تقويم آموزشي نيمه دوّم سال 1400موسسه آموزشي كشتيراني ج.ا.ا (مركز بوشهر)
رديف

تاريخ شروع

نام دوره

تاريخ خاتمه

دوره هاي جانبي دريايي
1

ایمنی چهار گانه ( درکشتی )

1400/07/01

1400/08/05

2

ایمنی چهار گانه ( درکشتی )

1400/08/07

1400/08/27

3

ایمنی چهار گانه ( درکشتی )

1400/10/01

1400/10/20

4

ایمنی چهار گانه ( درکشتی )

1400/11/02

1400/11/25

5

ایمنی چهار گانه ( درکشتی )

1400/12/03

1400/12/12

6

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/07/01

1400/07/10

7

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/07/01

1400/08/06

8

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/08/29

1400/08/29

9

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/09/13

1400/09/13

10

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/10/21

1400/10/21

11

آموزش دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

1400/11/25

1400/12/12

12

کمک های اولیه پزشکی

1400/07/11

1400/07/27

13

کمک های اولیه پزشکی

1400/07/28

1400/08/09

14

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/07/08

1400/07/24

15

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/07/17

1400/08/04

16

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/08/03

1400/08/12

17

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/09/10

1400/09/16

18

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/10/18

1400/10/23

19

شناور بقاء و قایق های نجات بغیر از قایق های تندرو

1400/11/12

1400/11/18

20

اطفاء حریق پیشرفته

1400/07/20

1400/07/29

21

اطفاء حریق پیشرفته

1400/10/11

1400/10/15

22

اطفاء حریق پیشرفته

1400/12/02

1400/12/07

23

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/07/26

1400/07/27

24

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/08/26

1400/08/27

25

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/09/07

1400/09/08

26

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/09/17

1400/09/18

27

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/10/05

1400/10/06
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دوره هاي مهارت جانبي دريايي
28

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/10/19

1400/10/20

29

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/11/27

1400/11/28

30

بازآموزی ایمنی چهار گانه

1400/12/11

1400/12/12

31

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

1400/07/26

1400/07/26

32

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

1400/08/26

1400/08/26

33

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

1400/09/07

1400/09/07

34

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

1400/09/17

1400/09/17

35

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

1400/10/05

1400/10/05

36

بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته
بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته
بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته
بازآموزی اطفاء حریق پیشرفته

40

بازآموزی شناور بقاء و قايقهاي نجات

1400/10/19
1400/11/03
1400/11/27
1400/12/11
1400/07/27

1400/10/19
1400/11/03
1400/11/27
1400/12/11
1400/07/27

41

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/08/27

1400/08/27

42

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/09/08

1400/09/08

43

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/09/18

1400/09/18

44

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/10/06

1400/10/06

45

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/10/20

1400/10/20

46

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/11/04

1400/11/04

47

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/11/28

1400/11/28

48

بازآموزی شناور بقاء و قایقهای نجات

1400/12/12

1400/12/12

37
38
39

دوره هاي شايستگي نامحدود دريايي
49

ملوانی عمومی (نامحدود )

1400/07/11

1400/08/23

50

ملوانی عمومی (نامحدود )

1400/07/21

1400/09/07

51

ملوانی عمومی (نامحدود )

1400/08/20

1400/10/10

52

ملوانی عمومی (نامحدود )

1400/10/20

1400/11/19
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دوره هاي شايستگي زير  3000دريايي
53

فرماندهی زیر 3000

1400/10/04

1400/12/19

54

افسر دومی زیر 3000

1400/10/05

1400/12/23

55

سرمهندسی زیر 3000

1400/11/10

1400/11/16

56

مهندس دومی زیر 3000

1400/10/05

1400/12/23

57

مهندس سومی زیر 3000

1400/09/08

1400/12/12

دوره هاي شايستگي نامحدود دريايي
58

افسر دومی نامحدود – گروه الف (ترم )4

1400/07/17

1400/12/01

59

افسر دومی نامحدود – گروه ب (ترم )4

1400/07/17

1400/12/01

60

افسر دومی نامحدود – ترم مقدماتی و ترم اول

1400/08/08

1400/12/28

دوره هاي لجستيک بندري
61

ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست ()HSE

1400/08/08

1400/08/12

62

ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست ()HSE

1400/10/18

1400/10/22

63

ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست ()HSE

1400/12/14

1400/12/18

64

آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

1400/08/06

1400/08/06

65

آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

1400/10/25

1400/10/25

66

آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

1400/12/21

1400/12/21

دوره هاي فراساحل
67

ایمنی صنعت نفت و گاز ()IMIST

1400/09/22

1400/09/22

68

ایمنی صنعت نفت و گاز ()IMIST

1400/10/21

1400/10/21

69

فرماندهی قایق های نجات فراساحل ()COXSWAIN

1400/11/03

1400/11/05

70

ایمنی چهار گانه فراساحل ()BOSIET

1400/07/28

1400/07/30

71

ایمنی چهار گانه فراساحل ()BOSIET

1400/10/20

1400/10/22

72

بازآموزی ایمنی چهار گانه فراساحل ()FOET

1400/08/01

1400/08/01

73

بازآموزی ایمنی چهار گانه فراساحل ()FOET

1400/10/19

1400/10/19

74

کمک های اولیه فراساحل

1400/11/17

1400/11/21

75

اطفاء حریق فراساحل

1400/10/25

1400/10/29

*د ر صورت نياز موسسات و شركتها ،دوره هاي مورد نظر به صورت جداگانه و عالوه بر تقويم آموزشي ارايه مي گردد.
آدرس :
بوشهر ،چهارراه كشتيراني،موسسه آموزشي كشتيراني ج.ا.ا تلفن تماس07733340824:
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