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به نام خدا

مديران محترم شركتهاي عضو
موضوع :شركت در آزمون موسسه ICS
با سالم و احترام ؛
به استحضار می رساند پس از ماهها پیگیری و مکاتبات مستمر با موسسه  ICSسرانجام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته موفق
گردید تا به عنوان مرجع رسمی مجاز برگزاری آزمون  ICSدر تهران معرفی گردد.
به اطالع می رساند موسسه  ) Institute of Chartered Ship brokers ( ICSبا قدمتی  011ساله به عنوان یک موسسه
حرفه ای و پیشرو در صنعت حمل و نقل دریایی ،با داشتن  72شعبه در کل جهان و حدود  5هزار عضو فعال از شهرتی بین
المللی و بی همتا برخوردار است ،که از  BIMCOنیز جایزه دریافت نموده است.
در طی سالیان ،صنعت حمل و نقل دریایی دچار تغییرات ساختاری و عملکردی و نیز پیچیدگی های خاص خود شده است و از
زمان ساخت کشتیهای تک جداره و دو جداره مخصوص حمل کاالی عمومی این صنعت در طی سالیان دور  ،طیف وسیعی از
بخشها را به حسب نوع کشتیها و کاالها و همچنین کارکردهای تجاری و عملیاتی در بر می گیرد که هر یک از این بخشها دارای
نظامات مستقل و خصوصیات منحصر به حوزه می باشند .افراد حرفه ای برای احراز موفقیت در چنین محیط های پیچیده می
بایست خود را با ابزارهای متنوع مجهز سازند که از مهمترین این ابزارها دانش کافی در حوزه  ICSمربوط می باشد و عضویت
حرفه ای خویش را با داشتن تخصص در انواع موضوعات از قبیل تجارت خطوط منظم  ،عملیات و مدیریت کشتی  ،اجاره
کشتیهای تانکر و فله بر ،قوانین حمل و نقل دریایی ،حمل و نقل چند وجهی ،مدیریت بندر و پایانه ،صنایع ساحلی و فراساحلی و
غیره ارائه می نماید که به موجب آن داوطلبان را آماده می سازد تا در تجارت نقشی چالش بر انگیز ایفا نمایند.
عضویت این موسسه عموماً به کسانیکه از عهده امتحانات احراز صالحیت بر آیند اعطا می شود .آزمون های موسسه  ICSدو بار در
سال و در ماه های

 Mayو  Novبه صورت همزمان در سراسر نمایندگی های فعال دنیا برگزار

می شود.
مدرک این موسسه از جمله معتبرترین و قدیمی ترین مدارک بین المللی می باشد ،که سالیانه باالی بر  5هزار نفر در آزمونهای
آن شرکت می نمایند.

عناوین کل دوره های موسسه عبارتند از:
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1- Introduction to Shipping
2- Economics of Sea Transport & International Trade
)3- Shipping Business ( compulsory in first year
4- Shipping Law
5- Dry cargo Chartering
6- Ship Operations & Management
7- Ship Sale & Purchase
8- Tanker Chartering
9- Liner Trades
10- Port Agency
11- Logistics & Multi-modal Transport
12- Port & Terminal Management
13- Offshore Support Industry
14- Marine Insurance
15- Shipping Finance
16- Legal Principles in Shipping Business

امتحانات آن به دو گروه تقسیم می شوند که به شرح ذیل می باشد:
 -0افرادی که تمایل دارند در این حوزه اشتغال یافته و بعنوان یک نیروی متخصص در حد کارشناس فعالیت نمایند یا
بمنظور آشنایی از عملکرد های کشتیرانی برای بهرهمندی در سایر حوزه ها برخوردار گردند به عنوان

"

 " fundamental Diplomaتطبیق داده شده و باید در آزمون سه دوره از دوره های مذکور حضور یافته که حتماً
یکی از آن دوره ها باید "  " Introduction to Shippingباشد.
 -2افرادی که می خواهند بعنوان مدیر حرفه ای و یا عضو موسسه شوند و از مزایای آن استفاده نمایند به عنوان "
 " Advanceتطبیق میگردند و باید در آزمون  7دوره از دوره های مذکور حضور یابند  4دوره اصلی آن شامل :
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1- Introduction to Shipping
2- Shipping Business
3- Shipping Law
4- Economics of Sea Transport
و  3دوره دیگر از بین دوره های مذکور به دلخواه انتخاب می گردد.
تمامی موارد به طور کامل در سایت موسسه به آدرس  www.ics.org.ukتوضیح داده شده است.

پیش از این بسیاری از فعاالن صنعت حمل و نقل دریایی برای شرکت در آزمون و اخذ مدرک  ICSکه معادل دانشنامه کارشناسی
ار شد بین المللی شناسایی و معتبر می باشد ،ناچار بودند با صرف هزینه گذاف به دیگر کشورها سفر کرده و زمان بسیاری را
مصروف آن نمایند  .خوشبختانه با موفقیت مزبور و با آغاز برگزاری آزمون ها از ماه  Mayسال  2018میالدی ( اردیبهشت ماه
 ) 0337در محل انجمن کشتیرانی و خ دمات وابسته این امکان برای عالقمندان وجود دارد تا با هزینه بسیارکمتر بتوانند این
مدرک معتبر علمی را اخذ نمایند.
لذا با توجه به زمان اندک باقیمانده برای ثبت نام که تا  3/April/2018می باشد  .به عالقمندان توصیه می گردد که هر چه
سریعتر اقدامات الزم جهت شرکت در آزمون را انجام دهند.
قابل ذکر است افرادی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوان با مرکز آموزش انجمن با شماره  12022337422تماس حاصل فرمایید.

