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می باشد. هدف از برگزاری این  عامل یدر شعب بانک ها یانجام امور ارز بازرگان یعمل ندیبا فرا ییشناآ به منظور این دوره

 دوره به شرح ذیل می باشد:

 یالملل نیب یبر  بازرگان یمرور  

 یارز تا رفع تعهد ارز صیدر شعب بانک ها از مرحله تخص یپرونده ارز بازرگان لیتشک یبا  چگونگ ییشناآ  

 یارز یبا سامانه ها ییآشنا 

 ساعت  24

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

در شعب  یارز اتیعمل  

 

ن:امخاطب  

 یکارکنان ارز

 :یادگیری  طراحی شده برای

  ن آآشنایی  مختصر با اتاق بازرگانی بین المللی و اهداف 

    اقدامات بازرگان جهت شروع فعالیت ارزی 

 اینکوترمز آ ( شنایی کلی با مجموعه مقررات بین المللی– ucp - ...) 

  انواع روش های پرداخت بین المللی 

  یتم های کاربردی  پورتال ارزی بانک مرکزی شامل تامین ارز , رفع تعهد ارزی , آبررسی

 سمتاک , تایی اصالحیه

 مجاز وکارگزارهای تمدید ابطال بروزرسانی ثبت از اعم درنا سامانه با کار فرایند  

 دیگران و خود سپرده محل از و صادرات از حاصل ارز نیما، ، بانکی سفارش ثبت انواع با شناییآ 

 مین ارز و ارسال حواله أمراحل ت 

 199و192و 103 پیام یفتسوی تنظیم 

 حمل اسناد دیرکرد جریمه اخذ نحوه و حمل اسناد ارائه قانونی زمان مدت بررسی 

 احتمالی هایمغایرت با برخورد نحوه و حمل اسناد چکینگ 

 از ارزی تعهد رفع زمان در احتمالی هایمغایرت با برخورد ارزی و نحوه تعهد رفع فرایند اجرای 

 کسرارزش ، تتمه ، تخلیه کسر ، ارزش بود بیش جمله

 حقوقی مدیریت به نشده تعهد ایفای های پرونده ارجاع بابت قانونی اقدامات و ها پیگیری 

 سمتاک سامانه در اطالعات ثبت نحوه 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  کارشناس ارشد اقتصاد 

 معاون عملیات ارزی بانک 

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 23.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیو صدور گواه وعده انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 27892458-27892497شماره تماس: 

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری

 آذر 7 :مهلت ثبت نام

 16 یال 12 ساعت ید 14 یآذر ال  9ا چهارشنبه ه: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

 یبانک اتیبا عمل هیاول ییشناآ

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

