
آقای آذرخش شهبازی 
روش حل اختالف از طریق داوری

بایسته های حقوقی تعهدنامه های استرداد 
کانتینر

آقای امید ملک
بارنامه سراسری

خانم سهیال شرفی
بیمه های دریایی

مدیریت ریسک و بیمه

دکتر مسعود پل مه
حقوق دریایی   /   آینده پژوهی

مدل ذهنی   /   مدیریت منابع انسانی

مهندس روزبه مختاری
اسناد، قوانین و سازمانها

آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی و فروش در 
حمل و نقل دریایی

مهندس هادی کریمی
بازرسی کانتینر

مهندس علیرضا چشم جهان
کار با کانتینر   /مدیریت عملیات کانتینر

عملیات پایانه کانتینری
کانتینر یخچالی و کاالهای فساد پذیر

 آخرین تحوالت زنجیره تأمین

آقای محمد نیک پی
بارفرابری 

ترانزیت کاال

مهندس کورش جاللی فراهانی
فن آوری اطالعات و ارتباطات بندری – مقدماتی

کشتیرانی و تجارت الکترونیک

آقای ملک رضا ملک پور
تأثیر کنوانسیونهای بین المللی در حمل 

و نقل کاال
اینکوترمز 2020 با تمرکز بر لجستیک کاال

کاپیتان کامران واعظی آشتیانی
حقوق دریایی ) بازرگانی (

مروری بر زبان انگلیسی کاربردی در تجارت 
بین المللی و صنعت حمل و نقل

حقوق دریایی تکمیلی با نگرشی بر چارچوبهای حقوقی مرتبط با تجارت 
و حمل و نقل دریائی در سطوح بین المللی

لیست دوره های مرکز آموزش
 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران



آقای رضا گرزین
آشنایی با سامانه پنجره تجارت فرامرزی و 

فرایندهای الکترونیک مرتبط با تشریفات قبل 
) EPL ( از اظهار تا پس از ترخیص کاال از گمرک

مهندس وحید حائری
آشنايي با مفاهيم بیمه هاي بازرگاني و 

برخي بیمه هاي رايج مسئوليت حمل و نقل 
)ترانزیت، CMR و كانتينر(«

آقای نیما روشنایی
مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی/ فارسی

مشتری مداری به زبان انگلیسی / فارسی

آقای منصور بیات
آشنایی با کاالی خطرناک

آقای محمد جواد مهرپور
آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

دکتر غالمرضا متدین اعتمادی
مبانی کار با کاالی فله خشک

اقتصاد حمل و نقل دریایی )اقتصاد کشتیرانی(

کاپیتان سیدرضا حسینی

کاپیتان سیامک علی اکبر زاده 
نصیری 

عملیات پایانه مسافر دریایی

مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کاپیتان کامران واعظی آشتیانی 

آقای محمود رستم افشار

اینکوترمز 2020

کاپیتان آرمان جهان بیگلری
اجاره کشتی

Laytime و دموراژ کشتی ها

کاپیتان منصور اسالمی
آشنایی با کشتیرانی ، نمایندگی و بندر

عملیات بندری  /   انبارداری عمومی
مبانی لجستیک و زنجیره تامین

دکتر رضا گلی
صادرات، واردات و صادرات مجدد

آشنایی با مقررات پولشویی

دکتر فائزه طباطبایی
توقیف کشتی


