
 
 

 

 

  نحوه ارائه خدمات آموزشی در سمینار و دوره آموزش تخصصی ایمنی در پایانه هاي کانتینري

  خدمات آموزشی شرکت در بخش آموزش داخل کشور  :الف ) 

 بندر عباس کشور بلژیک جهت ارائه مطالب علمی و تدریس در بخش هاي تئوري دوره آموزشی در تهران و  Global Port Training Academyحضور استاد مجرب از  -

 خودکار و دفترچه یادداشت  فراهم سازي و ارائه پکیج آموزشی دوره شامل جزوه ،فایل الکترونیکی ،کیف ، -

 با درج میزان ساعت آموزشی طی شده ارائه گواهینامه آموزشی حضور در دوره آموزشی به تمامی نفرات ثبت نام شده -

ساٌ بر عهده شرکتهاي أایاب و ذهاب و تغذیه کلیه ثبت نام شوندگان در خارج از ساعات آموزشی حاضر در دوره(در تهران و بندرعباس) ، ر هزینه هاي مربوط به اسکان، •
 نخواهد داشت.بر عهده را  در دوره (تهران و بندر عباس)ندگان دربر شرکت کنهزینه هاي مترتب  برگزار کننده دورهثبت نام کننده و مدعوین بوده و 

  خدمات آموزشی شرکت در بخش آموزش خارج کشور  :ب) 

 ویزا مربوط به  اخذ انجام کلیه مراحل اداري  و پرداخت هزینه هاي -

 هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه دوسلدورف آلمانبلیط رفت و برگشت تهیه  -

 بلژیک از دوسلدورف به محل اسکان مدعوین در شهر آنتورپ ترانسفر فرودگاهی -

 ستاره بصورت اتاق هاي یک نفره 4 هتلهر نفر در روز اقامت  7شب و  6  -

 یورو ) 300یورو به ازاي هر روز جمعأ  50( پرداخت هزینه هاي ناهار و شام مدعوین  -

 عزیمت به بنادر زیبروژ، خنت و روتردامانجام ترانسفر هاي داخلی منطبق با برنامه ریزي آموزشی دوره جهت  -

  و تحویل پکیج آموزشی فراهم نمودن شرایط مناسب جهت حضور در دوره آموزشی در بندر آنتورپ -

  مدعوین  بیمه مسافرتی -



 
 

 

 

  توضیحات  :ج) 

ü  کننده می باشد مدعوین و شرکت کنندگانمسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده 
ü  روز کاري می باشد  21 مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا حداقل 
ü  جهت دریافت ویزا از هزینه واریزي دوره  هیچ تعهدي را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی آموزشی  ،شرکتدر صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگري

 می گردد. ام کنندگان عودتبه ثبت نعینا آموزشی کسر گردیده و مابقی مبلغ 

ü  گردد پرانگلیسی ترجیحاٌ به زبان،.فرم  اقدام نمایدبراي خودش شخصا نسبت به تکمیل فرم ها براي هر درخواست کننده ویزا باید.   

 

 

 مدارك الزم براي ویزاي بلژیکد ) 

  (امضاء شده).اعزام  ماه اعتبار از تاریخ  6اصل گذرنامه معتبر با  -
  باطل شده (در صورت وجود).ي قبلی / گذرنامه ها اصل گذرنامه  -
  ، آمریکا، کانادا، استرالیا، ...سال گذشته از جمله ویزاهاي شنگن 3گذرنامه و ویزاهاي  9تا  2فتوکپی از صفحات  -
  هر نفر.ویزا با امضاء توسط تکمیل شده نفرات در خواست کننده اصل فرم  -
  فردي (به طور کامل).تکمیل فرم مشخصات  -
  میلیمتر باید باشد).  32رنگی، زمینه سفید و کامالً از رو به رو (فاصله فوقانی سر تا چانه  5/3×5/4قطعه عکس  3 -

  * عکس هایی که با شرایط فوق مطابقت نداشته باشند، تحویل گرفته نخواهند شد.
  ائید. * لطفاً از ارسال عکس هاي اسکن و یا روتوش شده خودداري فرم

  فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه. -



 
 

 

  گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی، پروانه کسب به نام مسافرو لیست بیمه کارکنان. -
  شده باشد ذکر برگزاري دوره و حضور در خارج از کشور * در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد، سابقه و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ

  ر از مسافر بر روي سر برگ شرکت).(همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غی
  شغلی و ...) با امضاء توسط مسافر.  - رزومه انگلیسی تایپ شده (شرح وضعیت خانوادگی، سوابق تحصیلی -

  * تمام اطالعات در متن رزومه باید به صورت تشریحی باشد.

       09/07/1394مدارك جهت شروع مقدمات اجرایی اخذ ویزا :   * تاریخ نهایی و آخرین مهلت ارسال

 می باشد. شما پاسخگوي سرکار خانم ذبیحی 09124901673 یا  و 021-22905513-5خانه برگزاري دوره آموزشی * شماره هاي تماس دبیر


