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به نام خدا

مديريت محترم شركت ...
موضوع  :كارگاه آموزشي”مباني لجستيك و زنجيره تأمين “
با سالم و احترام ؛
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی " مبانی لجستیک و زنجیره تأمین" را طبق جدول زمانبندی ذیل برگزار نماید .دوره
مذکور ازدوره های مديريتي لجستيك بندری بوده و حوزه بندر و پسکرانه كشتيراني و نمايندگي را شامل ميشود و مدیران عامل و مدیران
شعب و کلیه کارکنان در حوزه پسکرانه و بندر ،كشتيراني و نمايندگي موظف به گذراندن این دوره می باشند.
الزم به ذکر است که تکميل فرم مشخصات شركت كننده با تأييد مهر شركت و ارسال فیش بانکی واریزی تا تاریخ  96/07/12جهت شرکت در
دوره ضروری می باشد ،لذا تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در کارگاه آموزشی فوق الذکر اقدام نمایند.

رديف

كد دوره

1

46

عنوان دوره /

مدت دوره

كارگاه آموزشي

(ساعت)

مباني لجستيك

 18ساعت

و زنجيره تأمين

ساعت

نام

روزهای برگزاری

( 8ساعت حضوری و 10
ساعت غیر حضوری )

برگزاری

شنبه96/7/29

شهريه ثبت
(ريال )

13-17
2.000.000

يکشنبه96/7/30

13-17

نام استاد

جناب آقای
همايون اسدی

*توضيحات:
* خواهشمند است قبل از واريز وجه با مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته با شماره  02188937482تماس حاصل نماييد.

 آزمون دوره " مبانی لجستیک و زنجیره تأمین" در روز سه شنبه مورخ  96/08/02از ساعت 9-11برگزار می گردد.

 خواهمشند است قبل واریز وجه با بخش آموزش به شماره  88937482تماس حاصل نموده و سپس هزینه را واریز نمائید .

 داوطلب می بایست در تاریخ و ساعت مقرر در جلسه امتحان حاضر گردد .تأخیر به هر دلیل پس از شروع امتحان باعث محرومیت داوطلب از آن
امتحان می شود.
 آوردن هر گونه وسایل الکترونیکی مانند موبایل ،ماشین حسابهای قابل برنامه ریزی و دیگر وسایل مشابه به جلسه امتحان ممنوع است.
 حد نصاب تشکیل هر یک از دوره ها  15نفر می باشد.

 صدور گواهینامه طی دوره آموزشی منوط به حضور در کالس آموزشی و موفقیت در آزمون دوره میباشد ،در صورتیکه فردی در تمام مدت برگزاری
دوره در کالس حضور نداشته باشد ،گواهینامه صادر نخواهد شد.
 حضور در کارگاههای آموزشی در طول برگزاری دوره آموزشی اجباری است.

 محل برگزاری دوره  :مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به نشانی :تهران -خیابان ولیعصر ،نرسیده به زرتشت کوچه دانش کیان پالک
 30می باشد.
 هزینه دوره به حساب جام شماره  1702228017نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد ( کد  ) 6319/8به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته واریز و
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اصل فیش تحویل مرکز آموزش انجمن گردد.

 شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

 شرکت های عضو انجمن در صورت معرفی بیش از  3نفر برای حضور در دوره  ،شامل  %10تخفیف خواهند شد
*مدارک الزم جهت ثبت نام:
 .1ارائه فرم ثبت نام فراگیران جهت ثبت نام در دوره آموزشی
 .2ارائه اصل فیش بانکی
 .3تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 .4یک قطعه عکس 3 × 4
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Name

نام:

Last name

نام خانوادگي:

نام پدر:

تاريخ تولد ( :روز /ماه /سال )

محل صدور :

جنسيت :مرد □

كد ملي

تحصيالت:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:

نام شركت:

ميزان سابقه كاری:

شماره تلفن ثابت:

شماره موبايل:

وضيعيت تاهل:
مجرد □

زن □

متاهل □

پست الکترونيکي:
آدرس پستي:
نام كارگاههای آموزشي مورد نظر:
-1

-7

-2

-8

-3

-9

-4

-10

-5

-11

-6

-12

امضاء فراگير – تاريخ
نتيجه:
تاريخ ثبت در فرم پيش ثبت نام:
توضيحات:
امضاء مدير آموزش:

پست الکترونیکtc@saoi.ir :

شماره فکس02188905604 :

شماره تماس مرکز آموزش 02188937482 :

