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به نا خدا

قابل توجه متقاضيان حضور در دوره هاي آموزش لجستيك بندري و دريايي
موضوع  :كارگاه آموزشي”فن آوري اطالعات و ارتباطات بندري-مقدماتي و تكميلي“
با سالم و احترام ؛
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فنااور االالااات و اراطاالاات بندر دم ادماای و پیشارفته " را الطا دساتوراعمم
سازمان بنادر و دریانورد ازمورخ  97/08/20اعی  97/08/26و  97/08/27اعی  97/09/5برگزار نماید .دوره مذکور از دوره هاي مدديیيتي لجسدتيك
بندري بوده و حوزه بندر -پس كیانه و كشتيیاني و نمايندگي را شامل مي شود و كاركنان در موظف به گذراندن این دوره می باشند.
الزم به ذکر است که ارسال ممرفی نامه و تكميل فدی مشصادات شدیكن كنندده بدا تمييدد متدی شدیكن و ارساال فایب باانوی واریاز ااا
ااریخ  1397/08/12جهت شرکت در دوره ضرور می باشد ،عذا ا اضا دارد در اسرع وقت نسطت به ثطت نام در کارگاه آموزشی فوق اعذکر اقدام نمایند.



خواهشمند اسن قبل از واريز وجه با میكز آموزش انجمن ،به شماره  02188937482تماس حاصل فیماييد.

رديف

كد دوره

1

47

2

48

عنوان دوره  /كارگاه آموزشي

شتیيه ثبن نا
(ريال )

نا مدرس
آقاي متندس كوروش

فن آوري اطالعات و ارتباطات بندري  -مقدماتي

2.000.000

جاللي فیاهاني

آقاي متندس كوروش

فناوري اطالعات و ارتباطات بندري -تكميلي

2.000.000

جاللي فیاهاني

توضيحات:

 آزمون دوره " فن آوري اطالعات و ارتباطات بندري  -مقدماتي" در روز شنبه مورخ  97/08/26از ساعن  9-11بیگزار مي گیدد.

 آزمون دوره " فن آوري اطالعات و ارتباطات بندري  -تكميلي" در روز دوشنبه مورخ  97/09/05از ساعن  9- 11بیگزار مي گیدد.
 داوطلب مي بايسن در تاريخ و ساعن مقیر در جلسه امتحان حاضی گیدد .تمخيی به هی دليل پس از شیوع امتحان باعث محیومين داوطلب از آن امتحان مي
شود.
 آوردن هی گونه وسايل الكتیونيكي مانند موبايل ،ماشين حسابتاي قابل بینامه ريزي و ديگی وسايل مشابه به جلسه امتحان ممنوع اسن.
* حد نااب تشكيل هی يك از دوره ها  15نفی مي باشد.
* حضور در كارگاهتاي آموزشي در طول بیگزاري دوره آموزشي اجباري اسن.
* صدور گواهينامه طي دوره آموزشي منوط به حضور در كالس آموزشي و موفقين در آزمون دوره ميباشد ،در صورتيكه فیدي در تما مدت بیگزاري
دوره در كالس حضور نداشته باشد ،گواهينامه صادر نصواهد شد.
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* محل بیگزاري دوره  :میكز آموزش انجمن كشتيیاني و خدمات وابسته به نشاني :تتیان -خيابان وليعای ،نیسيده به زرتشن كوچه دانش كيان پالک
 30طبقه اول مي باشد.
* هزينه دوره به حساب جا شماره  1702228017نزد بانك ملن شعبه بتجن آباد ( كد  ) 6319/8به نا انجمن كشتيیاني و خدمات وابسته واريز و
اصل فيش تحويل میكز انجمن گیدد.
* شتیيه واريزي به هيچ عنوان مستید نمي گیدد.
* شیكن هاي عضو انجمن در صورت معیفي بيش از  3نفی بیاي حضور در دوره  ،شامل  %10تصفيف خواهند شد.
مدارک الز جتن ثبن نا :
 .1ارائه معیفي نامه از طیف شیكن و تكميل فی مشصاات شیكن كننده جتن ثبن نا در دوره آموزشي
.2

ارائه اصل فيش بانكي

.3

تاويی صفحه اول شناسنامه و كارت ملي

.4

دو قطعه عكس  3 × 4رنگی

.5

کپی آخرین مدرک احصیلی

شماره:

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

تاریخ:

فرم ثبت نام فراگیران

FR039-01
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نام خانوادگیLastname:

نام پدر:

تاریخ تولد ( :روز /ماه /سال )

محل صدور :

جنسیت :مرد □
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رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

نام شرکت:
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شماره موبایل:
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امضاء فراگیر– تاریخ

نتیجه:
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توضیحات:
امضاء مدیر آموزش:
شماره تماس مرکز آموزش 20422988120 :

شماره فکس20422928121 :

پست الکترونیکtc@saoi.ir :

