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به نام خدا

مديريت محترم شركتها و عالقمندان به شركت در دوره هاي لجستيك بندري
موضوو :برگزاري دوره هاي لجسوتيك بندري مركز مموش

انجم كتوتيرانو و خدماو وابسوته ايران با

مجوش ساشمان بنادر و دريانوردي به صورو منالي

با سالم؛
احتراماً ،به اطالع می رساند مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های لجستیک بندری را
با مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی و تدریس اساتید برجسته صنعت حمل و نقل دریایی به شرح پیوست به صورو
منالي برگزار می نماید.
یادآوری می نماید که فعالیتهای بندری ،کشتیرانی و پس کرانه ای زیر مجموعه فعالیتهای لجستیک بندری هستند .با
توجه به دستورالعمل آموزشی مصوب سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص دوره های لجستیک بندری که کلیه کارکنان
در این حوزه شامل مدیران عامل ،مدیران شعب ،کارکنان ستادی و عملیاتی را ملزم نموده است تا خود را با این
دستورالعمل هماهنگ نمایند ،لذا مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران سعی نموده است تا به این مهم
توجه ویژه ای داشته باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با مرکز آموزش با شماره تلفن  02188937482تماس حاصل نمایند.
يادموري مو نمايد چنانچه شركتو مايل به برگزاري دوره ها به صورو اختصاصو براي پرسنل خود باشد ،
مو تواند درخواست خود را كتباً به انجم ارسال تا هماهنگو هاي الشم صورو پذيرد.
از توجهی که خواهید فرمود سپاسگزار می باشد.
توضيحاو
 اولویت ثبت نام افراد بر اساس ترتیب دریافت مدارک مورد اشاره می باشد.
 حد نصاب تشکیل هر یک از دوره ها  15نفر می باشد.
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 هزینه ثبت نام دوره میبایستی به حساب جام شماره  1702228017و یا شماره کارت
 6104337566972061نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد ( کد  ) 6319/8به نام انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته ایران  ،واریز و فیش برای مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
 شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

 پرسنل شرکت های عضو انجمن از  %10تخفیف برخوردار می باشند.
مدارک الشم جهت ثبت نام
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ارائه معرفی نامه از طرف شرکت
تکمیل فرم مشخصات دانش پژوه جهت ثبت نام در دوره آموزشی
ارائه اصل فیش بانکی  /واریزی
تصویر برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه
تصویر برابر اصل شده کارت ملی
قطعه عکس 3x4
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی

ردیف

نام دوره آموزشی

1

کار با کانتینر

2

مدیریت عملیات کانتینر

3

عملیات پایانه کانتینری

4

آشنایی با کشتیرانی  ،نمایندگی و بندر

جناب آقای کاپیتان منصور اسالمی

5

عملیات بندری

جناب آقای کاپیتان منصور اسالمی

فن آوری اطالعات و ارتباطات بندری -

جناب آقای مهندس کورش جاللی فراهانی

6

7

نام مدرس
جناب آقای مهندس
علیرضا چشم جهان
چناب آقای مهندس
علیرضا چشم جهان
جناب آقای مهندس
علیرضا چشم جهان

مقدماتی
فن آوری اطالعات و ارتباطات بندری-

جناب آقای مهندس کورش جاللی فراهانی

تکمیلی

8

اجاره کشتی

جناب آقای کاپیتان آرمان جهان بیگلری

9

توقیف کشتی

سرکار خانم دکتر فائزه طباطبایی

10

آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

جناب آقای محمد جواد مهرپور

11

بیمه های دریایی

سرکار خام سهیال شرفی

12

حقوق دریایی ( بازرگانی )

سرکار خانم دکتر
فائزه طباطبایی

جناب آقای کاپیتان

13

عملیات پایانه مسافر دریایی

14

مدیریت پایانه مسافر دریایی

15

اسناد ،قوانین و سازمانها

16

صادرات ،واردات و صادرات مجدد

جناب آقای دکتر رضا گلی

17

بارفرابری

جناب آقای محمد نیک پی

18

مبانی لجستیک و زنجیره تامین

جناب آقای مهندس روزبه مختاری

19

مبانی کار با کاالی فله خشک

جناب آقای دکتر غالمرضا متدین اعتمادی

20

کشتیرانی و تجارت الکترونیک

جناب آقای مهندس کورش جاللی فراهانی

21

انبارداری عمومی

جناب آقای کاپیتان منصور اسالمی

22

آشنایی با کاالی خطرناک

جناب آقای منصور بیات

23

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

جناب آقای کاپیتان سیامک نصیری

24

مدیریت ریسک و بیمه

سرکار خانم سهیال شرفی

سیامک نصیری
جناب آقای کاپیتان
سیامک نصیری
جناب آقای مهندس
روزبه مختاری
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