
 اور سواالت متداول صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شن

 . مراحل صدور تاییدیه جهت ارائه و سرویس تجهیزات ایمنی چگونه می باشد: ۱سوال 

 دریانوردی و بنادر سازمان دریایی امور کل اداره   به کتبی درخواست  ارسال          -

 دریانوردی   و بنادر سازمان  موردیتایید المللی بین یا  داخلی بندی رده موسسات از  یکی انتخاب          -

  کمیته ۱۰۹۳ شماره  بخشنامه و عمومی مجمع  A,۶۳۹(۱۷) شماره  قطعنامه  در شده ذکر  الزامات  اجرای          -

 : شامل دریانوردی ایمنی

 ایمنی تجهیزات سرویس کارگاه تاسیس        .۱

 اساس  بر  ایمنی تجهیزات سرویس و ارائه زمینه در  شرکت  امکانات و کارگاه های توانایی  بررسی       .۲

 الزامات قطعنامه

 و  سازمان نمایندگان نظارت با بندی رده موسسات توسط ایمنی تجهیزات از عملی  آزمایشات انجام       .۳

 دریایی  امور کل اداره به  گزارش ارسال

 (Solas Type) بادی پناه جان معتبر سازندگان از   یکی از  نمایندگی  امتیاز  دریافت       .۴

 سرویس جان پناه بادی توسط پرسنل از شرکت سازنده گواهینامه  دریافت       .۵

 مجوز صدور  و دریایی  امور کل اداره در  موسسه  گزارش و مستندات ،  مدارک بررسی           -

  

 . شرایط صدور تاییدیه برای تولید تجهیزات ایمنی شناورها دارای چگونه است؟ ۲سوال 

تولید وعرضه تجهیزات ایمنی شناورها شامل جلیقه نجات، حلقه نجات ، الیف رفت و .... منوط به تامین شرایط ذیل از  

 سوی متقاضیان می باشد: 

نامه رسمی که مشخص کننده حوزه فعالیت شرکت در  روز در شرکت آگهی و نامه اساس  تصویر ارائه          -

 زمینه تجهیزات ایمنی دریایی باشد.

  کارگاه استقرار محل استان  در تجارت و معدن ، صنعت سازمان از  برداری بهره پروانه مصدق کپی ارائه          -

 دریایی ایمنی  تجهیزات تولید برای

 ور دریایی سازمان بنادر و دریانوردیام کل اداره   به کتبی درخواست  ارسال          -

  ارزیابی منظور  به دریانوردی  و بنادر سازمان تایید مورد بندی رده موسسات از  یکی   به شرکت معرفی           -

  و المللی  بین و ملی الزامات  و ها نامه آیین اساس  بر ایمنی تجهیزات آزمایشی نمونه تست و کارگاهی شرایط

 اداره کل امور دریایی سازمان   به مربوطه  گزارش ارسال



 تعویض یا  سرویس ،  گارانتی شامل  فروش از  پس خدمات ارائه برای شرکت تمهیدات و امکانات تایید           -

 تجهیزات 

بازدید از شرایط کارگاهی و نحوه فعالیت شرکت در زمینه تولید ، عرضه و خدمات پس از فروش            -

 محصوالت 

 بندی   رده موسسه  توسط محصول نمونه  و کارگاهی شرایط تاییده  صدور          -

فروش  از پیس خدمات ارائه و عرضه ، تولید جهت سازمان  دریایی امور کل اداره توسط تاییده  صدور          -

 تجهیزات ایمنی دریایی از سوی شرکت متقاضی 

  

 . چه شرکت های دریایی مجاز به تامین و سرویس تجهیزات ایمنی هستند؟۳سوال 

شرکتهای دریایی دارای مجوز تامین و سرویس تجهیزات ایمنی در سایت سازمان بنادر و دریانوردی به  

 .گردد می رسانی  روز به تغییر صورت در و بوده موجود .irwww.pmo  آدرس

 . آیا هر شرکت ارائه کننده سرویس تجهیزات ایمنی مجاز به سرویس الیف رفت با هر برند می باشد؟۴سوال 

خیر . هر شرکت تنها مجاز به سرویس برند هایی است که دارای قرارداد نمایندگی بروز ، تاییدیه کارگاه و گواهینامه 

  عتبر آموزشی پرسنل از تولید کننده الیف رفت می باشد.م
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