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دوره تخصصی مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل
یکی از رسالت های مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ،توسعه ی کسب و کارهای موجود و آشنایی
مدیران و بازرگانان کشور با علوم روز مدیریتی علی الخصوص در حوزه ی بازرگانی و تجارت بین الملل است .با جهانی
شدن بازارها و ارتباط بیشتر کشورها در زمینه تبادل کاال ،آشنایی با آخرین تغییرات ،قوانین و شرایط صادرات و یا
واردات کاال بیش از پیش احساس می شود.
مطمئناً حضور در بازارهای جهانی و متعاقباً رشد و توسعه کسب و کار میسر نخواهد شد مگر با بکار گیری روش های
نوین خرید و فروش کاال در سطح بین الملل و بکارگیری بهترین استراتژی در این زمینه .سرفصل های قابل ارائه در
دوره عبارتند از:

سرفصل های دوره
 اصول و کلیات تجارت مذاکرات ،مکاتبات و نامه نگاری ها پروفرما ،ثبت سفارش و کارت بازرگانی اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل ناظر بر آن نحوه خرید و سفارش خارجی انواع ضمانت نامه های بانکی و بیمه ها اینکوترمز روش های پرداخت بین المللی روش های تأمین مالی بیمه و حمل و نقل بین المللی بازرسی ها و استانداردها -امورگمرکی و ترخیص کاال

مدت زمان دوره و زمان تشکیل کالس ها
مدت زمان دوره 42 :ساعت (شامل  6جلسه  2ساعته)
زمان کالس ها :چهارشنبه از ساعت  66الی 42
محل تشکیل کالس ها :دانشگاه شهید بهشتی
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شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره
 کسب حداقل نمره  62در امتحان پایانی /یا تحویل پروژه حضور مستمر و فعال در دوره رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه حضور در دوره که قبالً به رویت و تأیید دانشپذیررسیده است.
 -تسویه حساب کامل مالی

شهریه دوره و مدارک ثبت نام
واریز مبلغ  867/222تومان به حساب شماره  524474333به نام دانشگاه شهید بهشتی نززد بانزت تجزارت شزعبه
دانشگاه شهید بهشتی و یا پرداخت از طریق سامانه  eBankingدانشگاه و ارائه اصل فزیش واریززی شزهریه  +دو
قطعه عکس  5*2رنگی (برای خانم ها با حجاب کامل و برای آقایان بدون کراوات)  +اصل و کپی شناسزنامه  +اصزل و
کپی کارت ملی
 در صورت ثبت نام بصورت گروهی و یا سازمانی %8 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به افراد حاضر در دوره های قبلی %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی معتبر %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. در صورت پرداخت شهریه تا یت هفته قبل از شروع دوره %8 ،تخفیف ارائه خواهد شد.نکته :حداکثر میزان تخفیف قابل ارائه به هر فرد %64 ،خواهد بود.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات  9الی  64و  65الی  68با شماره های  44262276و  44262278تماس حاصل
فرمایید.

