جديل زمان بىدی آزمًن َای درياوًردی  6ماٍَ ايل سال ( 1411جديل روگی)
ضٍظ
هاُ

1

2

3

4

5

6

7

9

8

11

11

13

12

14

15

16

17

18

19

21

21

22

24

23

25

26

27

28

29

31

31

فريرديه
ثبت ًام ضفاّی
هیاًسٍضُ اضزیبْطت

ارديبُشت

آظهَى ضفاّی هیاًسٍضُ اضزیبْطت

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ خرداد
 -1اػالم ًتایج آظهَى وتبی
زٍضُ ذطزاز
 -2ثبت ًام تجسیسًظط
زٍضُ ذطزاز

آزمًن کتبی ديرٌ خرداد

خرداد

ثبت ًام آظهَى ضفاّی
زٍضُ تیط بطای لبَلطسگاى وتبی

-3ثبت ًام ضفاّی
زٍضُ تیط
بطای لبَلطسگاى وتبی
آغاظ زضیافت
واضت ٍضٍز
ٍ بطًاهِ
آظهَى
ضفاّی
زٍضُ تیطاظ
سایت

 - 1اػالم ًتایج تجسیسًظط زٍضُ ذطزاز
تير

 - 2ثبت ًام ضفاّی بطای لبَلطسگاى
تجسیسًظط زٍضُ ذطزاز

آظهَى ضفاّی زٍضُ تیط

اػالم ًتایج ولی آظهَى زٍضُ ذطزاز ٍ تیط

آزمًن کتبی

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ شُريًر

مرداد

ديرٌ شُريًر
 -1اػالم ًتایج آظهَى وتبی
زٍضُ ضْطیَض
 -2ثبت ًام تجسیسًظط
زٍضُ ضْطیَض

آزمًن کتبی ديرٌ شُريًر

شُريًر

ثبت ًام ضفاّی زٍضُ هْط
بطای لبَلطسگاى وتبی

-3ثبت ًام ضفاّی
زٍضُ هْط
بطای لبَلطسگاى وتبی

راَىمای جديل

زمان ثبت وام آزمًن کتبی  /شفاَی

تًجٍ -1 :لغفاً با هغالؼِ ٍ بطضسی زلیك جسٍل فَق اظ تواسْای غیطضطٍضی ذَززاضی ًواییس.

دريافت کارت يريد ي بروامٍ آزمًن شفاَی از سايت

 -2واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى وتبی بالفاصلِ پس اظ ثبت ًام ،اظ عطیك سایت لابل زضیافت هی باضس.

آزمًن کتبی

آزمًن شفاَی

ثبت وام تجديدوظر

اعالم وتايج

ادارٌ آزمًن ي اسىاد درياوًردان -تُران

جديل زمان بىدی آزمًن َای درياوًردی  6ماٍَ ديم سال ( 1411جديل روگی)
ضٍظ
هاُ

مُر

آبان

1

3

2

4

5

6

7

 - 1اػالم ًتایج تجسیسًظط
زٍضُ ضْطیَض

ثبت ًام
ضفاّی زٍضُ
هْط
بطای لبَلطسگاى
وتبی

8

9

آغاظ زضیافت
واضت ٍضٍز ٍ
بطًاهِ آظهَى
ضفاّی زٍضُ
هْط اظ سایت

-2ثبت ًام ضفاّی
بطای لبَلطسگاى
تجسیسًظط زٍضُ ضْطیَض

11

11

13

12

14

15

16

17

18

19

21

23

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ آبان

اػالم ًتایج ولی آظهَى
زٍضُ ضْطیَض ٍ هْط

آزمًن کتبی ديرٌ آبان
 -1اػالم ًتایج
آظهَى وتبی زٍضُ آباى

 -2ثبت ًام تجسیسًظط
زٍضُ آباى

 - 1اػالم ًتایج
تجسیسًظط زٍضُ آباى

آظهَى ضفاّی زٍضُ آشض

آغاظ زضیافت
واضت ٍضٍز ٍ
بطًاهِ آظهَى
ضفاّی زٍضُ
آشض اظ سایت

ثبت ًام ضفاّی زٍضُ آشض
بطای لبَلطسگاى وتبی
-2ثبت ًام ضفاّی
بطای لبَلطسگاى
تجسیسًظط زٍضُ آباى

 -3ثبت ًام ضفاّی
زٍضُ آشض
بطای لبَلطسگاى وتبی

اػالم ًتایج ولی آظهَى
زٍضُ آباى ٍ آشض

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ بُمه

دی

بُمه

26

آظهَى ضفاّی زٍضُ هْط

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ آبان

آذر

21

22

24

25

27

28

29

آزمًن کتبی ديرٌ بُمه

ثبت وام آزمًن کتبی ديرٌ بُمه
 -1اػالم ًتایج
آظهَى وتبی زٍضُ بْوي
 -2ثبت ًام تجسیسًظط
زٍضُ بْوي

اسفىد

 - 1اػالم ًتایج
تجسیسًظط زٍضُ بْوي
ثبت ًام ضفاّی زٍضُ اسفٌس
بطای لبَلطسگاى وتبی

 -3ثبت ًام ضفاّی
زٍضُ اسفٌس
بطای لبَلطسگاى وتبی

راَىمای جديل

زمان ثبت وام آزمًن کتبی  /شفاَی

تًجٍ -1 :لغفاً با هغالؼِ ٍ بطضسی زلیك جسٍل فَق اظ تواسْای غیطضطٍضی ذَززاضی ًواییس.

-2ثبت ًام ضفاّی
بطای لبَلطسگاى
تجسیسًظط زٍضُ بْوي

آغاظ زضیافت
واضت ٍضٍز ٍ
بطًاهِ آظهَى
ضفاّی زٍضُ
اسفٌس اظ سایت

دريافت کارت يريد ي بروامٍ آزمًن شفاَی از سايت

 -2واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى وتبی بالفاصلِ پس اظ ثبت ًام ،اظ عطیك سایت لابل زضیافت هی باضس.

آظهَى ضفاّی زٍضُ اسفٌس

اػالم ًتایج ولی آظهَى
زٍضُ بْوي ٍ اسفٌس

آزمًن کتبی

آزمًن شفاَی

ثبت وام تجديد وظر

اعالم وتايج

31
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بـروـامٍ آزمًوُـای دريـاوـًردی سال 1400
ديرٌ :خرداد ماٌ

سازمان بنادر و دریانوردی

شريع کليٍ آزمًوُا :صبح ساعت 09/00
تاريخ

درجٍ فرماودٌ
GT>3000

افسر ايل
GT>3000

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

ضٌبِ

1400/ 03/ 01

یىطٌبِ

1400/ 03/ 02

زٍضٌبِ

1400/ 03/ 03

ًاٍبطی ساحلی
ٍ سغحی

فرماودٌ
افسر ديم
NCV
GT>500
GT≤3000
واض با واال ٍ
باضچیٌی

ًاٍبطی ساحلی
ٍ سغحی

واض با واال ٍ
ػولیات وطتی

تؼازل وطتی

افسر ديم
NCV
GT≤3000
واض با واال ٍ باضچیٌی

تؼازل وطتی

راَىما
درجٍ 1

درجٍ 3

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

سرمُىدس مُىدس ديم مُىدس سًم
KW>750 KW>3000 KW>3000
زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

افسر مُىدس
الكتريويك
وٌتطل ٍ ابعاض زلیك

لَاًیي بیي
ایوٌی زضیاًَضزی
الوللی پیطگیطی
ٍ حاظت اظ
اظ تصازم زض زضیا
هحیظ ظیست ٍ
ٍ سیستوْای
هسیطیت اضغطاض
بَیِ گصاضی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

سیستوْای ًاٍبطی
الىتطًٍیىی

هسیطیت تین پل
فطهاًسّی

الىتطٍتىٌَلَؤی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

حفاظت هحیظ
ظیست

حفاظت هحیظ
ظیست

سِضٌبِ 1400/ 03/ 04
چْاضضٌبِ 1400/ 03/ 05
ضٌبِ

1400/ 03/08

یىطٌبِ

1400/ 03/ 09

زٍضٌبِ 1400 / 03 / 10

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ػولیات ضٍی
وطتی

ًاٍبطی ًجَهی

تؼازل ٍ
ساذتواى وطتی

هسیطیت ،لَاًیي ٍ
ایوٌی

ٍسایل ووه ًاٍبطی
ٍ َّاضٌاسی

1400/ 03/ 11

سِضٌبِ

چْاضضٌبِ 1400/ 03/12
1400/ 03/ 13

پٌجضٌبِ

َّاضٌاسی

َّاضٌاسی
سیستوْای
الىتطًٍیىی ٍ
ووه ًاٍبطی

تًضيحات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

-11
-12



ولیِ آظهًَْا بط اساس استاًساضزّای تؼطیف ضسُ زض وٌَاًسیَى  ٍ STCWاصالحات آى بطگعاض هیگطزز.
ظهاى ثبت ًام اٍلیِ بطای آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ یىن لغایت بیستن اضزیبْطت هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج اٍلیِ آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اض هَضخ  22ذطزاز هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضذَاست تجسیسًظط آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ  22لغایت  24ذطزاز هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج زضذَاستْای تجسیسًظط زٍضُ فَق اظ هَضخ  1تیط هاُ  1411هی باضس.
ظهاى ثبت ًام آظهَى ضفاّی زٍضُ فَق (بططط لبَلی زض تواهی آظهًَْای وتبی) اظ هَضخ  22ذطزاز لغایت  4تیط هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضیافت واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى ضفاّی ٍ آگاّی اظ ظهاى زلیك آى اظ هَضخ  9تیط هاُ  1411هی باضس.
آظهًَْای ضفاّی زٍضُ فَق اظ هَضخ  12تیطهاُ  1411آغاظ ذَاّس ضس.
ظهاى اػالم ًتایج ًْایی (وتبی ٍ ضفاّی) زٍضُ فَق اظ هَضخ  12تیطهاُ  1411هی باضس.
آى زستِ اظ زضیاًَضزاًی وِ زض ضطوتْای وطتیطاًی ذصَصی ٍ بصَضت آظاز هطغَل بِ زضیاًَضزی ّستٌس هی بایست ٌّگام ثبت ًام آظهَى ،تواهی هساضن ٍ هستٌسات ذَز ضا زض
پَضتال (هٌَی پطًٍسُ هي-هساضن) ابتسا باضگصاضی ًوایٌس ٍ سپس زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ یا ضفاّی اصل هساضن (ذسهات زضیایی ،ضوَضز بَن )...ٍ ،ضا بِ برص
پصیطش آظهَى اضائِ ًوایٌس ،بسیْی است زاٍعلباًی وِ هساضن ذَز ضا زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْا اضائِ ًسٌّس لازض بِ زضیافت ًتایج آظهَى ذَز ًرَاٌّس ضس ٍ آى زستِ اظ
زضیاًَضزاًی ّن وِ اظ پطسٌل ضطوتْای وطتیطاًی ج.ا.ا ٍ ضطوت هلی ًفتىص ٍ یا ضطوتْایی ّستٌس وِ وِ زاضای هجَظ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی اظ ازاضُ ول اهَض زضیاًَضزاى
ّستٌس هی بایست با هطاجؼِ بِ ضطوت هطبَعًِ ،سبت بِ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی ذَز السام ًوایٌس.
ٌّگام بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ ضفاّی پَضیسى لباس فطم ٍ ّوطاُ زاضتي بطگِ ٍضٍز بِ جلسِ ٍ سایط هساضن زضیاًَضزی العاهی هی باضس.
با تَجِ بِ ضیَع بیواضی وطًٍا ،اجطای ایي بطًاهِ تابغ اعالػیِ ستاز وطَضی هباضظُ با وطًٍا هی باضسٍ زض صَضت تؼغیلی احتوالیّ ،ط گًَِ تغییط زض ایي بطًاهِ اعالع ضساًی ذَاّس
ضس.

وشاوی محلُای برگساری آزمًوُای کتبی ي شفاَی در تُران ي بىادر:

تْطاى :بعضگطاُ ضید فضل الِ ًَضی ،فاظ  2ضْطن فطٌّگیاى ،ذیاباى ًاضگل ،ذیاباى حىوت ،سالي حاهی
بٌسض بَضْط :ذیاباى ٍضظش ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض چابْاض :اًتْای ذیاباى ضْیس ضیگی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهٌِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض اًعلی :ذیاباى هصغفی ذویٌی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى گیالى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاًپ
بٌسض اها م ذویٌی :ذَظستاى ،بٌسض اهام ذویٌی ،سطبٌسض ،ذیاباى ضاُ آّي ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ػباس :هجتوغ بٌسضی ضْیس باٌّط ،ساذتواى چْاض عبمِ ساظهاى بٌازض ٍ زضیاًَضزی ،عبمِ زٍم ،ازاضُ آهَظش ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ًَضْطً :بص ذیاباى ستاضذاى ضوالی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى هاظًسضاى
ادارٌ آزمًن ي اسىاد درياوًردان – تُران
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بـروـامٍ آزمًوُـای دريـاوـًردی سال 1400
ديرٌ :شُريًر ماٌ

سازمان بنادر و دریانوردی

شريع کليٍ آزمًوُا :صبح ساعت 09/00
افسر ديم
افسر ايل
درجٍ فرماودٌ
GT>500 GT>3000 GT>3000

تاريخ
ضٌبِ

1400/ 05/ 30

یىطٌبِ

1400/ 05/ 31

زٍضٌبِ

1400/ 06/ 01

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

ًاٍبطی ساحلی
ٍ سغحی

واض با واال ٍ
باضچیٌی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

فرماودٌ
NCV
GT≤3000

افسر ديم
NCV
GT≤3000

واض با واال ٍ
ػولیات وطتی

واض با واال ٍ باضچیٌی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

راَىما

سرمُىدس مُىدس ديم مُىدس سًم
KW>750 KW>3000 KW>3000

درجٍ 1

درجٍ 3

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

افسر مُىدس
الكتريويك
وٌتطل ٍ ابعاض زلیك

لَاًیي بیي
ایوٌی زضیاًَضزی
الوللی پیطگیطی
ٍ حاظت اظ
اظ تصازم زض زضیا
هحیظ ظیست ٍ
ٍ سیستوْای
هسیطیت اضغطاض
بَیِ گصاضی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

سیستوْای ًاٍبطی
الىتطًٍیىی

هسیطیت تین پل
فطهاًسّی

الىتطٍتىٌَلَؤی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

حفاظت هحیظ
ظیست

حفاظت هحیظ
ظیست

سِضٌبِ 1400/ 06/ 02
چْاضضٌبِ 1400/ 06/ 03
ضٌبِ

1400/ 06 / 06

یىطٌبِ

1400/ 06/ 07

زٍضٌبِ 1400 / 06 / 08

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ػولیات ضٍی
وطتی

ًاٍبطی ًجَهی

تؼازل ٍ
ساذتواى وطتی

هسیطیت ،لَاًیي ٍ
ایوٌی

ٍسایل ووه ًاٍبطی
ٍ َّاضٌاسی

سِضٌبِ 1400/ 06/ 09
چْاضضٌبِ 1400/ 06 /10
1400/ 06/ 11

پٌجضٌبِ

َّاضٌاسی

َّاضٌاسی
سیستوْای
الىتطًٍیىی ٍ
ووه ًاٍبطی

تًضيحات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

-11
-12



ولیِ آظهًَْا بط اساس استاًساضزّای تؼطیف ضسُ زض وٌَاًسیَى  ٍ STCWاصالحات آى بطگعاض هیگطزز.
ظهاى ثبت ًام اٍلیِ بطای آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ یىن لغایت بیستن هطزاز هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج اٍلیِ آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  22ضْطیَض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضذَاست تجسیسًظط آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ  22لغایت  26ضْطیَض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج زضذَاستْای تجسیسًظط زٍضُ فَق اظ هَضخ  3هْط هاُ  1411هی باضس.
ظهاى ثبت ًام آظهَى ضفاّی زٍضُ فَق (بططط لبَلی زض تواهی آظهًَْای وتبی) اظ هَضخ  22لغایت  5هْط هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضیافت واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى ضفاّی ٍ آگاّی اظ ظهاى زلیك آى اظ هَضخ  8هْط هاُ  1411هی باضس.
آظهًَْای ضفاّی زٍضُ فَق اظ هَضخ  11هْط هاُ  1411آغاظ ذَاّس ضس.
ظهاى اػالم ًتایج ًْایی (وتبی ٍ ضفاّی) زٍضُ فَق اظ هَضخ  11هْطهاُ  1411هی باضس.
آى زستِ اظ زضیاًَضزاًی وِ زض ضطوتْای وطتیطاًی ذصَصی ٍ بصَضت آظاز هطغَل بِ زضیاًَضزی ّستٌس هی بایست ٌّگام ثبت ًام آظهَى ،تواهی هساضن ٍ هستٌسات ذَز ضا
زض پَضتال (هٌَی پطًٍسُ هي-هساضن) ابتسا باضگصاضی ًوایٌس ٍ سپس زض هس ت ظهاى بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ یا ضفاّی اصل هساضن (ذسهات زضیایی ،ضوَضز بَن )...ٍ ،ضا بِ
برص پصیطش آظهَى اضائِ ًوایٌس ،بسیْی است زاٍعلباًی وِ هساضن ذَز ضا زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْا اضائِ ًسٌّس لازض بِ زضیافت ًتایج آظهَى ذَز ًرَاٌّس ضس ٍ آى
زستِ اظ زضیاًَض زاًی ّن وِ اظ پطسٌل ضطوتْای وطتیطاًی ج.ا.ا ٍ ضطوت هلی ًفتىص ٍ یا ضطوتْایی ّستٌس وِ وِ زاضای هجَظ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی اظ ازاضُ ول
اهَض زضیاًَضزاى ّستٌس هی بایست با هطاجؼِ بِ ضطوت هطبَعًِ ،سبت بِ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی ذَز السام ًوایٌس.
ٌّگام بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ ضفاّی پَضیسى لباس فطم ٍ ّوطاُ زاضتي بطگِ ٍضٍز بِ جلسِ ٍ سایط هساضن زضیاًَضزی العاهی هی باضس.
با تَجِ بِ ضیَع بیواضی وطًٍا ،اجطای ایي بطًاهِ تابغ اعالػیِ ستاز وطَضی هباضظُ با وطًٍا هی باضسٍ زض صَضت تؼغیلی احتوالیّ ،ط گًَِ تغییط زض ایي بطًاهِ اعالع ضساًی
ذَاّس ضس.

وشاوی محلُای برگساری آزمًوُای کتبی ي شفاَی در تُران ي بىادر:

تْطاى :بعضگطاُ ضید فضل الِ ًَضی ،فاظ  2ضْطن فطٌّگیاى ،ذیاباى ًاضگل ،ذیاباى حىوت ،سالي حاهی
بٌسض بَضْط :ذیاباى ٍضظش ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض چابْاض :اًتْای ذیاباى ضْیس ضیگی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهٌِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض اًعلی :ذیاباى هصغفی ذویٌی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى گیالى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاًپ
بٌسض اهام ذویٌی :ذَظستاى ،بٌسض اهام ذویٌی ،سطبٌسض ،ذیاباى ضاُ آّي ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ػباس :هجتوغ بٌسضی ضْیس باٌّط ،ساذتواى چْاض عبمِ ساظهاى بٌازض ٍ زضیاًَضزی ،عبمِ زٍم ،ازاضُ آهَظش ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ًَضْطً :بص ذیاباى ستاضذاى ضوالی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى هاظًسضاى
ادارٌ آزمًن ي اسىاد درياوًردان – تُران

كدمدركP6-F1/0:
شماره صفحه 1:از1

بـروـامٍ آزمًوُـای دريـاوـًردی سال 1400
ديرٌ :آبان ماٌ

سازمان بنادر و دریانوردی

شريع کليٍ آزمًوُا :صبح ساعت 09/00
افسر ايل افسر ديم
درجٍ فرماودٌ
GT>500 GT>3000 GT>3000

تاريخ
ضٌبِ

1400/ 08/ 15

یىطٌبِ

1400/ 08/ 16

زٍضٌبِ

1400/ 08/ 17

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

تجاضت ٍ
حمَق زضیایی

واض با واال ٍ
باضچیٌی

ًاٍبطی ساحلی ٍ ًاٍبطی ساحلی
ٍ سغحی
سغحی

فرماودٌ
NCV
GT≤3000

افسر ديم
NCV
GT≤3000

واض با واال ٍ
ػولیات وطتی

واض با واال ٍ باضچیٌی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

راَىما

سرمُىدس مُىدس ديم مُىدس سًم
KW>750 KW>3000 KW>3000

درجٍ 1

درجٍ 3

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

لَاًیي بیي
ایوٌی زضیاًَضزی
الوللی پیطگیطی
ٍ حاظت اظ
اظ تصازم زض زضیا
هحیظ ظیست ٍ
ٍ سیستوْای
هسیطیت اضغطاض
بَیِ گصاضی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

افسر مُىدس
الكتريويك
وٌتطل ٍ ابعاض زلیك

سیستوْای ًاٍبطی
الىتطًٍیىی

سِضٌبِ 1400/ 08/ 18
چْاضضٌبِ 1400/ 08/ 19
ضٌبِ

1400/ 08 / 22

یىطٌبِ

1400/ 08/ 23

ساذتواى وطتی

ساذتواى
وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ػولیات ضٍی
وطتی

زٍضٌبِ 1400 / 08 / 24

ًاٍبطی ًجَهی

تؼازل ٍ
ساذتواى وطتی

هسیطیت تین پل
فطهاًسّی
هسیطیت ،لَاًیي ٍ
ایوٌی

الىتطٍتىٌَلَؤی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی
زضیایی

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

حفاظت هحیظ
ظیست

حفاظت هحیظ
ظیست

الىتطٍتىٌَلَغی

ٍسایل ووه ًاٍبطی
ٍ َّاضٌاسی

سِضٌبِ 1400/ 08/ 25
چْاضضٌبِ 1400/ 08 /26
پٌجضٌبِ

َّاضٌاسی

َّاضٌاسی
سیستوْای
الىتطًٍیىی ٍ
ووه ًاٍبطی

1400/ 0 8/ 27

تًضيحات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

-11
-12



ولیِ آظهًَْا بط اساس استاًساضزّای تؼطیف ضسُ زض وٌَاًسیَى  ٍ STCWاصالحات آى بطگعاض هیگطزز.
ظهاى ثبت ًام اٍلیِ بطای آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  21هْطهاُ لغایت  8آباى هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج اٍلیِ آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  6آشض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضذَاست تجسیسًظط آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  6لغایت  8آشض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج زضذَاستْای تجسیسًظط زٍضُ فَق اظ هَضخ  15آشض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى ثبت ًام آظهَى ضفاّی زٍضُ فَق (بططط لبَلی زض تواهی آظهًَْای وتبی) اظ هَضخ  6لغایت  16آشض هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضیافت واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى ضفاّی ٍ آگاّی اظ ظهاى زلیك آى اظ هَضخ  23آشض هاُ  1411هی باضس.
آظهًَْای ضفاّی زٍضُ فَق اظ هَضخ  27آشض هاُ  1411آغاظ ذَاّس ضس.
ظهاى اػالم ًتایج ًْایی (وتبی ٍ ضفاّی) زٍضُ فَق اظ هَضخ  27آشضهاُ  1411هی باضس.
آى زستِ اظ زضیاًَضزاًی وِ زض ضطوتْای وطتیطاًی ذصَصی ٍ بصَضت آظاز هطغَل بِ زضیاًَضزی ّستٌس هی بایست ٌّگام ثبت ًام آظهَى ،تواهی هساضن ٍ هستٌسات
ذَز ضا زض پَضتال (هٌَی پطًٍسُ هي-هساضن) ابتسا باضگصاضی ًوایٌس ٍ سپس زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ یا ضفاّی اصل هساضن (ذسهات زضیایی ،ضوَضز
بَن )...ٍ ،ضا بِ برص پصیطش آظهَى اضائِ ًوایٌس ،بسیْی است زاٍعلباًی وِ هساضن ذَز ضا زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْا اضائِ ًسٌّس لازض بِ زضیافت ًتایج آظهَى
ذَز ًرَاٌّس ضس ٍ آى زستِ اظ زضیاًَض زاًی ّن وِ اظ پطسٌل ضطوتْای وطتیطاًی ج.ا.ا ٍ ضطوت هلی ًفتىص ٍ یا ضطوتْایی ّستٌس وِ وِ زاضای هجَظ ٍضٍز سیستوی
ذسهات زضیایی اظ ازاضُ ول اهَض زضیاًَضزاى ّستٌس هی بایست با هطاجؼِ بِ ضطوت هطبَعًِ ،سبت بِ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی ذَز السام ًوایٌس.
ٌّگام بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ ضفاّی پَضیسى لباس فطم ٍ ّوطاُ زاضتي بطگِ ٍضٍز بِ جلسِ ٍ سایط هساضن زضیاًَضزی العاهی هی باضس.
با تَجِ بِ ضیَع بیواضی وطًٍا ،اجطای ایي بطًاهِ تابغ اعالػیِ ستاز وطَضی هباضظُ با وطًٍا هی باضسٍزض صَضت تؼغیلی احتوالیّ،ط گًَِ تغییطزض ایي بطًاهِ اعالع
ضساًی هی گطزز

وشاوی محلُای برگساری آزمًوُای کتبی ي شفاَی در تُران ي بىادر:

تْطاى :بعضگطاُ ضید فضل الِ ًَضی ،فاظ  2ضْطن فطٌّگیاى ،ذیاباى ًاضگل ،ذیاباى حىوت ،سالي حاهی
بٌسض بَضْط :ذیاباى ٍضظش ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض چابْاض :اًتْای ذیاباى ضْیس ضیگی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهٌِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض اًعلی :ذیاباى هصغفی ذویٌی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى گیالى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاًپ
بٌسض اهام ذویٌی :ذَظستاى ،بٌسض اهام ذویٌی ،سطبٌسض ،ذیاباى ضاُ آّي ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ػباس :هجتوغ بٌسضی ضْیس باٌّط ،ساذتواى چْاض عبمِ ساظهاى بٌازض ٍ زضیاًَضزی ،عبمِ زٍم ،ازاضُ آهَظش ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ًَضْطً :بص ذیاباى ستاضذاى ضوالی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى هاظًسضاى
ادارٌ آزمًن ي اسىاد درياوًردان – تُران

كدمدركP6-F1/0:
شماره صفحه 1:از1

بـروـامٍ آزمًوُـای دريـاوـًردی سال 1400
ديرٌ :بُمه ماٌ

سازمان بنادر و دریانوردی

شريع کليٍ آزمًوُا :صبح ساعت 09/00
افسر ايل افسر ديم
درجٍ فرماودٌ
GT>500 GT>3000 GT>3000

تاريخ
ضٌبِ

1400/ 11/ 16

یىطٌبِ

1400/ 11/ 17

زٍضٌبِ

1400/ 11/ 1 8

تجاضت ٍ حمَق
زضیایی

تجاضت ٍ
حمَق زضیایی

واض با واال ٍ
باضچیٌی

ًاٍبطی ساحلی ٍ ًاٍبطی ساحلی
ٍ سغحی
سغحی

فرماودٌ
NCV
GT≤3000

افسر ديم
NCV
GT≤3000

واض با واال ٍ
ػولیات وطتی

واض با واال ٍ باضچیٌی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

راَىما

سرمُىدس مُىدس ديم مُىدس سًم
KW>750 KW>3000 KW>3000

درجٍ 1

درجٍ 3

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

ّسایت ٍ هاًَض
با وطتی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (ػوَهی)

افسر مُىدس
الكتريويك
وٌتطل ٍ ابعاض زلیك

لَاًیي بیي
ایوٌی زضیاًَضزی
الوللی پیطگیطی
ٍ حاظت اظ
اظ تصازم زض زضیا
هحیظ ظیست ٍ
ٍ سیستوْای
هسیطیت اضغطاض
بَیِ گصاضی

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

زاًص هٌْسسی
زضیایی (هَتَض)

سیستوْای ًاٍبطی
الىتطًٍیىی

هسیطیت تین پل
فطهاًسّی

الىتطٍتىٌَلَؤی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی
زضیایی

الىتطٍتىٌَلَغی

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

آضضیتىت وطتی ،
ایوٌی وطتی ٍ

حفاظت هحیظ
ظیست

حفاظت هحیظ
ظیست

سِضٌبِ 1400/ 11/ 19
چْاضضٌبِ 1400/ 11/ 20
ضٌبِ

1400/ 11 / 23

یىطٌبِ

1400/ 11/ 24

زٍضٌبِ 1400 / 11 / 25

ساذتواى
وطتی

ساذتواى وطتی

ساذتواى وطتی

تؼازل وطتی

تؼازل وطتی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ًاٍبطی ساحلی ٍ
سغحی

ػولیات ضٍی
وطتی

ًاٍبطی ًجَهی

ساذتواى وطتی

تؼازل ٍ
ساذتواى وطتی

هسیطیت ،لَاًیي ٍ
ایوٌی

ٍسایل ووه ًاٍبطی
ٍ َّاضٌاسی

سِضٌبِ 1400/ 11/ 26
چْاضضٌبِ 1400/ 11 /27

َّاضٌاسی

سیستوْای
الىتطًٍیىی ٍ
ووه ًاٍبطی

1400/ 11/ 28

پٌجضٌبِ

َّاضٌاسی

تًضيحات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

-11
-12



ولیِ آظهًَْا بط اساس استاًساضزّای تؼطیف ضسُ زض وٌَاًسیَى  ٍ STCWاصالحات آى بطگعاض هیگطزز.
ظهاى ثبت ًام اٍلیِ بطای آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  21زیواُ لغایت  8بْوي هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج اٍلیِ آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ هَضخ  7اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضذَاست تجسیسًظط آظهًَْای وتبی زٍضُ فَق اظ  7لغایت  11اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
ظهاى اػالم ًتایج زضذَاستْای تجسیسًظط زٍضُ فَق اظ هَضخ  16اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
ظهاى ثبت ًام آظهَى ضفاّی زٍضُ فَق (بططط لبَلی زض تواهی آظهًَْای وتبی) اظ هَضخ  7لغایت  17اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
ظهاى زضیافت واضت ٍضٍز بِ جلسِ آظهَى ضفاّی ٍ آگاّی اظ ظهاى زلیك آى اظ هَضخ  19اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
آظهًَْای ضفاّی زٍضُ فَق اظ هَضخ  21اسفٌس هاُ  1411آغاظ ذَاّس ضس.
ظهاى اػالم ًتایج ًْایی (وتبی ٍ ضفاّی) زٍضُ فَق اظ هَضخ  21اسفٌس هاُ  1411هی باضس.
آى زستِ اظ زضیاًَضزاًی وِ زض ضطوتْای وطتیطاًی ذصَصی ٍ بصَضت آظاز هطغَل بِ زضیاًَضزی ّستٌس هی بایست ٌّگام ثبت ًام آظهَى ،تواهی هساضن ٍ
هستٌسات ذَز ضا زض پَضتال (هٌَی پطًٍسُ هي-هساضن) ابتسا باضگصاضی ًوایٌس ٍ سپس زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ یا ضفاّی اصل هساضن (ذسهات
زضیایی ،ضوَضز بَن )...ٍ ،ضا بِ برص پصیطش آظهَى اضائِ ًوایٌس ،بسیْی است زاٍعلباًی وِ هساضن ذَز ضا زض هست ظهاى بطگعاضی آظهًَْا اضائِ ًسٌّس لازض بِ
زضیافت ًتایج آظهَى ذَز ًرَاٌّس ضس ٍ آى زستِ اظ زضیاًَضزاًی ّن وِ اظ پطسٌل ضطوتْای وطتیطاًی ج.ا.ا ٍ ضطوت هلی ًفتىص ٍ یا ضطوتْایی ّستٌس وِ وِ
زاضای هجَظ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی اظ ازاضُ ول اهَض زضیاًَضزاى ّستٌس هی بایست با هطاجؼِ بِ ضطوت هطبَعًِ ،سبت بِ ٍضٍز سیستوی ذسهات زضیایی
ذَز السام ًوایٌس.
ٌّگ ام بطگعاضی آظهًَْای وتبی ٍ ضفاّی پَضیسى لباس فطم ٍ ّوطاُ زاضتي بطگِ ٍضٍز بِ جلسِ ٍ سایط هساضن زضیاًَضزی العاهی هی باضس.
با تَجِ بِ ضیَع بیواضی وطًٍا ،اجطای ایي بطًاهِ تابغ اعالػیِ ستاز وطَضی هباضظُ با وطًٍا هی باضسٍ زض صَضت تؼغیلی احتوالیّ ،ط گًَِ تغییط زض ایي بطًاهِ
اعالع هی گطزز.

وشاوی محلُای برگساری آزمًوُای کتبی ي شفاَی در تُران ي بىادر:

تْطاى :بعضگطاُ ضید فضل الِ ًَضی ،فاظ  2ضْطن فطٌّگیاى ،ذیاباى ًاضگل ،ذیاباى حىوت ،سالي حاهی
بٌسض بَضْط :ذیاباى ٍضظش ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض چابْاض :اًتْای ذیاباى ضْیس ضیگی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهٌِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض اًعلی :ذیاباى هصغفی ذویٌی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى گیالى ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاًپ
بٌسض اهام ذویٌی :ذَظستاى ،بٌسض اهام ذویٌی ،سطبٌسض ،ذیاباى ضاُ آّي ،ازاضُ اهتحاًات ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ػباس :هجتوغ بٌسضی ضْیس باٌّط ،ساذتواى چْاض عبمِ ساظهاى بٌازض ٍ زضیاًَضزی ،عبمِ زٍم ،ازاضُ آهَظش ٍ گَاّیٌاهِ ّای زضیاًَضزاى
بٌسض ًَضْطً :بص ذیاباى ستاضذاى ضوالی ،ازاضُ ول بٌازض ٍ زضیاًَضزی استاى هاظًسضاى
ادارٌ آزمًن ي اسىاد درياوًردان  -تُران

