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به نام خدا

قابل توجه متقاضيان حضور در دوره هاي آموزش لجستيك بندري و دريايي
موضوع :كارگاه آموزشي  " :اسناد ،قوانين و سازمانها " به صورت آنالين

با سالم؛
احتراماً ،انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی " اسناد ،قوانین و سازمانها " را طبق دستور العمل سازمان
بنادر و دریانوردی از تاریخ  1399/06/16الی  1399/06/18به صورت آنالين برگزار نماید .دوره مذکور از دوره هاي تخصصي می باشد
و حوزه پس کرانه و بندر ،کشتیرانی و نمایندگی را شامل می شود .مدیران عامل  ،مدیران شعب و کلیه کارکنان در پایانه ها ،کارگزاران
عملیات بازرگانی ،کارکنان دریایی و عملیات بندری ملزم به گذراندن این دوره می باشند.
الزم به ذکر است ثبت نام در دوره آموزشی ،مستلزم ارائه فرم مشخصات شركت كننده با تأييد مهر شركت محل فعاليت و اصل فیش
بانکی /واریزی تا تاریخ  1399/06/13به انجمن می باشد.
رديف

كد دوره

عنوان دوره  /كارگاه آموزشي

1

13

اسناد ،قوانين و سازمانها

شهريه ثبت نام
(ريال )

4.320.000

توضيحات:

 به پيوست آيين نامه انضباطي جهت اطالع ارسال مي گردد.

 اولویت ثبت نام افراد بر اساس ترتیب دریافت مستندات مورد اشاره در بخشنامه می باشد.

 آزمون دوره " اسناد ،قوانين و سازمانها " متعاقباً اعالم مي گردد.
* حد نصاب تشکيل هر يك از دوره ها  15نفر مي باشد.
* حضور در كارگاههاي آموزشي در طول برگزاري دوره آموزشي اجباري است.

نام مدرس
جناب آقاي مهندس
روزبه مختاري
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* صدور گواهينامه طي دوره آموزشي منوط به حضور در كالس آموزشي ( به صورت آنالين ) و موفقيت در آزمون دوره ميباشد ،در
صورتيکه فردي در تمام مدت برگزاري دوره در كالس حضور نداشته باشد ،گواهينامه صادر نخواهد شد.
* هزينه دوره ميبايستي به حساب جام شماره  1702228017و يا شماره كارت  6104337566972061نزد بانك ملت شعبه بهجت آباد (
كد  ) 6319/8به نام انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران واريز و اصل فيش تحويل مركز انجمن گردد.
* شهريه واريزي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.
* پرسنل شركت هاي عضو انجمن از  %10تخفيف برخوردار مي باشند.
مدارک الزم جهت ثبت نام:
.1

ارائه معرفي نامه از طرف شركت

.2

تکميل فرم مشخصات شركت كننده جهت ثبت نام در دوره آموزشي

.3

ارائه اصل فيش بانکي  /واريزي

.4

تصوير برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه

.5

تصوير برابر اصل شده كارت ملي

.6
.7

قطعه عکس 3 × 4
تصوير برابر اصل شده مدرک تحصيلي

مرکز آموزش انجمن
کشتیرانی و خدمات

آئین نامه انضباطی

وابسته ایران

آئین نامه انضباطی دانش پژوهان مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
 -1هر دانش پژوه موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسالمی واخالقی و مقررات مرکز آموزش را به
ترتیب زیر مراعات نماید.
الف :رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس و مدیر و مدرس و  ...و دیگر کارکنان مرکز
آموزش
ب :رعایت حسن رفتار و اخالق و همکاری با سایر دانش پژوهان در طول ساعت حضور در مرکز آموزش
ج :حضور به موقع ( نیم ساعت قبل از شروع برگزاری دوره ) در مرکز آموزش ( مطابق برنامه تعیین شده )
و خروج از آن در پایان ساعت مقرر
د) حضور در طول برگزاری دوره آموزشی الزامی می باشد.
 -2دانش پژوه موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف مرکز آموزشی ( تئوری و عملی ) حضور داشته
باشد.
 -3ورود دانش پژوهان بعد از حضور مدرس در کالس و شروع دوره میسر نمی باشد.
 -4دانش پژوه موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی می باشد.
 -5دانش پژوه موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسالمی می باشد.
 -6انتشار و توزیع هر گونه جزوه  ،کتاب ،اطالعیه ،بروشور ،لوح فشرده و سایر موارد مشابه غیر مجاز اکیداً
ممنوع است.
 -7هرنوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاه های اطالع رسانی و تشکل های غیرقانونی ممنوع است.
مقررات مربوط به غیبت:
 -8عدم حضور دانش پژوه در مرکز آموزش در ساعات تعیین شده غیبت محسوب می شود.
 -9غیبت موجه به آندسته از غیبت هایی اطالق می گردد که با اطالع و اجازه قبلی از مرکز آموزش و یا بدون
اطالع و اجازه قبلی و بعلت حوادث پیش بینی نشده ( بیماری  ،فوت بستگان و  ) ...که پیش آید صورت
گیرد.
تبصره 1:در مواردی که غیبت با اجازه قبلی مرکز آموزش نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است
تبصره  :2مالک عمل غیبت مجاز دانش پژوهان چهار شانزدهم (  ) 4/16می باشد.
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مرکز آموزش انجمن
کشتیرانی و خدمات

آئین نامه انضباطی

وابسته ایران
 -10غیبت غیر موجه به آندسته از غیبت هایی اطالق می گردد که بدون اطالع و اجازه قبلی مرکز آموزش و
بدون عذر موجه باشد.
تبصره :در صورت غیبت بیش از حد مجاز در دوره آموزشی دانش پژوه مجاز به شرکت در آزمون نمی باشد.
تبصررره  :2گواهی طی دوره برای دانش پژوهانی که دارای غیبت بیش از حد مجاز در دوره آموزشرری باشررند صررادر
نخواهد گردید.
 -11در صورت ثبت نام دانش پژوه  ،شهریه واریزی به هیچ عنوان طبق اطالع رسانی در بخشنامه های آموزشی
و اطالع رسانی در هنگام ثبت نام مسترد نمی گردد.
 -12حدنصاب نمره قبولی در آزمونها  % 60نمره می باشد
 -13در صورت عدم موفقیت در آزمون ،دانش پژوه می تواند طبق برنامه اعالمی از سوی مرکز در آزمون مجدد
شرکت نماید.
 -14دانش پژوه موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید و در حفظ و نگهداری
اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی اهتمام ورزد.
 -15چنانچه دانش پژوه خسارتی به تجهیزات و و سایل کمک آموزشی و ساختمان واحد آموزشی یا سایر دانش
پژوهان وارد آورد باید خسارت وارده را جبران نماید.

شرایط حاکم بر جلسات آزمون
رعایت نکات زیر در جلسات آزمونهای کتبی و عملی الزامی بوده و با متخلف یا متخلفین طبق مقررات
مندرج عمل خواهد شد :
.1دانش پژوه می بایست در تاریخ و ساعات مقرر که بوسیله انجمن از قبل تعیین می گردد در جلسه
آزمون حاضر گردد.تاخیر به هر دلیل پس از شروع آزمون  ،باعث محرومیت داوطلب از آن آزمون
خواهد شد.
.2ورود اشخاص غیرمجاز به جلسات آزمون ممنوع می باشد.
.3رعایت سکوت در جلسه آزمون کتبی الزامی است.
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مرکز آموزش انجمن
کشتیرانی و خدمات

آئین نامه انضباطی

وابسته ایران

. 4آوردن کتب  ،جزوات و یادداشتهای غیرمجاز به هر نحو در جلسه آزمون ممنوع بوده و در صورت
انجام این عمل بوسیله داوطلب  ،بمنزله مردودی در آزمون تلقی خواهد شد.
.5هیچ دانش پژوهی بدون اجازه و بدون تسلیم کلیه اوراق امتحانی حق ترک آزمون را نخواهد
داشت.انجام این عمل بمنزله مردودی در آزمون تلقی خواهد شد.
.6هر گونه تبادل اطالعات بین دانش پژوهان در جلسه آزمون بمنزله مردودی در آزمون تلقی خواهد
شد.
.7هر گونه تخلف از ضوابط و مقررات مربوط به مرکز از طرف دانش پژوه می تواند باعث محرومیت
شرکت کننده در آزمون گردد.
 .8آوردن هر گونه وسایل الکترونیکی مانند موبایل  ،ماشین حسابهای قابل برنامه ریزی  ،پیجر و دیگر
وسایل مشابه به جلسه آزمون ممنوع می باشد.
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