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به نام خدا

مديريت محترم شركت هاي عضو و غير عضو
موضوع  :كارگاه آموزشي " پذيرش انواع كانتينر "
با سالم و احترام ؛
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اخذ مجوز آموزشگاههای آزاد از سازمان فنی و حرفه ای کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی
" پذیرش انواع کانتینر " را در آذر ماه  1396برگزار نماید.
به اطالع می رساند سازمان فنی و حرفه ای تحت نظارت سازمان بین المللی کار (  ) ILOمی باشد و گواهينامه صادره اعتبار
بين المللي دارد لذا خواهشمند است عالقمندان به شرکت در دوره مذکور حداکثر تا تاریخ  1396/08/13مدارک ذیل را به
مرکز آموزش انجمن جهت ارسال به سازمان فنی و حرفه ای ارسال نمایند .
مدت دوره
رديف

كد دوره

1

3152

عنوان دوره  /كارگاه آموزشي
(ساعت)

پذیرش انواع کانتینر

 20ساعت ( 12ساعت

( ویژه برادران )

تئوری و  8ساعت عملی)

شایان ذکر است در دوره مذکور شرکت کنندگان با
 -1تعریف انواع کانتینر ( وارداتی -صادراتی – ترانزیتی )
 -2تجهیزات ترمینال کانتینری
 -3مزایای استفاده از کانتینر
 -4کنوانسیونهای مرتبط با حمل کانتینر
 -5وظایف مالک کانتینر
 -6بنادر برتر کانتینری
 -7آشنایی با اصطالحات گمرکی و بندری
 -8آشنایی با اینکوترمز

هزينه

ثبت نام (ريال )

نام مدرس

3.000.000
آقای داریوش رشیدی
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 -9آشنایی با کاالی خطرناک
 -10محاسبه  Digit Codeکانتینر
 -11آشنایی با مسائل مالی تخلیه و بارگیری کانتینر ( ) THC

توضيحات:


آموزش دوره عملی در گمرک شهریار تهران خواهد بود.



آزمون دوره پذیرش انواع کانتینر با توجه به بین المللی بودن گواهینامه صادره از طریق سازمان فنی و حرفه ای برگزار می گردد .
که تاریخ آزمون نیز متعاقباً اعالم می شود .



با توجه به حضور بازرس از طرف سازمان فنی و حرفه ای حضور در کارگاه آموزشی در طول برگزاری دوره آموزشی اجباری است.



محل برگزاری دوره  :تهران -خیابان ولیعصر ( عج )  ،باالتر از میدان ولیعصر ( عج)  ،نرسیده به زرتشت  ،کوچه دانش کیان پالک
30



هزینه دوره به حساب جام شماره  1702228017نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد ( کد  ) 6319/8به نام انجمن کشتیرانی و
خدمات وابسته واریز و اصل فیش تحویل مرکز آموزش انجمن گردد.



شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

*مدارک الزم جهت ثبت نام:
.1

ارائه اصل فيش بانکي

.2

تصوير صفحه اول شناسنامه

.3

كپي كارت ملي

.4

دو قطعه عکس 3 × 4

.5

كپي مدرک تحصيلي
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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 كاري:

شماره تلفن ثابت:

شماره موبايل:

وضيعيت تاهل:
مجرد □

زن □

متاهل □

پست الکترونيکي:
آدرس پستي:
نام كارگاههاي 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:

شماره تماس مرکز آموزش 02188937482 :

شماره فکس02188905604 :

پست الکترونیکtc@saoi.ir:

