
 
 
 

 

 

 ١٤٠١دوره هاي مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در سال  ليست

  ی برگزار قید شده است با مجوز سازمان بنادر و دریانورد "لجستیک بندری"عناوین دوره هایی که در آن

 می گردد.
 

 كد دوره رديف
 مدت دوره  نام مدرس نام دوره آموزشي

 ) ساعت (

1 40 
 کانتینر مدیریت عملیات

 ) لجستیک بندری(

 جناب آقای مهندس 

 /علیرضا چشم جهان

جناب آقای مهندس 

 سیامک ابوعلی

 

20 

2 10 
 عملیات پایانه کانتینری

 )لجستیک بندری (

 جناب آقای مهندس 

 /علیرضا چشم جهان

جناب آقای مهندس 

 سیامک ابوعلی

 

20 

3 43232012 
 پذیرش انواع کانتینر 

 ) فنی و حرفه ای (

 جناب آقای مهندس 

 علیرضا چشم جهان 

 

12 

4 101006 
 کانتینر یخچالی و کاالهای 

 فساد پذیر

 جناب آقای مهندس 

 علیرضا چشم جهان

 

3 

5 101230 
Supply Chain Update  

 ) آخرین تحوالت زنجیره تأمین(

 جناب آقای مهندس 

 علیرضا چشم جهان
4 

6 13 
 اسناد، قوانین و سازمانها

 ) لجستیک بندری (

 جناب آقای مهندس 

 روزبه مختاری

 

12 

7 101210 
آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی و 

 نقل دریاییفروش در حمل و 

 جناب آقای مهندس 

 روزبه مختاری

 

8 

8 9 
 آشنایی با کشتیرانی ، نمایندگی و بندر

 ) لجستیک بندری (

 جناب آقای کاپیتان 

 منصور اسالمی

 

12 

 کار با کانتینر 11 9
جناب آقای مهندس 

 سیامک ابوعلی

 



 
 
 

 

 12 )لجستیک بندری(

 

10 38 
 بندریعملیات 

 )لجستیک بندری(

 جناب آقای کاپیتان

 منصور اسالمی

10 

 

11 12 
 انبارداری عمومی

 )لجستیک بندری (

 جناب آقای کاپیتان 

 منصور اسالمی

 

12 

12 46 
 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

 )لجستیک بندری (

 

 جناب آقای 

 مجید ورشوساز

 

 

4 

13 35 
 بارفرابری

 ) لجستیک بندری (

 جناب آقای 

 محمد نیک پی

 

8 

14 32 
 حقوق دریایی ) بازرگانی (

 لجستیک بندری ( )

 جناب آقای کاپیتان 

کامران واعظی 

 آشتیانی

 

12 

15 101223 

مروری بر زبان انگلیسی کاربردی در 

تجارت بین المللی و صنعت حمل و 

 نقل

 جناب آقای کاپیتان 

کامران واعظی 

 آشتیانی

8 

16 101224 

حقوق دریایی تکمیلی با نگرشی بر 

چارچوبهای حقوقی مرتبط با تجارت و 

حمل و نقل دریائی در سطوح بین 

 المللی

 جناب آقای کاپیتان 

کامران واعظی 

 آشتیانی
12 

 2020اینکوترمز  101208 17

 

محمود جناب آقای 

 رستم افشار

 

4 

18 33 
 اجاره کشتی

 )لجستیک بندری (

 

جناب آقای کاپیتان آرمان 

 جهان بیگلری

 

10 



 
 
 

 

19 101221 Laytime و دموراژ کشتیها 
 جناب آقای کاپیتان

 آرمان جهان بیگلری 
6 

20 101225 
تأثیر کنوانسیونهای بین المللی در 

 کاالحمل و نقل 

جناب آقای ملک رضا 

 ملک پور
8 

21 101226 
با تمرکز بر  2020اینکوترمز 

 لجستیک کاال

جناب آقای ملک رضا 

 ملک پور
12 

22 30 
 صادرات، واردات و صادرات مجدد

 ) لجستیک بندری (

 جناب آقای 

 دکتر رضا گلی

 

8 

 پولشوییآشنایی با مقررات  101222 23
 جناب آقای 

 دکتر رضا گلی

 

4 

24 3 
 آشنایی با کاالی خطرناک

 )لجستیک بندری (

 

جناب آقای منصور 

 بیات

 

16 

25 20 
 عملیات پایانه مسافر دریایی

 )لجستیک بندری (

جناب آقای کاپیتان 

سیامک نصیری / 

 جناب آقای کاپیتان 

 سیدرضا حسینی

 

12 

26 44 
 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی

 )لجستیک بندری (

جناب آقای کاپیتان 

سیامک نصیری / 

 جناب آقای کاپیتان 

 سیدرضا حسینی

 

12 

27 1 
 ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 )لجستیک بندری (

 جناب آقای کاپیتان

 سیامک نصیری 

 

20 

28 47 

فن آوری اطالعات و ارتباطات 

 مقدماتی –بندری 

 )لجستیک بندری (

 جناب آقای مهندس 

 کورش جاللی فراهانی
 

10 

29 48 
فن آوری اطالعات و ارتباطات 

 تکمیلی -بندری

 جناب آقای مهندس 

 کورش جاللی فراهانی

 



 
 
 

 

 16 )لجستیک بندری (

30 34 
 کشتیرانی و تجارت الکترونیک

 )لجستیک بندری (

 جناب آقای مهندس 

 کورش جاللی فراهانی

 

6 

31 6 
 مبانی کار با کاالی فله خشک

 )لجستیک بندری (

جناب آقای دکتر 

 غالمرضا 

 متدین اعتمادی

 

12 

32 101228 
 اقتصاد حمل و نقل دریایی 

 ) اقتصاد کشتیرانی(

جناب آقای دکتر 

 غالمرضا 

 اعتمادیمتدین 

 

8 

 ) لجستیک بندری(بیمه های دریایی 36 33
 سرکار خام 

 سهیال شرفی

 

8 

34 45 
 مدیریت ریسک و بیمه

 ) لجستیک بندری (

 سرکار خانم 

 سهیال شرفی

 

8 

35 39 
 توقیف کشتی

 )لجستیک بندری (

سرکار خانم دکتر 

 فائزه طباطبایی

 

10 

36 2 
 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

 )لجستیک بندری (

جناب آقای محمد 

 جواد مهرپور

 

6 

37 42 
 مدیریت عملیات کاالی فله خشک

 )لجستیک بندری (

جناب آقای دکتر 

غالمرضا متدین 

 اعتمادی

 

15 

38 19 
 عملیات پایانه نفتی

 ) لجستیک بندری (

جناب آقای کاپیتان 

اردشیر مقدس 

جعفری/ جناب آقای 

کاپیتان مهران 

 کاظمی

12 

39 18 
 عملیات پایانه کاالی مایع غیر نفتی

 ) لجستیک بندری (

جناب آقای کاپیتان 

اردشیر مقدس 

جعفری/ جناب آقای 

8 



 
 
 

 

 

کاپیتان مهران 

 کاظمی

40 101212 

بازرگانی و  های  فاهیم بیمه  با م نایی  آشننن

 برخی بیمه های رایج مسئولیت حمل و نقل 

 "و کانتینر( CMR) ترانزیت، 

 

 جناب آقای مهندس 

 وحید حائری
 

8 

 روش حل اختالف از طریق داوری 101213 41
جناب آقای آذرخش 

 شهبازی 

 

2 

42 101231 
های  بایسته های حقوقی تعهدنامه

 استرداد کانتینر

جناب آقای آذرخش 

 شهبازی

 

2 

 بارنامه سراسری 101209 43
  جناب آقای امید ملک

4 

44 101233 
 آشنایی با خدمات فرا ساحلی

 

جناب آقای کاپیتان 

 حمزه کشاورز

12 

45 101234 

نحوه برنامه ریزی و پیاده سازی 

کانتینری و سرویسهای منظم و 

 مسئولیت نمایندگیها

 (agentsدر مقابل خطوط ) 

 

جناب آقای کاپیتان 

 حمزه کشاورز

 

20 

46 101227 

آشنایی با سامانه پنجره تجارت فرامرزی و 

فرایندهای الکترونیک مرتبط با تشریفات 

 گمرکی

 (EPL ) 

 

 جناب آقای 

 رضا گرزین

 

8 

 

 کانتینربازرسی  101229 47
 جناب آقای مهندس 

 هادی کریمی
4 

 گمرک، کنوانسیون تیر ، ترانزیت 101235 48
جناب آقای مصطفی 

 آیتی
12 

 
 


