
 پرسش های متداول صدور گواهینامه سالمت پزشکی دریانوردان 

 جهت دریافت گواهینامه سالمت پزشکی به کجا مراجعه کنم ؟-۱ 

 پزشکان   دریانوردی،  آموزشی   استانداردهای  به  آموزشی،  و  جامع  های   سامانه  شاخه   زیر   در pmo.ir سایت  به   مراجعه   با 

خواهید    دسترسی   پزشکی   سالمت  گواهینامه  صدور   مرکز   استان  و  شهر   و  تلفن  شماره   آدرس،  به  نهایت   در  و  معتمد   و   ناظر

 داشت.

 ؟  باشد  می الزم پزشکی سالمت گواهینامه  دریافت جهت  مدارکی چه-۲ 

  از   معافیت   کارت  یا   و  خدمت   پایان   کارت  ملی،  کارت   شناسنامه،  ، (باشد  موجود  چنانچه)گذرنامه  شامل   شناسایی  مدارک  

 تمام رخ، بدون عینک و کاله می باشد. ۴x۳ عکس قطعه  ۳ همراه به خدمت

 فت گواهینامه سالمت پزشکی چیست ؟دریا  مراحل-۳ 

  ارجاع   معتمد،  پزشک  توسط  فیزیکی  معاینات  انجام  دریانوردان،  پزشکی  معاینات  فرم  تکمیل  معتمد،  پزشک  به  مراجعه  

 لزوم  صورت  در  متخصص  پزشکان  به  متقاضی  ارجاع  تکمیلی،  یا  و  نظر  مورد  آزمایشات  انجام  جهت  آزمایشگاه  به  متقاضی

 بررسی نتایج معاینات فیزیکی و آزمایشات به عمل آمده، از  بعد  نهایت در و

 . پذیرد می  صورت مربوطه دستورالعمل  اساس بر  پزشکی سالمت گواهینامه صدور 

 ؟ باشد می چقدر پزشکی سالمت گواهینامه صدور  زمان  مدت-۴ 

 باشد،  می کاری روز  ۲  الی ۱  حدود مدارک،  تحویل زمان از  پزشکی سالمت گواهینامه صدور زمان مدت 

 (.نباشد متخصص  پزشکان  به متقاضی ارجاع  یا و  تکمیلی آزمایشات انجام  به نیازی چنانچه) 

 ؟  باشد می چقدر پزشکی سالمت های گواهینامه اعتبار  زمان  مدت-۵ 

 سال می باشد.   ۲حداکثر مدت زمان اعتبار گواهینامه های سالمت پزشکی   

 ؟ باشد می  پذیر امکان متقاضی آدرس به پست طریق از  پزشکی سالمت گواهینامه ارسال-۶ 

 امکان  پست  طریق  از  آن   ارسال  متأسفانه   شده،  صادر   پزشکی  سالمت  گواهینامه  در   متقاضی  امضای  درج   لزوم  به  توجه   با 

 باشد، لذا حضور متقاضی یا نماینده وی جهت دریافت گواهینامه سالمت پزشکی الزامی است.  نمی  پذیر

 چیست؟ پزشکی سالمت گواهینامه دریافت جهت موردنظر  آزمایشات-۷ 

 ادرار  و( ناشتا)  خون آزمایش 

 ؟  باشد می چقدر  پزشکی سالمت گواهینامه دریافت  جهت سن حداکثر و حداقل-۸ 

 سال ۸۰اکثر  حد و سال ۱۶  حداقل 

 


