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المللی براي استفاده از اصطالحات بازرگانی ، مقررات اتاق بازرگانی بین2020اینکوترمز « آموزش آنالین

چاپ کتاب  ترجمه وهمزمان با )، ICCالمللی (، در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین»المللی و داخلیبین

تنها نسخه معتبر رسیده و در پاریس  ICCبر اساس مقررات به تایید دفتر مرکزي که  2020اینکوترمز 

  شود. روز برگزار می دوبه مدت ، می باشددر ایران   ICCو مورد قبول 
  

  

  18  الی  15ساعت   |  1400ماه اردیبهشت   29و  28شنبه و چهارشنبه  سه زمان:
  

  مقیمی  فاطمه سرکار خانم دکتر سیده  اساتید:

  کمیته ایرانی  و مشاور  هاي بازرگانیمقررات و رویهدبیر کمیسیونICC 

 بار سدیدو نمایندگی کشتیرانی  المللی بین نقل و حمل شرکت عامل مدیر   

 پیاپی دوره دو کنون، تا تهران اتاق کشاورزي و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق رئیسه هیئت منتخب عضو 
  

  جناب آقاي محمود رستم افشار

  دبیر کمیسیون تسهیالت گمرکی و تجاري کمیته ایرانیICC 

 گروه زنجیرهحمل و نقل بین المللی و کشتیرانی  هاي شرکت مدیره هیئت رییس  
  

  

  

  

   :نام و اطالعات بیشترثبت

ریال براي 4,500,000(مبلغ  را در دوره آموزشی فوق، هزینه شرکت در دورهثبت نام شود براي از عالقمندان دعوت می

به  شماره حساب  1400ماه  اردیبهشت 25 ریال براي غیراعضا) تا تاریخ شنبه 6,500,000اعضاي کمیته ایرانی و 

) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 5/6325نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 140137شناسه کد 1550050092

ا از طریق و یکنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال المللی واریز و اسامی شرکتبین

  آنالین ثبت نام نمایند. کمیته ایرانی آکادمی وب سایت
  

  88346537 :فکس    88317783و    88306127  :تلفن

  comiran.-cciوب سایت کمیته ایرانی:  

                        iran.com-academy.iccوب سایت آکادمی کمیته ایرانی:  

  academy@icc-iran.com :  پست الکترونیکی

     

   

  

  

2020آموزش آنالین اینکوترمز   

Live Masterclass – Incoterms® 2020  

  Online Training 
Date: 18 - 19 May 2021 

Online Training of Incoterms 2020   
  



          

  

  

با پرداختن به موضوعات تحویل کاال و انتقال ریسک، به دنبال فراهم کردن تسهیالت تجاري در  2020مقررات اینکوترمز 

ونگی قرارداد، مانند چگبازرگانی بین المللی است. اشاره به مقررات اینکوترمز در قرارداد فروش، باعث می شود وظایف طرفین 

انجام تشریفات گمرکی، قرارداد بیمه و حمل کاال، بازرسی کاال و تخصیص هزینه ها روشن شده و در نتیجه اختالفات حقوقی 

  کمتر شود. 

 است. نموده 2010به بازنگري مقررات  اقداممتولی تهیه و انتشار مقررات اینکوترمز  تنهاالمللی به عنوان اتاق بازرگانی بین	

هاي ملی کشورهاي عضو در از کمیته  ICCهاي بازرگانی هاي کمیسیون حقوق و رویهدر پی نظرخواهی ،شدهمتن بازنگري

اتاق از سوي  2020به نام اینکوترمز  2019هاي کارشناسانه، در سپتامبر آغاز شد و پس از حدود دو سال بررسی 2017سال 

 به 2020 سال ژانویه اول از 2020 اینکوترمز مقررات. رسید آن		تصویب کمیته اجرایی المللی منتشر شد و بهبازرگانی بین

	.شد گذاشته اجرا 	

در ابعاد مختلف قرارداد فروش و برپایی مجموعه  2020هدف از برگزاري این دوره، آموزش کاربردي مقررات اینکوترمز 

کوترمز اینمبانی هاي انتخاب درك روشن و کامل از مکانیسماست. ایجاد به صورت تئوري و عملی هاي آموزشی یادگیري کارگاه

 ،حسابداري، گمرك، بیمه، حمل و نقل و اسناد حقوقیعملیات هاي پرداخت، روشو پیامدهاي ناشی از این انتخاب در  2020

  از جمله اهداف دیگر برگزاري این دوره می باشد.

ارزش در مبادالت تجارت ، این سند با  2020هاي آموزش اینکوترمز ري دورهالمللی با برگزاکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

  المللی، امیدوار است کمکی هرچند ناچیز در تصحیح اشتباهات و سوء برداشت ها از بکارگیري مبانی اینکوترمز ارائه نماید. بین

  کنندگان:شرکت

 و وکال ،	ها	بیمه و ها	بانک کارشناسان ،	ها	شرکت مدیران ، بازرگانان کنندگان، وارد و صادرکنندگان به مذکور دوره در شرکت

  .گردد	می پیشنهاد دانان حقوق

  سرفصل دوره:

  روز اول: 

 ) ICCالمللی ( اتاق بازرگانی بین ایرانی مقدمه و معرفی کمیته -

 اینکوترمز چیست؟ -

  کند؟می اینکوترمز چه کمکی به طرفین قرارداد -

 شرایط اینکوترمز؟چگونگی استفاده از  -

    2020 – 1936مروري برمقررات اینکوترمز  -

  اینکوترمز چه مواردي را پوشش می دهد؟ -

  دهد؟ اینکوترمز چه مواردي را پوشش نمی -

  و قرارداد حمل  2020اینکوترمز  -

 اي  هاي بیمه و پوشش 2020اینکوترمز  -
  

  دوم: روز

   2020هاي اینکوترمز ساختار و ویژگی -

  و مسایل حقوقی  2020اینکوترمز  -

   2020با   2010تفاوت هاي اصطالحات یازده گانه اینکوترمز -

EXW Terms,   / FCA CPT Terms,   / CIP DPU Terms,   / DAP   / DDP FAS/FOB Terms, CFR /CIF Terms 

 پرسش و پاسخ -

   Case studyارائه و بررسی  -

  

  



  
  

  

  

  

  

                                                          نام و نام خانوادگی: 

                                                                                                                                      سمت : 

                                                             نام شرکت / سازمان :

                                            : آدرس

                                                             پستی :کد

    :فکس                                :تلفن  

                                                              : آدرس ایمیل 

  عضو کمیته ایرانیICC  

 غیر عضو  

                                           :  امضاء                               :  تاریخ

  

  

                                                                                          REGISTRATION FORM  

    Participant information:                   

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

    Family name:                  

    First/given name:         

     Position:   Company:       

    Date:         /             /             Signature:                                                 
  

  

     

  

  

  


