اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 01 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/01/24

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و مهندس سوم
ومهندس دوم

شفاهی

98/01/25

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/01/26

0830-1530

افسر دوم GT<3000

افسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500

افسردوم چوبي وفرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

98/01/27

0830-1530

شفاهی

98/01/28

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/01/20و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 03 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/03/25

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و
مهندس سوم ومهندس دوم

شفاهی

98/03/26

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/03/27

0830-1530

افسر دوم GT<3000
اافسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500

شفاهی

98/03/28

0830-1530

افسردوم چوبي و فرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

98/03/29

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/03/19و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 05 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/05/12

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و
مهندس سوم ومهندس دوم

شفاهی

98/05/13

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/05/14

0830-1530

افسر دوم GT<3000
افسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500

شفاهی

98/05/15

0830-1530

افسردوم چوبي و فرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

98/05/16

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/05/08و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 07 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/07/20

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و
مهندس سوم ومهندس دوم

شفاهی

98/07/21

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/07/22

0830-1530

افسر دوم GT<3000
افسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500
افسردوم چوبي و فرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

شفاهی

98/07/23

98/07/24

0830-1530

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/07/14و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 09 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/09/30

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و
مهندس سوم ومهندس دوم

شفاهی

98/10/01

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/10/02

0830-1530

افسر دوم GT<3000
افسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500

شفاهی

98/10/03

0830-1530

افسردوم چوبي و فرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

98/10/04

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/09/24و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

اداره كل بنادر و دریانوردی استان

نام مدرك :برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های دریانوردی
كد مدرك :

هرمزگان (بندرشهيدرجائي)

DS-51-F07-02
شماره دوره 98 - 11 :

سمت
كاربر موتورهای دریایي
KW<750

دروس آزمون

شفاهی

تاریخ آزمون

98/11/26

ساعت برگزاری آزمون

مالحظات

0830-1530

ملوان موتور نامحدود
سرمهندس و مهندس سوم
ومهندس دوم

شفاهی

98/11/27

0830-1530

NCV,KW<3000
ملوان عرشه نامحدود
فرمانده GT<3000

شفاهی

98/11/28

0830-1530

افسر دوم GT<3000
افسر دوم و فرمانده
NCV,GT<500

شفاهی

98/11/29

0830-1530

افسردوم چوبي و فرمانده چوبي
NCV,GT<500

شفاهی

98/11/30

0830-1530

کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی

نام  ،تاریخ وامضا :

نام  ،تاریخ وامضا :

*ثبت نام كليه سمتها تا روز  98/11/20و از طریق سامانه جامع دریانوردان واقع در وب سایت بندر شهيد رجایي انجام ميشود.

