
 صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی 

  6به اداره امور دریانوردان در تهران و یا ادارات کل بنادر و دریانوردی بنادر    پزشکمراجعه و درخواست کتبی   -1

 گانه شامل : 

بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  چابهار  بندر  هرمزگان،  استان  در  بندرعباس  خوزستان،  استان  در  امام   بندر 

 استان بوشهر، بندر انزلی در استان گیالن و بندر نوشهر در استان مازندران.بندر بوشهر در 

و کپی تمامی    اصل شامل    پزشکیجهت دریافت پروانه فعالیت صدور گواهینامه سالمت  پزشکان  مدارک مورد نیاز   -2

مانند   شناسایی  پزشکی،مدارک  نظام  کارت  پزشکی،  دائم  مورد  پروانه  شهر  در  مطب   تقاضا،  پروانه 

 د. سابقه طبابت می باش   سال 2آدرس مطب جهت فعالیت، کارت ملی، شناسنامه و مدارکی مبنی بر 

واجد  پزشکان  ه و اضافه نمودن نام پزشک در فرم شناسایی  ی توسط پرشک ناظر مربوطبررسی مدارک پزشک  -3

تا در صورت نیاز  ستاد/بندر ، مذاکره با رئیس اداره امور دریانوردان (P6-F16/1)فرم  استان مایل به همکاریشرایط 

 :اقدامات اولیه شامل  )تأیید رئییس اداره امور دریانوردان( به جذب پزشک معتمد 

خصوص صدور گواهینامه بازرسی از محل فعالیت پزشک جهت تأیید امکانات و تجهیزات مورد نیاز در   (1

 سالمت پزشکی.

 و در صورت تأیید ایشان.  اره امور دریانوردانرئیس ادمعرفی به  (2

 . (P6-F69/2فرم ) تکمیل فرم ارزیابی اولیه پزشکان معتمد/ ناظر مایل به همکاری استان (3

 .( P6-F18/2)فرمهای پزشک معتمدتکمیل، امضاء و ممهور نمودن فرم تعهدات، وظایف و مسئولیت (4

 .گواهینامه سالمت پزشکیدور معرفی به مدیر کل جهت صدور پروانه فعالیت ص (5

چهت    با اختصاص نام کاربری و رمز عبور  پزشک در سامانه جامع امور دریاینورداناضافه نمودن نام   (6

 دور گواهینامه سالمت پزشکی. ص

 

 دریانوردان صدور گواهینامه سالمت پزشکی 

یا    -1 و  تهران  در  معتمد  پزشکان  مطب  آدرس  به  در   6مراجعه  معتمد  پزشکان  )آدرس  ساحلی   استان 

 وب سایت سازمان یا سامانه جامع امور دریانوردان در دسترس است(.

با به همراه داشتن مدارک شناسایی شامل گذرنامه )چنانچه   متقاضان الزم است در زمان مراجعه به پزشک معتمد  -2

تمام    4x3قطعه عکس    3موجود باشد(، شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت/کارت معافیت از خدمت به همراه  

 رخ بدون عینک و کاله، نسبت به تکمیل بخش فارسی فرم معاینات پزشکی دریانوردان اقدام نمایند. 



پزشک معتمد پس از احراز هویت متقاضی، نسبت به انجام معاینات فیزیکی و ارجاع متقاضی به آزمایشگاه جهت    -3

و تست اعتیاد به    HBA1Cانجام تست    ( وCBC, FBS, BUN, Cr., U/Aانجام آزمایشات مورد نظر و یا تکمیلی )

مواد مخدر در سفرهای نامحدود و در صورت لزوم ارجاع متقاضی به پزشکان متخصص اقدام نموده و در نهایت  

ضمن بررسی و جمع بندی نتایج معاینات فیزیکی و آزمایشات به عمل آمده و تعیین سطح سالمت پزشکی، نسبت  

بر   پزشکی  سالمت  گواهینامه  صدور  صدور  به  و  دریانوردان  پزشکی  سالمت  معاینات  انجام  دستورالعمل  اساس 

 گواهینامه مربوطه اقدام می نماید. 

 


