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به نام خدا

مديريت محترم شركت هاي عضو انجمن
موضوع :تطبيق دوره هاي آموزشي و اخذ گواهينامه مهارت و شايستگي از سازمان بنادر و دريانوردي

با سالم و احترام ؛
استحضار دارند که سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای دستورالعمل آموزشهای " لجستیک بندری " که مدیران عامل جهت اخذ
گواهینامه شایستگی ملزم به طی نمودن دوره های اشاره شده می باشند ،بدین وسیله به اطالع مدیران عامل محترم شرکتهای
عضو انجمن می رساند در صورت نیاز به دریافت گواهینامه مذکور ،مدارک ذیل را تا مورخ  7921/50/92به انجمن ارسال تا
بررسی ها جهت تکمیل پرونده آموزشی انجام و اقدامات الزم صورت پذیرد
خواهشمند است قبل از ارسال مدارک با مرکز آموزش انجمن به شماره  597-88291989تماس حاصل فرمایید.
(لیست دوره هاجهت اخذ گواهینامه مهارت و شایستگی " مدیریت بازرگانی کشتیرانی " پیوست می باشد).
 -1سابقه فعالیت
 -2تصویر شناسنامه
 -3تصویر کارت ملی
 -4تصویر مدرک تحصیلی
 2 -5قطعه عکس  3*4رنگی و زمینه سفید
 -6تکمیل فرم خالصه سوابق و مدارک فردی و کاری ( پیوست )

-1انم وانم خانوادگي:

-2انم پدر:

مح
-3سال و ل تولد :

-4گواهيناهم مهارت:

-5سمت فعلي :

-6سمت استاندا رد:

-7كدملي :

01

-8تلفن همراه :
-9سوابق علمي وژپوهشي  :دارد

ندا رد

عنوان سنوات مرتبط

نام شركت

مدت سابقه كاري

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دوره هاي آموزشي مصوب(مطابق باگواهينامه مهارت) -12

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

-6

-7

-7

-8

-8

-9

-9

-11

-11

-11

-11

-12

-12

گواهينامه هاي اخذشده آموزشي مرتبط(قديم)

 -1سنوات كاري مرتبط بادرخواست متقاضي بصورت تفكيكي دربند 11درج گردد-2.درخواست دوره هاي گواهينامه مهارت (طبق دستورالعمل مصوب)
درستون مربوطه بند 11درج گردد-3.گواهينامه هاي اخذشده مرتبط درستون مربوطه بند 12درج گردد -4.براي درخواست هرگواهينامه مهارت بايديك فرم (خالصه
سوابق ومدارك فردي وكاري متقاضي ) جداگانه تكميل گردد.

رديف

عنوان گواهينامه مهارت يا شايستگي

سمت استاندارد(يكسان)

1

مدیریت بازرگانی کشتیرانی

مدیر عامل ،رئیس شعبه ،مدیر بازرگانی

مدیریت خدمات بندری کشتیرانی

مدیر عامل ،رئیس شعبه

عناوين دوره ها
دوره های عمومی :آشنایی با کشتیرانی ،نمایندگی و بندر -فن آوری اطالعات و
ارتباطات بندری-مقدماتی
دوره های تخصصی :اسناد  ،قوانین و سازمانها -عملیات پایانه مسافری
دریایی -صادرات ،واردات و صادرات مجدد -حقوق دریایی (بازرگانی) -اجاره
کشتی -بارفرابری ) -(Forwardingبیمههای دریایی
دوره های مدیریتی :توقیف کشتی ) -(Ship arrestمدیریت عملیات مسافر
دریایی -مبانی لجستیک و زنجیره تامین -فن آوری اطالعات و ارتباطات بندری-
تكمیلی
دوره های عمومی :آشنایی با کشتیرانی ،نمایندگی و بندر -فن آوری اطالعات و
ارتباطات بندری-مقدماتی

2

دوره های تخصصی :کار با کانتینر -اسناد  ،قوانین و سازمانها -حقوق دریایی
(بازرگانی) -کشتیرانی و تجارت الكترونیک -بارفرابری ) -(Forwardingبیمه-
های دریایی -عملیات بندری
دوره های مدیریتی :توقیف کشتی ) -(Ship arrestمبانی لجستیک و زنجیره
تامین -فن آوری اطالعات و ارتباطات بندری-تكمیلی

