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  1صفحه 

  تعالیسمهب

  :مقدمه

رساند سازمان کاال میالمللی ونقل بینشرکتهاي حملزمون تاسیس و فعالیت به اطالع متقاضیان محترم شرکت در آ

المللی کاال ونقل بینفعالیت شرکتهاي حملآئین نامه تاسیس و  11به استناد ماده اي در نظردارد ونقل جادهراهداري و حمل

  .برگزار نماید 1401اسفند ماه سال مذکور را دربیست و هفتمین دوره آزمون 

براي شرکت المللی کاال ونقل بینتاسیس و فعالیت شرکتهاي حملآئین نامه  12مندرج در ماده شرایط  ینواجد لذا از

  .آیددر آزمون دعوت بعمل می

  

  شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان  بخش اول:

  شرایط عمومی داوطلبان -

 یدالمللی کاال باونقل بینشرکتهاي حملتاسیس و فعالیت نامه آئین 13و 12، به استناد مواد متقاضیان شرکت در آزمون 

  د شرایط ذیل باشند:جوا

  اسالمی ایرانتابعیت کشور جمهوري  -الف

  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  -ب

  .گرددعدم سوء پیشینه موثر کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می -ج

  عدم اعتیاد به مواد مخدر -د

  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي داوطلبان مرد  -هـ

  سال سن  25داشتن حداقل  -و

  داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه -ز

  شرایط اختصاصی داوطلبان -

  المللی بشرح ذیل:ونقل بینابقه کار مفید اجرایی در امر حملداشتن س

  سال  2دکترا   -سال 3فوق لیسانس   –سال  4لیسانس   -سال   6فوق دیپلم   -سال  8دیپلم 

ن شده در رده باشند دو سال از سابقه تعییك دانشگاهی در زمینه حمل ونقل میدر مورد افرادي که داراي مدر - تبصره

  .شودمدرك تحصیلی کسر می

  گردد : هاي ذیل احراز میبه یکی از شیوه : سابقه کار مفید اجرایی نکته مهم

، با ارائه بوده است نقل بین المللی حمل و تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی که متقاضی داراي سوابق مفید اجرایی در الف)

  فی شدن.عبازنشستگی یا مست ،اسنادي از قبیل بازخریدي

کاال و یا  ونقل بین المللیحملهاي مدیره شرکت یا شرکتقاضی در هیئت روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت مت ب)

  مدیر عاملاشتغال به سمت 

شتغال به لحاظ ا لمللیاونقل بینحملشرکت یا شرکت هاي ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در 

  . ی کاال حق بیمه پرداخت نموده استونقل بین المللدر امر حمل

المللی مورد تائید بین ونقلاجرایی حمل بایست اشتغال عملی آنها درزمینه کارمفید(ج) می متقاضیان مشمول بندتبصره)

  المللی مربوط قرار گیرد.ونقل بینانجمن صنفی شرکتهاي حمل



  2صفحه 

وزارت زارت آموزش و پرورش و بایست متناسب با سطح مقطع تحصیلی مورد تائید وان میمدارك تحصیلی متقاضی: 1تذکر

  . علوم، تحقیقات و فناوري باشد

  . باشددر آزمون میوز ثبت نام آخرین ر ،ابق کاريومالك عمل براي محاسبه س :2تذکر

سازي مورد شهرراه و اراي پروانه فعالیت از وزارتالمللی کاال دونقل بینکاري مفید اجرایی از شرکتهاي حملسوابق  :3تذکر

  .باشدتائید می
  

  ثبت نام  فرآیند بخش دوم:

  مورد نیاز ثبت نام:ك مدار

 تکمیل تقاضانامه اینترنتی -1

یق درگاه اطالع رریال به صورت الکترونیکی از ط(ده میلیون)  10,000,000پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ  -2

 رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 

 ( اسکن پشت و رو کارت ملی در یک صفحه قرارداده شود)  JPG با فرمت کارت ملیفایل اسکن شده  -3

 )JPGفرمت  باشناسنامه و در صورتی که توضیحات دارد، صفحه توضیحات ، (صفحه اول اسکن  -4

خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن  بایست یک قطعه عکس پرسنلیمتقاضی می فایل عکس اسکن شده -5

  آماده نماید : ي ثبت نام اینترنتیرا برا

  که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) 3×  4 عکسـ     

 باشد. JPGس اسکن شده فقط باید با فرمت عکـ     

 باشد. 200×  300پیکسل و حداقل  300×400اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  -

 باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. متقاضیتصویر  -

 ، منگنه و... باشد.داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر تصویر -

 کیلو بایت بیشتر باشد. 70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  -

 هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.حاشیه -

 عکس، رنگی و داراي زمینه سفید باشد. تا حد امکان -

 عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. :1 تبصره -

باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب  متقاضی نامثبتدرصورت ارسال عکس غیر معتبر،  :2 تبصره -

 گردد.می

، که متقاضیانبا توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس  مهم: یادآوري

تاکید می گردد که عالوه بر ، است شدهآنان توسط دیگران انجام  نامثبتکه  متقاضیانی رخ داده استاین موضوع اکثرا براي 

دیگري به جاي عکس شما  متقاضیارسالی دقت نمایید تا عکس  کسنامی، حتما نسبت به کنترل عکنترل اطالعات ثبت

الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق 

 .مقررات با وي رفتار خواهد شد
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  :ثبت نام نحوه

مطالعه دقیق  ضمن کاالالمللیونقل بینشرکتهاي حمل متقاضیانبیست وهفتمین آزمون تاسیس  همه متقاضیان ثبت نام در

 یکشنبه مورخ تا پایان روز 12/10/1401 دوشنبه مورخ از روز دبایج در راهنما در صورت واجد شرایط بودن میرشرایط مند

مراجعه  www.sanjesh.orgروز) به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  7( به مدت 18/10/1401

است  الزمبه هر یک از متقاضیان کد رهگیري ارائه خواهد شد که متقاضیان  نامثبتدر پایان  ثبت نام اقدام نمایند. بهنسبت  و

منحصراً به صورت الکترونیکی  نامثبتشود مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري نمایند. ضمناً یادآور می تمامیتا پایان 

به غیر از  نامثبت. در آزمون اقدام نمایند نامثبتمذکور نسبت به اطالع رسانی است از طریق درگاه  الزمباشد و متقاضیان می

  .باشندو این دسته از متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون نمی بودهروش فوق غیر قابل قبول 

رت ریال به صو(ده میلیون)  10,000,000 به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغنسبت  دبایمتقاضیان واجد شرایط می

نسبت به  ه،بخش مربوطبا مراجعه به اقدام نمایند سپس هاي بانکی متصل به شبکه شتاب الکترونیکی و یا از طریق کارت

نماید و از موکول نمودن آن به روزهاي متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام  .ثبت نام اقدام نمایند

  ي نمایند.رادپایانی خود

  د.گردپرداختی به هیچ وجه مسترد نمی ههاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوبه ثبت نام

  

  نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام:
  

خوانا وارد و کاملبطورشناسنامه  بامطابق را  خودپدر  نامنام و  خانوادگی، مورد نظر نامدر محل باید داوطلب  :3و 2، 1در ردیفهاي 

 نماید. (ازبکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداري شود). 

داوطلب بایدکد ملی خودرا که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره  :4 در ردیف 

خودداري نماید.ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده اند، براي اطالع ازشماره کد ملی خود با شماره تلفن گویاي 

  . تماس حاصل نمایند 66707131-021

  عالمتگذاري نماید. مربوط را مربع باشدیا مرد می زن اینکه باید برحسب داوطلب :5 در ردیف  

خود را در محل مربوطه همچنین سري و سریال شناسنامه  و اوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامهد :6 ردیف در 

   درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداري نماید.

 .نماید خود را در محل مربوطه درجمحل صدور شناسنامه داوطلب باید  :7 ردیف در 

درمحل مربوط ) 12/10/1401به صورت سال، ماه و روز (مالك عمل اولین روزثبت نام را  داوطلب باید تاریخ تولد خود: 8در ردیف  

   درج نماید.

  داوطلب باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نماید.: 9در ردیف  

  این محل درج نماید.  استان و شهرستان محل تولد خود را  درداوطلب باید کد : 10در ردیف  

  نمایند.ج وضعیت نظام وظیفه خود را  در اطالعات مربوط به داوطلبان مرد باید :11ردیف  در 
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  نماید. داوطلب باید با عالمتگذاري در یکی از مربع ها ، دین خود را  مشخص  :12در ردیف  

  داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را عالمتگذاري نمایند. :13ردیف  در 

باشد و مدت سابقه خود را به ماه درج  سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللیباید داراي داوطلبان  :14در ردیف  

  نماید. 

المللی می باشد باید این بند را عالمت گذاري بینونقل چنانچه داراي مدرك تحصیلی مرتبط  در زمینه حملداوطلبان  :15در ردیف  

  نماید.

  را  این قسمت درج نماید. مقطع تحصیلی خود داوطلب می بایست  :16در ردیف  

  درج نماید. مربوطه مشخص و در محل داوطلب می بایست عنوان رشته تحصیلی خود را  :17در ردیف  

 خود را درج نماید.  تحصیلی محل اخذ مدركداوطلب باید دانشگاه یا موسسه : 18در ردیف  

  داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی خودرا دراین قسمت درج نماید. :19در ردیف  

  .داوطلب باید معدل آخرین مدرك تحصیلی خود را درج نماید :20در ردیف  

  درج نماید.  ت تعیین حوزه امتحانیداوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جه: 21در ردیف  

   .داوطلب می بایست کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید: 22در ردیف  

  شماره تلفن همراه خود را درج نماید. داوطلب می بایست : 23در ردیف  

   را درج نماید. تواند آدرس پست الکترونیکی خودداوطلب متقاضی می: 24در ردیف  

  درج و آدرس دقیق خود را مشخص نماید. داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را : 25در ردیف  

  شماره تلفن ثابت خود را درج نماید.داوطلب می بایست : 26در ردیف  

رج و آدرس دقیق خود را مشخص نماید را درج دخود را  کارداوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل : 27در ردیف  

  نماید. 

  شماره تلفن محل کار خود را درج نماید. داوطلب می بایست : 28در ردیف  

  این محل درج نماید.  دراستان تقاضاي تاسیس انتخابی خود را داوطلب می بایست کد  :29 فدر ردی 
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  بخش سوم : برگزاري آزمون

  نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون : برگزاري آزمون و  زمان

براي مشاهده و پرینت بر روي درگاه اطالع رسانی سازمان  17/12/1401چهارشنبه مورخ  کارت شرکت در آزمون از روز

بصورت  19/12/1401قرار خواهد گرفت. آزمون روز جمعه مورخ   www.sanjesh.orgبه نشانی سنجش آموزش کشور 

  شود.متمرکز در تهران برگزار می

شود و حقی به علت که باشد انصراف از تقاضا تلقی می عدم حضور در جلسه آزمون در زمان تعیین شده به هر -

 گیرد.داوطلب غائب تعلق نمی

آگاهی داوطلبان ت به ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کار -

  خواهد رسید.

 نکات مهم:

کسب نمره قبولی در آزمون وفق آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهاي حمل ونقل بین المللی یکی از شرایط تاسیس  :1نکته

 تامینشرکتهاي حمل ونقل بین المللی می باشد و جهت تاسیس شرکت می بایست کلیه مفاد آئین نامه  موصوف 

 گردد.

پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی  و باشدبر صحت اطالعات میکلیه اظهارات داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی حمل  :2نکته

 .د نیاز اخذ و صحت سنجی خواهد شددر خصوص افراد واجد نمره قبولی آزمون، کلیه مستندات مور

رد که داوطلب حائز کلیه شرایط شرکت در ثبت نام در آزمون  و کسب نمره قبولی زمانی مورد تائید قرار می گی :3نکته

می و اختصاصی دفترچه المللی کاال (بخش شرایط عموونقل بیننامه تاسیس و فعالیت شرکتهاي حملآزمون وفق آئین 

شده و حقی براي او  یکن تلقیلمکانمرحله که باشد  آزمون داوطلب در هر اینصورت ثبت نام و غیر . درآزمون) باشد

 شود.ایجاد نمی

المللی  را نقل بینوري مرتبط با فعالیت در زمینه حملسوابق کا اصل مستندات و آزمون می باید قبولی در بدیهی است داوطلب پس از -

   .اي  ارائه نمایدونقل جادهبعدي را به سازمان راهداري و حملجهت طی مراحل 

 اهم موضوعات و منابع آزمون:

  گذربردي (ترانزیت جاده) / طبق برنامه درسی فیاتا  ونقل و حمل II ـ بارفرابري1

  هاي مرتبط)اي و بخشنامهو مسافر (ریلی، دریایی، هوایی و جادهال المللی کاونقل بینـ قوانین و مقررات حمل2

   هاي بارهمراه کنوانسیون گمرکی محفظهبه TIR ـ راهنماي کنوانسیون3

للی کاال/ جلدهاي اول و دوم (طبق برنامه درسی آکادمی ایرو) ـ اتاق بازرگانی الماي بینونقل جادهـ دوره آموزشی حمل4

  ایران

  ونقل زمینی ـ مسئولیت مدنی حمل5

  (CMR) ـ راهنامه6

  المللیونقل بینهاي مرتبط با حملـ آشنایی با سازمان و کنوانسیون7

  هاي گمرکیها و کنوانسیونـ سازمان8

  ايحمل ایمن بار و وسایل نقلیه جاده نامه نحوه بارگیري وـ آیین9

  اي مواد خطرناكونقل جادهنامه اجرایی حملـ آیین10

  ت ترافیکی   الجایی محموـ دستورالعمل جابه11

  هاي کشور و اصالحیه آن ونقل بار در راهـ مقررات حمل12



  6صفحه 

  البندي، تخلیه و بارگیري کاهاي بستهـ آشنایی با سیستم13

  حات بازرگانی)الالملل براي تفسیر اصطاینکوترمز (مقررات رسمی اتاق بازرگانی بینـ آخرین نسخه 14

  ونقل زمینی (جاده و ریل)هاي مدنی حملـ مسئولیت15

  الملل از نگاه حقوق، اسناد مدیریت پروژه و ریسکونقل بینـ حمل16

  نامه اجرایی آنـ قانون امور گمرکی به انضمام آیین17

  نامه اجرایی آنل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو ایران و آیینونقـ قانون حمل18

  هاي اجرایی آننامهـ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به همراه آیین19

  ـ قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر کیوتو20

  وطهنامه مربـ قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و آیین21

  المللونقل در تجارت بینـ بیمه حمل22

  المللیونقل بینـ مدیریت و اقتصاد حمل23

  المللیونقل بینـ مدیریت بازاریابی حمل24

  المللی کاالونقل بینهاي حملـ ضوابط و مقررات تأسیس و فعالیت شرکت25

مرتبط با مواد آزمون، صرفاً به منظور آشنایی متقاضیان ارائه شده است و بدیهی است تعهد  هايموضوعات و سرفصلتذکر: 

کند. مضافاً اینکه مطابق هایی از آنها، براي این سازمان ایجاد نمیقانونی یا عرفی جهت الزام به طرح سؤال از تمام یا قسمت

  باشد.المللی مدنظر مینقل بینواي مرتبط با موضوعات حملهنامه جاري، اشراف متقاضیان به دانش، تجربه و مهارتآیین

  گردد. شده، مرجع تلقی میبدیهی است آخرین نسخ هریک از منابع معرفی

  

  مواد آزمون:

و با لحاظ نمره منفی  1و ضریب  هاي زیرسوال بصورت چهار جوابی درقالب یک دفترچه با سرفصل 120آزمون شامل  -

  خواهد بود.

ـ قوانین، مقررات و آییننقل بینومجموعه مواد امتحانی (انواع حمل المللی هاي انواع حمل و نقل بیننامهالمللی و ترانزیت کاال 

ربط المللی کاال، گمرکی و قوانین و اسناد ذيونقل بینهاي انواع حملها و کنوانسیونو ترانزیت کاال و امور گمرکی ـ سازمان

بندي، بارگیري، مهار، حمل و تخلیه) و ایمنی انواع کاال و بارهاي ترافیکی بط و مقررات مربوط به حمل (بستهآنها ـ کلیه ضوا

 نقل (ازوهاي حملالمللی ـ مدیریت امور مرتبط با پایانهنقل بینوهاي مختلف مرتبط با امور حملو مواد خطرناك ـ بیمه

ونقل الملل ـ مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمللی کاال و مبادالت تجاري بینالملنقل بینوجمله در بنادر) ـ اسناد حمل

 نقل و ترانزیت)والمللی ـ زبان انگلیسی تخصصی حملبین

  

  

  

  

  

  



  7صفحه 

  

  اي وزارت راه و شهرسازينقل جادهوسازمان راهداري و حمل المللی کاال ـونقل بینهاي حملشرکت نام بیست و هفتمین آزمون تأسیس و فعالیتفرم پیش نویس تقاضانامه ثبت

  (نوبت دوم)  1401سال  

   

  اطالعات فردي

  نام: -2نام خانوادگی:                                                                      -1

  :یکدمل -4                              نام پدر:                                                -3

   /                        سري و سریال شناسنامه:          :شناسنامه شماره -                                         6 مرد           :      زنتیجنس -5
  

 خیتار -8                                            محل صدور شناسنامه:              -7            تولد:   
  

                                          متاهل    تاهل:   مجرد  تیوضع -9  :تعدادفرزند

  شهرستان             استان          استان و شهرستان محل تولد:     -10

  مدت خدمت نظام وظیفه (ماه):             کارت معافیت دائم :        : کارت پایان خدمت فهینظام وظ تیوضع-11

  (روز، ماه، سال):                 صدور کارت معافیت خیپایان خدمت و یا تار تاریخ

   زرتشتی        یحمسی         یمکلی      : اسالم نیـ د12

  داوطلب چپ دست هستم  -13

  

  

  اطالعات شغلی

  ماه ........مدت سابقه                                   ـ داراي سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی می باشم. 14

  .)باشد می سال 2 دکترا  -سال 3  لیسانس فوق –سال  4لیسانس   -سال   6فوق دیپلم   -سال  8(سابقه کار براي مقاطع تحصیلی دیپلم 

  می باشم.  المللیونقل بینداراي مدرك تحصیلی مرتبط  در زمینه حملـ 15

  اطالعات تحصیلی

                         دکتري       لیسانسفوق       لیسانس      دیپلم فوق    دیپلمـ مقطع تحصیلی:  16

  گرایش:        ـ عنوان رشته تحصیلی: 17

  موسسه محل تحصیل: ایـ  دانشگاه 18

  ـ معدل:20                   ـ تاریخ فراغت از تحصیل(روز، ماه، سال ):                               19

  اطالعات تکمیلی

  منحصرا در شهر تهران برگزار می گردد.)آزمون (    ـ کد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعیین حوزه امتحانی) :21

  :                                                             یده رقم یپست ـ  کد22

  ـ شماره تلفن همراه:23

  ):Emailپست الکترونیکی ( نشانیـ 24

  استان              شهرستان            نشانی:       محل سکونت:  نشانیـ 25

  ـ تلفن ثابت:   26

  استان              شهرستان            نشانی:                محل کار:  نشانیـ 27

  تلفن محل کار: -28

  اطالعات آزمون

  ـ استان تقاضاي تأسیس:29

  سال  ماه  روز

    13  

   


