
 
 
 

 

  شرح برنامه و نکات قابل توجه برگزاري سمینار آموزش تخصصی ایمنی در پایانه هاي کانتینري بنادر

  ردیف
  مشخصات و سمت نفرات شرکت کننده مورد نظر  مشخصات سیمنار و دوره آموزشی تخصصی

  شرح / عنوان   مرحله
  شرکت کننده /مدعو  محل برگزاري  زمان برگزاري   سمینارو دوره آموزشی

  5/7/1394روز یکشنبه مورخ   سمینار عمومی  اول  1
  00/12الی  9:00از ساعت 

سالن آمفی تئاتر   -تهران
  (سازمان بنادر و دریانوردي)

  دفتر مرکزي
 مدیرعامل شرکت -1
 رئیس امور کانتینر -2
  کارشناسان کانتینري -3

  شعب بنادر

  مدیر/سرپرست شعبه-1
  رئیس امور کانتینر -2
  کانتینرکارشناسان  -3
  (ایمنی)  HSEکارشناسان -4

دوره آموزش تخصصی ایمنی کانتینر(   دوم  2
  بخش تئوري )

   5/7/1394روزهاي یکشنبه مورخ 
  و  00/17الی  00/14از ساعت 

  
   6/7/1394دوشنبه مورخ 

  00/17الی  00/9از ساعت 

مجتمع آموزشی  -تهران 
  فرمانیه

  ( سازمان بنادر و دریانوردي)

  رئیس امور کانتینر-1  دفتر مرکزي
  کارشناسان امور کانتینر -2

  شعب بنادر
  مدیر/سرپرست شعبه -1
  رئیس امور کانتینر -2
  (ایمنی)  HSEکارشناسان -3

دوره آموزشی تخصصی ایمنی   سوم  3
  کانتینر( عملیاتی )

از ساعت  8/7/1394روز  چهارشنبه مورخ 
  00/16الی  00/9

  بندرعباس
  ( بندر شهید رجایی) 

  کارشناسان کانتینر-1  دفتر مرکزي

  شعب بنادر
  رئیس امور کانتینر -1
  کارشناسان کانتینر-2
  (ایمنی)  HSEکارشناسان -3



 
 
 

 

دوره آشنایی با نحوه اجراي عملیات   چهارم  4
  ایمنی در پایانه هاي کانتینري

  آبان 10آبان تا  3گروه اول : 
  آبان 17آبان تا   10گروه دوم : 

  

  بنادر آنتورپ ( بلژیک )  و 
  روتردام( هلند )

  به تشخیص مدیرعامل
  از دفتر مرکزي و شعبات بنادر

  

  نکات قابل توجه :  •
و با هماهنگی قبلی با تعداد مدعوین مندرج در ستون سهمیه هاي مورد نظر به عنوان حداقل هاي در نظر گرفته شده بوده و مدیران محترم می توانند بنا به ضرورت  - 1

  دبیرخانه برگراي سمینار آموزشی ،نسبت به ثبت نام و مشارکت تعداد بیشتري از افراد خود اقدام نمایند. 
نام هر نفر در مراحل مختلف سمینار و دوره آموزشی مذکور بشرح جدول ذیل می باشد که باید همزمان با تحویل فهرست نفرات مورد نظر و  هزینه هاي ثبت -2

به نام مشترك خانم اسماعیلی و  0212051680008به حساب شماره  24/6/1394مدارك مورد نیاز ثبت نام منطبق با الگوي اعالم شده ، حداکثر تا تاریخ 
 ) واریز گردد.  IR370190000000212051680008(شماره شبا   3061کوشا ،  کد شعبه -آقاي متقی ،  بانک صادرات شعبه شریعتی 

  
  

  چهارم(خارج از کشور)  سوم (بندرعباس)  دوم  ( مجتمع فرمانیه )  اول (سمینار)  مرحله
  ریال 000/750/134  ریال 000/500/3  ریال 000/500/3  ریال 000/000/2  هزینه ثبت نام هر نفر

  

  براي حاضرین در هر مرحله از آموزش، گواهینامه هاي آموزشی معتبر بین المللی متناسب با ساعت حضورصادر می گردد. - 3
براي دریافت اطالعات و توضیحات بیشتر از نحوه اجراي مراحل مختلف دوره آموزشی و سایر اطالعات مرتبط با دوره آموزشی به آدرس  - 4

WWW.PEJAMGULF.COM .مراجعه گردد  

http://www.PEJAMGULF.COM


 
 
 

 

به دبیرخانه برگزاري دوره   90/70/1394به منظور اجراي اخذ ویزا براي نفرات شرکت کننده در بخش خارج از کشور، مدارك، مستندات باید حداکثرتا تاریخ  - 5
جراي مناسب برنامه آموزش تحویل و رسید الزم اخذ گردد. همکاري شرکت ها در نحوه تکمیل و تحویل مدارك و مستندات مورد نیاز ،موجب تسریع در انجام کار و ا

 آموزشی مورد نظر می باشد.
 شماره هاي تماس -6

 021- 22905513- 15دبیر خانه برگزاري دوره آموزشی   •
  09124901673یا  021-22905725،فکس   •

 .سرکار خانم ذبیحینام مسئول:   •
  

  

  

 


