مؤسسه آموزشی کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران

اطالعیه شماره 1

بسمه تعالی
شرکت تامین نیروی انسانی و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به منظور آموزش و تربیت نیروی متخصص کادر
افسری کشتیهای اقیانوسپیما از بین دارندگان مدارک ذیل جهت تحصیل در دورههای تخصصی افسر دومی نامحدود عرشه
دعوت بعمل میآورد.
 -1دیپلم ریاضی فیزیک
 -2دیپلم علوم تجربی
 -3دیپلم ناوبری از هنرستانهای دریایی

 -1شرایط عمومی
-

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

-

جنسیت مذکر

-

متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

-

عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تائید مراجع ذیصالح

-

عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق

-

نداشتن سوء پیشینه به تائید مراجع ذیربط

 دید چشم ( 10/10بدون عینک) و نداشتن کوررنگی و نداشتن خالکوبی-

حداقل قد  170سانتیمتر

-

حداکثر سن  26سال تمام

-

نداشتن کارت معافیت پزشکی

 دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی.-

دارا بودن سالمت جسم و روان.

 -2شرایط اختصاصی
-

داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشتههای ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،ناوبری به تائید مراجع ذیصالح

-

موفقیت در آزمونهای ورودی و مراحل پذیرش

توجه :یکی از معیارهای مهم برای انتخاب افراد ،معدل کتبی دیپلم میباشد.
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دریافت کارت سالمت از مراکز درمانی مورد تایید شرکت تامین نیروی کشتیرانی ج.ا.ا (پس از موفقیت در آزمون
عملی و مصاحبه تخصصی)

 -3شرایط اجرای دوره آموزشی
پس از خاتمه مهلت ثبتنام و برگزاری آزمون  ،اطالعات کلیه متقاضایان واجد شرایط برای حضور در دوره شناسایی و از
طریق سایت به آنها اطالعرسانی خواهد شد.
دوره آموزشی شامل دو بخش خشکی و کارورزی بر روی کشتی خواهد بود.
-

بخش خشکی در  5ترم تحصیلی جمعاً به مدت  1861ساعت (هر ترم  4ماه و نیم) و بصورت شبانهروزی در بوشهر
یا تهران خواهد بود.

-

بخش کارورزی روی کشتی به مدت یکسال و بر روی کشتیهای ناوگان تجاری کشتیرانی ج.ا.ا .و مطابق قوانین و
دستورالعملهای شرکت تامین نیرو ی انسانی کشتیرانی ج.ا.ا .انجام خواهد گردید.

-

دوره کارورزی بر عهده شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی بوده و بر روی کشتیهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا .می
باشد.

 -4شرایط ورود به دوره
-

دریافت استعالم با نظر مثبت از دفتر حراست کشتیرانی ج.ا.ا در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.

-

داوطلبین بایستی قبل از ورود به دوره سند رسمی یک باب منزل مسکونی یا آپارتمان (شش دانگ) به ارزش
000ر000ر000ر3ریال (سیصد میلیون تومان) بنا به قوانین روز شرکت تأمین نیرو را به عنوان وثیقه ملکی و جهت
تأمین هزینهها و ضمانت بازگشت به کشور در رهن کشتیرانی قرار دهند.

-

ارزشیابی ملک بایستی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد.

-

درصورتیکه ارزش ملک مذکور به اندازه سقف مورد نیاز تعهد نباشد ،متقاضی میتواند  %60مبلغ ضمانت را به صورت
وثیقه ملکی و  %40آن را به صورت سفته با معرفی و ضامن معتبر (کارمند رسمی ارگانهای دولتی/کاسب با جواز
کسب) در دفتر اسناد رسمی ارائه نمایند.

-

ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد تائید کشتیرانی انجام خواهد شد و هزینه مربوطه بر عهده داوطلب خواهد بود.

-

در پایان دوره و پس از تسویه حساب مالی ،مدرک فارغالتحصیلی داوطلب صادر خواهد شد.

-

در صورت عدم قبولی در آزمونهای پایان ترم موسسه  ،مطابق دستورالعمل آموزشی و انظباطی با فراگیر رفتار خواهد
شد و در صورت انصراف هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.
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 -5عناوین و روش پرداخت هزینهها
-

کلیه هزینههای دوره شامل شهریه دوره ،دریافت کارت سالمت ،دریافت سوء پیشینه ،اقامت و غذا ،تعهد در دفترخانه
و  ...بر عهده داوطلب میباشد.

-

شهریه دوره افسر دومی نامحدود برای مجموع پنج ترم مبلغ 000ر864ر 540ریال (معادل پنجاه و چهار میلیون و
هشتادوشش هزارو چهارصد تومان ) می باشد.

-

خوابگاه دانشجوئی به صورت اجباری و هزینه آن متعارف با دستورالعمل ساالنه دریافت میگردد.

-

تعدادی از دورههای جانبی قبل از دوره کارورزی و مابقی در پایان دوره کارورزی و قبل از آزمونهای سازمان بنادر و
دریانوردی اجرا خواهد شد لذا شهریه این دورهها نیز بر عهده داوطلب میباشد و بر مبنای سال اجرای آنها محاسبه
میگردد( .دورههای جانبی شامل ایمنی چهارگانه ،آگاهی امنیتی و تانکر مقدماتی قبل از دریا و پیشرفته اطفا حریق
 ،شناور بقا و قایقهای نجات  ،کمکهای اولیه پزشکی  ،کاربر مخابرات  ،رادارو آرپا و اکدیس عملیاتی قبل از آزمونهای
سازمان بنادر و دریانوردی)

 تذکر مهم  :شهریه دوره اصلی(پنج ترم) و دوره های جانبی و هزینه خوابگاه دوره مذکور بصورتتسهیالت از سوی شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در اختیار
دانشجویان قرار میگیرد و در پایان دوره در صورت قبولی در آزمونهای سازمان بنادر و دریانوردی
و جذب و اشتغال در ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،بصورت اقساط از حقوق
آنها کسر میگردد ولی در صورت عدم جذب در شرکت مذکور ،می بایست شهریه دوره اصلی(پنج
ترم) و دوره های جانبی و هزینه خوابگاه و کمک هزینه های دریافتی در زمان کارورزی را بصورت
کامل با شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تسویه حساب نمایند.
-

کلیه هزینههای قبل و بعد از دوره کارورزی شامل تهیه گذرنامه ،شناسنامه دریانوردی ،مجوز خروجی از کشور،
واکسن تب زرد ،و  ...بر عهده داوطلب میباشد.

-

کمک هزینه های پرداختی در دوران کارورزی به حساب بدهکاری فراگیران گذاشته شده و به طبع در صورت قبولی
در آزمونهای سازمان بنادر و دریانوردی و جذب به صورت اقساط مطابق تمام هزینه های دیگر کسر خواهد شد و در
صورت عدم قبولی در آزمونهای سازمان بنادر و دریانوردی و عدم جذب  ،فراگیران موظف به تسویه حساب می
باشند.

-

شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی ج  .ا .ا .هیچگونه تعهدی برای جذب فراگیران نداشته و بنا به مصالح زمانی ،
نسبت به جذب آنها اقدام خواهد نمود.
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 -6زمان ثبت نام و آزمون:
زمان شروع و پایان ثبت نام و تاریخ آزمون ورودی بر اساس جدول ذیل میباشد:

1

تاریخ شروع

 29خردادماه 1400

2

تاریخ پایان ثبت نام

 17تیرماه 1400

3

تاریخ آزمون ورودی

 25تیرماه 1400

تذکر : 1
-

دوران تحصیل حدود  3/5سال شامل :دوره اصلی ،دوره های جانبی و دوره عملی (کارورزی بر روی کشتی) خواهد
بود.

-

محل تحصیل دوره تئوری ،موسسه آموزشی کشتیرانی واقع در بوشهر یا تهران خواهد بود.

-

دانشجویان بعد از اتمام دوره آموزشی (تئوری و عملی) از موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا فارغالتحصیل خواهند شد.

 فارغ التحصیالن به منظور اخذ مدرک شایستگی ملزم به شرکت در امتحانات سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود.توجه :مدارک شایستگی صادره توسط سازمان بنادر ،مورد تائید سازمان بینالمللی دریانوردی ( )IMOمیباشد و امکان
کار بر روی کشتیهای اقیانوسپیما در شرکتهای دریایی داخلی و خارجی را فراهم مینماید.
مهم :عملکرد آموزشی ،انضباطی و  ...افراد در طول دوره مورد بررسی قرار گرفته و به مقتضای شرایط و در صورت کسب امتیاز
شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی ج.ا.ا بصورت قراردادی جهت کار بر روی کشتیهای ناوگان انتخاب می شوند.
حائز اهیمت :ثبت نام در سایت و طی موفقیت آمیز مراحل جذب ،به منزله استخدام و جذب در شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران نخواهد بود و شرکت تامین نیرو و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هیچگونه مسئولیتی در رابطه
با عدم قبولی افراد ندارند.
افراد برتر در دوره آموزشی (براساس دستورالعمل) مشمول تخفیف در پرداخت هزینه توسط شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی
ج.ا.ا .خواهند شد.
تذکر :2
مسئولیت صحت اطالعات اعالم شده به عهده متقاضی بوده و درصورت مشاهده مغایرت آن با اطالعات واقعی در هر مرحلهای از
ادامه سایر مراحل جلوگیری خواهد شد و هزینهها و مشکالت مرتبط بر عهده داوطلب میباشد.
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تذکر :3
الزم است که متقاضایان جهت انجام بخشی از مراحل ثبتنام شامل ارائه مدارک ،انجام تست روانشناسی ،دریافت کارت سالمت و
 ...در شهر تهران حضور یابند که کلیه هزینههای ایاب و ذهاب ،غذا و اقامت بر عهده داوطلب خواهد بود.
تذکر :4
تمامی فراگیران موظف به رعایت دستورالعمل آموزشی و انضباطی موسسه آموزشی کشتیرانی در طول مدت آموزشی خود میباشند
و این موسسه با خاطیان مطابق آن برخورد خواهد کرد.
عالقه مندان به شرکت در دوره های مذکور میتوانند جهت ثبت نام از طریق وب سایت :
http://student.scsco.net/student/emp/Empindex.aspx

اقدام نموده و مدارک درخواستی را بارگذاری نمایند.
تذکر : 5
اطالع رسانی رسمی در این خصوص از طرق زیر امکانپذیر میباشد:
http://www.irmti.ir

1

وب سایت مؤسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا

2

شبکههای اجتماعی

3

شماره تلفنهای مرکز آموزش مؤسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا
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