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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني، نمايندگي كشتيراني، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

فصفل ششف   -بخش الف  بررسي و تجزيه و تحليل الزامات و مسئوليت ها در اصالحيه " سمينارموضوع: 

كانتينرهفا ) وين تاييفد  ت جان اشخاص در دريا ) كنوانسيون سوالس ( در خصوص تفويي كنوانسيون نجا

 VGM )"   SOLAS Convention, Chapter VI, Part A, Regulation 2,Cargo Informationشده كانتينرها 
 

 با سالم؛

اصالحيه فصل شش   الزامات فعالیتی و  با توجه به در نظر داردایران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته احتراماً، 

ندی  و طبق جدول زمانبیک روزه  سمینار ( VGMين تاييد شده كانتينر ) كنوانسيون سوالس در خصوص و

ارشناسان کان و مدیر از سیالبس ذیل برگزار نماید، ضرورت دارد کلیه دست اندرکاران حوزه فعالیت کانتینری اعم

انتینر، ک ، نمایندگی های مالک ( Vessel Agent) شرکت های کشتیرانی، فورواردرها، نمایندگی های کشتیرانی 

مشخصات  میل فرمخواهشمند است نسبت به تکاپراتورهای ترمینال های کانتینری در این سمینار شرکت نمایند. لذا 

 اقدام مقتضی صورت پذیرد.  23/07/1401و ارسال فیش بانکی واریزی تا تاریخ شركت كننده 

حاصل فرمایید. خواهشمند است  مرکز آموزش انجمن تماس 02188937482جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 ارسال گردد. tc@saoi.irفرم ثبت نام و مدارک به ایمیل 

 17/8/1401: سه شنبه مورخ  يبرگزار تاريخ

 : جناب آقای مهندس علیرضا ساطعیسخنران

 15:00الی  9:00: ساعت برگزاري

 .گردد ی: متعاقبًا اعالم ميمحل برگزار 

 ریال ) دوازده میلیون ریال ( 12.000.000ثبت نام:  نهيهز

 23/7/1401سه شنبه  مورخ  :ثبت نام مهلت

 :ثبت نام يبرا اييمورد ن مدارک

 تصویرکارت ملی -

 تکمیل فرم مشخصات شرکت کننده جهت ثبت نام در دوره آموزشی -

 ارائه فیش بانکی / واریزی    -
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 و شماره 6104337811209319، شماره کارت  5233531540هزینه ثبت نام دوره میبایستی به حساب شماره  * 

رکز م بهفیش  تصویربه نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران  واریز و    IR340120020000005233531540شبا

 گردد.ارائه آموزش انجمن 

 گردد.* شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی 

 .تخفیف برخوردار می باشند %10شرکت های عضو انجمن از شاغلین * 

 : رفصل مطالبس

 حوادث و سوانح دریایی زمینه ساز اصالحیه کنوانسیون سوالس (1

ن انسیون سوالس در سازمان بیفصل ششم کنو -مروری بر فرآیند تهیه و تصویب اصالحیه به بخش الف (2

 تشدید مسئولیت دست اندرکاران حوزه کانتینری در راستای (IMOالمللی دریانوردی )

با رویکرد ( VGMبررسی و تجزیه و تحلیل مفاد اصالحیه به کنوانسیون سوالس در مورد توزین کانیتنرها ) (3

 توسعه مسئولیت های  فعالین حوزه کانتینر

سان ی یکازبررسی و تجزیه و تحلیل دستورالعمل سازمان بین المللی دریانوردی برای کمک به پیاده س (4

 IMO Guidelines- MSC. 1/Circ.1475 –اصالحیه کنوانسیون سوالس در کشورهای عضو 

 والس بین المللی برای پیاده سازی اصالحیه کنوانسیون س مشترک خطوط کشتیرانی کانتینری  رویه (5

 رویه ترمینال های کانتینری بین المللی برای پیاده سازی اصالحیه کنوانسیون سوالس (6

نوانسیون کسازمان بنادر و دریانوردی برای پیاده سازی اصالحیه  1395رسی دستورالعمل سال نقد و بر (7

 سوالس

 در بندر شهید رجایی SL STARسانحه کشتی عوامل موثر در شکل گیری بررسی  (8

دثه در پی حا VGMنقد و بررسی دستورالعمل تجدید نظر شده سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص  (9

  SL STARکشتی 

 والسیون سارائه پیشنهادات برای تفکیک و شفاف سازی مسئولیت ها در اجرای الزامات اصالحیه کنوانس (10

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 



 ایران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته شماره:

 دانش پژوهانفرم ثبت نام  تاریخ:

 
 ی گردد.مگواهینامه بر اساس این فرم انجام دانش پژوهان گرامی لطفا مشخصات ذیل  را با دقت تکمیل نمایید. اطالعات ثبت نام و صدور 

 

 

FR039-01 

 

 

 

 

 

 نام:

 

Name: 

 

 نام خانوادگی:

 

Lastname: 

 نام پدر:

 

 

 شرکت/ سازمان محل فعالیت: :کد ملی

 :شماره همراه

 

  شماره تلفن ثابت:

 پست الکترونیکی:

 

 " ( VGMاصالحیه فصل ششم کنوانسیون سوالس در خصوص وزن تایید شده کانتینر )  " سمینار 

  17/8/1401مورخ  سه شنبهروز  

 

 تاریخ –دانش پژوهمضاء ا                                                                                                                              

 

 

 نتیجه:

 تاریخ ثبت در فرم پیش ثبت نام:

 توضیحات:

 :مضاء مدیر آموزشا                                                                                                                                            

 tc@saoi.irپست الکترونیک:  02188905604: فکسشماره   02188937482تماس مرکز آموزش :  شماره
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