره پرداخت نماید.
 -4در صورت عدم تشکیل دوره در سال  1395کل مبلغ شهریه مسترد میشود.
 -5درصورت انصراف داوطلب تا 30روز قبل از شروع دوره ،شهریه با کسر  %30قابل استرداد خواهد بود.
 -6درصورت انصراف داوطلب در زمانی که کمتر از  30روز تا تشکیل دوره باقی مانده باشد ،هیچ بخشی از شهریه مسترد نخواهد شد.
 -7حد ن صاب نمره قبولی در امتحان پایان دوره  60از  100می با شد .در صورت به حد ن صاب نر سیدن نمره و درخوا ست داوطلب جهت شرکت در امتحان
مجدد و قبول این درخواست از سوی موسسه ٪25،از شهریه درس مربوطه اخذ می شود که تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نخواهد بود.
 -8تهیه و تامین جزوات آموزشی و هزینه های احتمالی چاپ و تهیهی کتب بر عهدهی دانشجو خواهد بود.
 -9هزینه صدور گواهینامه به طور جداگانه اخذ می شود که عینا در اختیار اتحایده حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال ( )IRUقرار خواهد گرفت.

سایت

نحوه آشنايی با موسسه :آگهی روزنامه

معرفی دیگران

فاکس

غیره

اینجانب اجرای کليه مقررات فوق را متعهد می شوم و در غير این صورت موسسه می تواند از ادامه شرکت اینجانب در کالس جلوگيری نماید.
تاریخ
نام مسئول ثبت نام:
اینجانب اسناد آموزشی و

امضاء داوطلب

نام مسئول تحویل گيرنده مالی:

را کنترل کرده ام و صحت آنها را تأیيد می نمایم.

لل فيش واری ی به مبلغ
این جا نب فرم ر س يد مالی ث بت نام را من ضم به اصل
 ....................ریال دریافت نمودم.

امضاء

امضاء

(این قسمت توسط واحد مالی تکميل می گردد)
نام شخص حقيقی /شخص حقوقی:
ردیف

شماره تماس فوری:

عنوان دوره آموزشی /سمينار

شماره
پيگيری

حواله اینترنتی

فيش

چك

مبلغ کل دوره به ریال

1
2

اینجانب

تعهد می نمایم تا تاریخ

مبلغ

ریال را به موسسه پرداخت نمایم و در صورت

عدم پرداخت به موقع شهریه ،موسسه از شرکت اینجانب در کالس ها و آزمون ها ممانعت به عمل آورده و می تواند هر اقدامی را برای وصول
طلب خود معمول دارد.

امضاء

