
 

 

 

 روز        

 ماه   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

        ارديبهشتثبت نام آزمون کتبی دوره     فروردين

  ارديبهشت

ثبت 

خرد

 ا

        

دریافت 

کارت 
ورود به 

 جلسه
آزمون 

 کتبی

 ارديبهشتآزمون کتبی دوره      

          خرداد

 اردیبهشتاعالم نتایج آزمون کتبی دوره  -1

 ثبت نام  شفاهی 

اعالم نتایج  -1

دوره  تجدیدنظر
 اردیبهشت

  

دریافت کارت ورود و  

 برنامه آزمون شفاهی 
 

 

 
 تیرشفاهی دوره آزمون 

 

 اردیبهشتدوره  ثبت نام تجدیدنظر -2
ثبت نام شفاهی برای  -2

قبولشدگان تجدیدنظر 
 اردیبهشتدوره 

 دوره خرداد و تیر آزمون اعالم نتایج کلی
 دوره اردیبهشت قبولشدگان کتبی ثبت نام  شفاهی برای-3

 ثبت نام آزمون کتبی دوره  شهريور    تير

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

دریافت 

کارت ورود 
به جلسه 

آزمون 
 کتبی

 
 

 
 

       مردادآزمون کتبی دوره  مرداد

 

   

   
 کتبی دوره مرداداعالم نتایج آزمون -1

 

 مرداددوره  ثبت نام تجدیدنظر -2

 قبولشدگان کتبی ثبت نام  شفاهی برای-3
 دوره شهریور

 دوره شهریور ثبت نام  شفاهی شهريور

اعالم نتایج تجدیدنظر -1
 آزمون دوره مرداد

       
دریافت کارت ورود و برنامه 

 آزمون شفاهی

 مردادآزمون شفاهی دوره 

ثبت نام شفاهی  -2
برای قبولشدگان 

 تجدیدنظر دوره مرداد
 مرداداعالم نتایج کلی آزمون دوره 

 اعالم نتايج ثبت نام تجديدنظر  آزمون شفاهی آزمون کتبی دريافت کارت ورود و برنامه آزمون شفاهی  از سايت / شفاهی کتبی آزمون ثبت نام زمان  راهنمای جدول

 وق از تماسهای غیرضروری خودداری نمایید. اً با مطالعه و بررسی دقیق جدول فلطف  توجه:

  

 

 )جدول رنگی( 1401سال ماهه اول  6 آزمون های دريانوردی جدول زمان بندی

 تهران -داره  امور دريانوردان ا



 

 

 لطفاً با مطالعه و بررسی دقیق جدول فوق از تماسهای غیرضروری خودداری نمایید.  توجه:

تهران -اداره  امور دريانوردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            روز     

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماه 
2
5 26 27 28 29 30 

   ثبت نام آزمون کتبی دوره آبان    مهر

دریافت 

کارت 
ورود به 

جلسه 
آزمون 

 کتبی

   

              آزمون کتبی دوره آبان آبان

 آبان اعالم نتایج آزمون کتبی دوره-1

 آباندوره  ثبت نام تجدیدنظر -2

قبولشدگان  ثبت نام  شفاهی برای-3
 دوره آبان کتبی

 ثبت نام  شفاهی  آذر

اعالم نتایج  -1
 تجدیدنظر دوره آبان

 
 دریافت کارت ورود و 

 برنامه آزمون شفاهی  

 آزمون شفاهی دوره آذر

 ثبت نام شفاهی-2

 برای قبولشدگان 
 تجدیدنظر دوره آبان

 اعالم نتایج کلی آزمون دوره آذر

    بهمنثبت نام آزمون کتبی دوره     دی

دریافت 
کارت 

ورود به 
جلسه 

آزمون 
 کتبی

  

          بهمنآزمون کتبی دوره  بهمن

 بهمن اعالم نتایج آزمون کتبی دوره-1

ثبت نام  
 شفاهی 

 بهمندوره  ثبت نام تجدیدنظر -2

دوره  قبولشدگان کتبی ثبت نام  شفاهی برای-3
 بهمن

  اسفند

اعالم نتایج  -1

 تجدیدنظر دوره بهمن

    
 دریافت کارت ورود و

 برنامه آزمون شفاهی 

 اسفند آزمون شفاهی دوره

     

 

 ثبت نام شفاهی-2
 برای قبولشدگان 

 تجدیدنظر دوره بهمن

 اعالم نتایج کلی آزمون دوره اسفند

  تايجاعالم ن نظرد ثبت نام تجدي آزمون شفاهی آزمون کتبی دريافت کارت ورود و برنامه آزمون شفاهی  از سايت / شفاهی کتبی آزمون ثبت نام زمان  راهنمای جدول

 )جدول رنگی( 1401سال ماهه دوم  6 آزمون های دريانوردی جدول زمان بندی
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 سازمان بنادر و دریانوردی

 1401بـرنـامه آزمونهـای دريـانـوردی سال 

 ماه ارديبهشت: دوره

   P6-F1/0    :كدمدرك

 1از  1:شماره صفحه

  09/00شروع کليه آزمونها:  صبح ساعت  

 درجه   
 تاريخ 

 فرمانده

GT>3000 
 افسر اول

GT>3000 

 افسر دوم
GT>500 

 سرمهندس راهنما
KW>3000 

 مهندس دوم
KW>3000 

 مهندس سوم

KW>750 

افسر مهندس 
1درجه  الكترونيك 3درجه    

 کار با کاال و بارچینی حقوق دریایی وتجارت  تجارت و حقوق دریایی      7 1  / 2  0  / 1 0 14           شنبه   
هدایت و مانور با 

 کشتی
هدایت و مانور با 

 کشتی
 

دانش مهندسی دریایی 
 )عمومی(

دریایی دانش مهندسی 
 )عمومی(

 کنترل و ابزار دقیق

           1  / 2  0  / 1 0 814         یکشنبه  

        1  / 2  0  / 1 0 914       شنبهد و   
 ناوبری ساحلی 

 و سطحی
 یکیالکترون یستمهایس

 یو کمک ناوبر

ایمنی دریانوردی و 
حاظت از محیط 
زیست و مدیریت 

 اضطرار

قوانین بین المللی 
پیشگیری از تصادم 
در دریا و سیستمهای 

 بویه گذاری

 
دانش مهندسی دریایی 

 )موتور(
مهندسی دریایی دانش 

 )موتور(
سیستمهای ناوبری 

 الکترونیکی

                 / 2  0  / 1 0 14 2  0     سه شنبه    

 ساختمان کشتی یتساختمان کش     / 2  0  / 1 0 2114      هنبچهار  ش  
تعادل و ساختمان 

 کشتی

مدیریت تیم پل 
 فرماندهی

 الکتروتکنولوژی الکتروتکنولوژی دریایی الکتروتکنولوؤی دریایی 

   تعادل کشتی تعادل کشتی          / 2  0  / 1 0 214 4           شنبه   
قوانین و  مدیریت،

 ایمنی

آرشیتکت کشتی ، 
حفاظت ایمنی کشتی و 

 محیط زیست

آرشیتکت کشتی ، 
حفاظت ایمنی کشتی و 

 محیط زیست
 

            / 2  0  / 1 0 214 5         یکشنبه  

       ینجوم یناوبر عملیات روی کشتی          2  0  / 1 0 14/      6 2       دو شنبه 

                  / 2  0  / 1 0 14   7 2       سه شنبه  

       هواشناسی هواشناسی       8 2  / 2  0  / 1 0 14       هشنبرچها  

        1 3  / 2  0  / 1 0 14               شنبه
 ناوبری ساحلی 

       و سطحی

 ات:توضيح
 گردد.و اصالحات آن  برگزار می STCWکلیه آزمونها بر اساس استانداردهای تعریف شده در کنوانسیون  -1

 کارت واکسیناسیون خود را بهمراه داشته باشند.ه شده انددریانوردانی که طی ماه های اخیر واکسین -2

ماه اردیبهشت   11و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی در صورت تایید ثبت نام از مورخ ماه فروردین  24لغایت  4دوره فوق از  کتبی زمان ثبت نام آزمونهای -3
 می باشد. 1401

 می باشد. 1401خردادماه  10زمان اعالم نتایج اولیه آزمونهای کتبی دوره فوق از مورخ  -4

 می باشد. 1401خردادماه  15لغایت   10زمان درخواست تجدیدنظر آزمونهای کتبی دوره فوق از مورخ  -5

 می باشد. 1401 خردادماه 21زمان اعالم نتایج درخواستهای تجدیدنظر دوره فوق از مورخ  -6

 می باشد. 1401خردادماه  22اه لغایت مخرداد 10)بشرط قبولی در تمامی آزمونهای کتبی( از مورخ  مان ثبت نام آزمون شفاهی دوره فوقز -7

 می باشد.  1401 خرداد 27خرداد لغایت   25از مورخ  دقیق برگزاری آزمون شفاهیزمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی و آگاهی از زمان  -8

 آغاز خواهد شد. 1401 خردادماه 28آزمونهای شفاهی دوره فوق از مورخ  -9

 می باشد. 1401اه خردادم 28بی و شفاهی( دوره فوق از مورخ زمان اعالم نتایج نهایی )کت -10

مدارک و مستندات خود را  آن دسته از دریانوردانی که در شرکتهای کشتیرانی خصوصی و بصورت آزاد مشغول به دریانوردی هستند می بایست هنگام ثبت نام آزمون، تمامی -11
ند و سپس در مدت زمان برگزاری آزمونهای کتبی و یا شفاهی اصل مدارک )خدمات دریایی، رکورد بوک، و...( را به مدارک( ابتدا بارگذاری نمای-در پورتال )منوی پرونده من

ج آزمون خود نخواهند شد و آن بخش پذیرش آزمون ارائه نمایند، بدیهی است داوطلبانی که مدارک خود را در مدت زمان برگزاری آزمونها ارائه ندهند قادر به دریافت نتای
مات دریایی از اداره کل سته از دریانوردانی هم که از پرسنل شرکتهای کشتیرانی ج.ا.ا و شرکت ملی نفتکش و یا شرکتهایی هستند که که دارای مجوز ورود سیستمی خدد

 امور دریانوردان هستند می بایست با مراجعه به شرکت مربوطه، نسبت به ورود سیستمی خدمات دریایی خود اقدام نمایند.

 هنگام برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی پوشیدن لباس فرم و همراه داشتن برگه ورود به جلسه و سایر مدارک دریانوردی الزامی می باشد. -12

 در صورت هر گونه تقلب و تخلف در آزمونهای کتبی و شفاهی برابر با مقررات و دستورالعملهای مصوب مربوطه اقدام خواهد شد. -13

 در این برنامه اطالع رسانی خواهد شد. احتمالی هر گونه تغییر می باشدو در صورتستاد کشوری مبارزه با کرونا  ا، اجرای این برنامه تابعری کرونبا توجه به شیوع بیما -14

 :نشانی محلهای برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی در تهران و بنادر 

 نارگل، خیابان حکمت، سالن حامی شهرک فرهنگیان، خیابان 2تهران: بزرگراه شیخ فضل اله نوری، فاز 
 بندر بوشهر: خیابان ورزش، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان

 انوردانبندر چابهار: انتهای خیابان شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، اداره امتحانات و گواهینامنه های دری
 خمینی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردانپبندر انزلی: خیابان مصطفی 

 بندر امام خمینی: خوزستان، بندر امام خمینی، سربندر، خیابان راه آهن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان
 ان بنادر و دریانوردی، طبقه دوم، اداره آموزش و گواهینامه های دریانوردانبندر عباس: مجتمع بندری شهید باهنر، ساختمان چهار طبقه سازم

 بندر نوشهر: نبش خیابان ستارخان شمالی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران
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 و دریانوردی سازمان بنادر

 1401بـرنـامه آزمونهـای دريـانـوردی سال 

 ماه : مرداددوره

   P6-F1/0    كدمدرك:

 1از  1شماره صفحه:

  09/00شروع کليه آزمونها:  صبح ساعت  

 درجه   
 تاريخ 

 فرمانده

GT>3000 
 افسر اول

GT>3000 

 افسر دوم
GT>500 

 سرمهندس راهنما
KW>3000 

 مهندس دوم
KW>3000 

 مهندس سوم

KW>750 

افسر مهندس 
1درجه  الكترونيك 3درجه    

1 4 0 1/      0 5/       01شنبه                   
تجارت و حقوق 

 دریایی
 کار با کاال و بارچینی تجارت و حقوق دریایی

هدایت و مانور با 
 کشتی

هدایت و مانور با 
 کشتی

 
دانش مهندسی 
 دریایی )عمومی(

مهندسی دانش 
 دریایی )عمومی(

 کنترل و ابزار دقیق

          1 4 0 1/      0 5/       0 2          نبهیکش  

  1 4 0 1/      0 5/       0 3          شنبهد و   
 ناوبری ساحلی 

 و سطحی

 یستمهایس
و کمک  یکیالکترون

 یناوبر

ایمنی دریانوردی 
و حاظت از محیط 
زیست و مدیریت 

 اضطرار

قوانین بین المللی 
پیشگیری از تصادم 

در دریا و 
سیستمهای بویه 

 گذاری

 
دانش مهندسی 
 دریایی )موتور(

مهندسی دانش 
 دریایی )موتور(

سیستمهای ناوبری 
 الکترونیکی

          1 4 0 1/      0 5/       0 4       سه شنبه    

 ساختمان کشتی یتساختمان کش    1 4 0 1/      0 5/       0 5      چهار  شنبه  
تعادل و ساختمان 

 کشتی

مدیریت تیم پل 
 فرماندهی

 
الکتروتکنولوؤی 

 دریایی
الکتروتکنولوژی 

 دریایی
 الکتروتکنولوژی

   تعادل کشتی تعادل کشتی  1 4 0 1/      0 5/       0 8             بهشن   
قوانین و  مدیریت،

 ایمنی

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست
 

           1 4 0 1/      0 5/       0 9           یکشنبه  

       ینجوم یناوبر عملیات روی کشتی          1 4 0 1/      0 5/       1 0       دو شنبه 

          1 4 0 1/      0 5/       1 1         سه شنبه  

       هواشناسی هواشناسی  1 4 0 1/      0 5/       1 2        شنبهچهار  

   1 4 0 1/      0 5/       1 5                 شنبه
 ناوبری ساحلی 

       و سطحی

 توضيحات:

 گردد.و اصالحات آن  برگزار می STCWکلیه آزمونها بر اساس استانداردهای تعریف شده در کنوانسیون  -1

 دریانوردانی که طی ماه های اخیر واکسینه شده اند )دوز اول یا هر دو دوز( کارت واکسیناسیون خود را بهمراه داشته باشند. -2

     1401تیرماه  29ماه و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی در صورت تایید ثبت نام از مورخ  تیر 24لغایت  4دوره فوق از  کتبی زمان ثبت نام آزمونهای -3
 می باشد.

 می باشد. 1401ماه مرداد 29زمان اعالم نتایج اولیه آزمونهای کتبی دوره فوق از مورخ  -4

 می باشد. 1401ماه  مرداد 31لغایت   29ق از مورخ زمان درخواست تجدیدنظر آزمونهای کتبی دوره فو -5

 می باشد. 1401اه شهریورم 5زمان اعالم نتایج درخواستهای تجدیدنظر دوره فوق از مورخ  -6

 می باشد. 1401ماه شهریور   8ماه لغایت مرداد  29زمان ثبت نام آزمون شفاهی دوره فوق )بشرط قبولی در تمامی آزمونهای کتبی( از مورخ  -7

 می باشد.  1401 شهریور ماه 18لغایت   16از مورخ  ون شفاهی و آگاهی از زمان دقیق برگزرای آزمون شفاهیدریافت کارت ورود به جلسه آزم زمان -8

 آغاز خواهد شد. 1401شهریور  19آزمونهای شفاهی دوره فوق از مورخ  -9

 می باشد. 1401ماه شهریور  19زمان اعالم نتایج نهایی )کتبی و شفاهی( دوره فوق از مورخ  -10

مدارک و مستندات خود را  آن دسته از دریانوردانی که در شرکتهای کشتیرانی خصوصی و بصورت آزاد مشغول به دریانوردی هستند می بایست هنگام ثبت نام آزمون، تمامی -11
کتبی و یا شفاهی اصل مدارک )خدمات دریایی، رکورد بوک، و...( را به  مدارک( ابتدا بارگذاری نمایند و سپس در مدت زمان برگزاری آزمونهای-در پورتال )منوی پرونده من

ج آزمون خود نخواهند شد و آن بخش پذیرش آزمون ارائه نمایند، بدیهی است داوطلبانی که مدارک خود را در مدت زمان برگزاری آزمونها ارائه ندهند قادر به دریافت نتای
تهای کشتیرانی ج.ا.ا و شرکت ملی نفتکش و یا شرکتهایی هستند که که دارای مجوز ورود سیستمی خدمات دریایی از اداره کل دسته از دریانوردانی هم که از پرسنل شرک

 امور دریانوردان هستند می بایست با مراجعه به شرکت مربوطه، نسبت به ورود سیستمی خدمات دریایی خود اقدام نمایند.

 وشیدن لباس فرم و همراه داشتن برگه ورود به جلسه و سایر مدارک دریانوردی الزامی می باشد.هنگام برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی پ -12

 در صورت هر گونه تقلب و تخلف در آزمونهای کتبی و شفاهی برابر با مقررات و دستورالعملهای مصوب مربوطه اقدام خواهد شد. -13

 در این برنامه اطالع رسانی خواهد شد. احتمالی هر گونه تغییرمی باشدو در صورت  ستاد کشوری مبارزه با کرونا ا، اجرای این برنامه تابعبا توجه به شیوع بیماری کرون -14

 :نشانی محلهای برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی در تهران و بنادر 

 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان حکمت، سالن حامی 2تهران: بزرگراه شیخ فضل اله نوری، فاز 
 بندر بوشهر: خیابان ورزش، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان

 انوردانبندر چابهار: انتهای خیابان شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، اداره امتحانات و گواهینامنه های دری
 دی استان گیالن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردانپبندر انزلی: خیابان مصطفی خمینی، اداره کل بنادر و دریانور

 بندر امام خمینی: خوزستان، بندر امام خمینی، سربندر، خیابان راه آهن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان
 اداره آموزش و گواهینامه های دریانوردان بندر عباس: مجتمع بندری شهید باهنر، ساختمان چهار طبقه سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه دوم،

 بندر نوشهر: نبش خیابان ستارخان شمالی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 



 تهران  – امور دريانوردان اداره                                                                                                                                                                                                   

 
 سازمان بنادر و دریانوردی

 1401بـرنـامه آزمونهـای دريـانـوردی سال 

 ماه : آباندوره

   P6-F1/0    كدمدرك:

 1از  1شماره صفحه:

  09/00شروع کليه آزمونها:  صبح ساعت  

 درجه   
 تاريخ 

 فرمانده

GT>3000 
 افسر اول

GT>3000 

 افسر دوم
GT>500 

 سرمهندس راهنما
KW>3000 

 مهندس دوم
KW>3000 

 مهندس سوم

KW>750 

افسر مهندس 
1درجه  الكترونيك 3درجه    

1 4 0 1/      0 7/       30شنبه                   
تجارت و حقوق 

 دریایی
 کار با کاال و بارچینی تجارت و حقوق دریایی

هدایت و مانور با 
 کشتی

هدایت و مانور با 
 کشتی

 
دانش مهندسی 
 دریایی )عمومی(

مهندسی دانش 
 دریایی )عمومی(

 کنترل و ابزار دقیق

          1 4 0 1/      0 8/       0 1          نبهیکش  

  1 4 0 1/      0 8/       0 2          شنبهد و   
 ناوبری ساحلی 

 و سطحی

 یستمهایس
و کمک  یکیالکترون

 یناوبر

ایمنی دریانوردی 
و حاظت از محیط 
زیست و مدیریت 

 اضطرار

قوانین بین المللی 
پیشگیری از تصادم 

در دریا و 
سیستمهای بویه 

 گذاری

 
دانش مهندسی 
 دریایی )موتور(

مهندسی دانش 
 دریایی )موتور(

سیستمهای ناوبری 
 الکترونیکی

          1 4 0 1/      0 8/       0 3       سه شنبه    

 ساختمان کشتی یتساختمان کش    1 4 0 1/      0 8/       0 4      چهار  شنبه  
تعادل و ساختمان 

 کشتی

مدیریت تیم پل 
 فرماندهی

 
الکتروتکنولوؤی 

 دریایی
الکتروتکنولوژی 

 دریایی
 الکتروتکنولوژی

   تعادل کشتی تعادل کشتی  1 4 0 1/      0 8/       0 7             بهشن   
قوانین و  مدیریت،

 ایمنی

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست
 

           1 4 0 1/      0 8/       0 8           یکشنبه  

       ینجوم یناوبر عملیات روی کشتی          1 4 0 1/      0 8/       0 9       دو شنبه 

          1 4 0 1/      0 8/       1 0         سه شنبه  

       هواشناسی هواشناسی  1 4 0 1/      0 8/       1 1        شنبهرچها  

   1 4 0 1/      0 8/       1 4                 شنبه
 ناوبری ساحلی 

       و سطحی

 توضيحات:

 گردد.و اصالحات آن  برگزار می STCWکلیه آزمونها بر اساس استانداردهای تعریف شده در کنوانسیون  -1

 دریانوردانی که طی ماه های اخیر واکسینه شده اند )دوز اول یا هر دو دوز( کارت واکسیناسیون خود را بهمراه داشته باشند. -2

   1401مهرماه  27و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی در صورت تایید ثبت نام از مورخ  ماهمهر  24لغایت  4دوره فوق از  کتبی زمان ثبت نام آزمونهای -3
 می باشد.

 می باشد. 1401ماه آبان 28زمان اعالم نتایج اولیه آزمونهای کتبی دوره فوق از مورخ  -4

 می باشد. 1401ماه آبان  30لغایت   28ز مورخ زمان درخواست تجدیدنظر آزمونهای کتبی دوره فوق ا -5

 می باشد. 1401 ذر ماهآ  6زمان اعالم نتایج درخواستهای تجدیدنظر دوره فوق از مورخ  -6

 می باشد. 1401ماه آذر  8ماه لغایت آبان  28زمان ثبت نام آزمون شفاهی دوره فوق )بشرط قبولی در تمامی آزمونهای کتبی( از مورخ  -7

 می باشد.  1401 ماه آذر 18لغایت   15از مورخ  ون شفاهی و آگاهی از زمان دقیق برگزرای آزمون شفاهیکارت ورود به جلسه آزمزمان دریافت  -8

 آغاز خواهد شد. 1401 آذرماه  19آزمونهای شفاهی دوره فوق از مورخ  -9

 می باشد. 1401ماه آذر 19زمان اعالم نتایج نهایی )کتبی و شفاهی( دوره فوق از مورخ  -10

مدارک و مستندات خود را  آن دسته از دریانوردانی که در شرکتهای کشتیرانی خصوصی و بصورت آزاد مشغول به دریانوردی هستند می بایست هنگام ثبت نام آزمون، تمامی -11
اصل مدارک )خدمات دریایی، رکورد بوک، و...( را به مدارک( ابتدا بارگذاری نمایند و سپس در مدت زمان برگزاری آزمونهای کتبی و یا شفاهی -در پورتال )منوی پرونده من

ج آزمون خود نخواهند شد و آن بخش پذیرش آزمون ارائه نمایند، بدیهی است داوطلبانی که مدارک خود را در مدت زمان برگزاری آزمونها ارائه ندهند قادر به دریافت نتای
.ا و شرکت ملی نفتکش و یا شرکتهایی هستند که که دارای مجوز ورود سیستمی خدمات دریایی از اداره کل دسته از دریانوردانی هم که از پرسنل شرکتهای کشتیرانی ج.ا

 امور دریانوردان هستند می بایست با مراجعه به شرکت مربوطه، نسبت به ورود سیستمی خدمات دریایی خود اقدام نمایند.

 همراه داشتن برگه ورود به جلسه و سایر مدارک دریانوردی الزامی می باشد.هنگام برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی پوشیدن لباس فرم و  -12

 در صورت هر گونه تقلب و تخلف در آزمونهای کتبی و شفاهی برابر با مقررات و دستورالعملهای مصوب مربوطه اقدام خواهد شد. -13

 در این برنامه اطالع رسانی خواهد شد. احتمالی هر گونه تغییرمی باشدو در صورت  ستاد کشوری مبارزه با کرونا ا، اجرای این برنامه تابعبا توجه به شیوع بیماری کرون -14

 :نشانی محلهای برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی در تهران و بنادر 

 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان حکمت، سالن حامی 2تهران: بزرگراه شیخ فضل اله نوری، فاز 
 بندر بوشهر: خیابان ورزش، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان

 انوردانبندر چابهار: انتهای خیابان شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، اداره امتحانات و گواهینامنه های دری
 دی استان گیالن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردانپبندر انزلی: خیابان مصطفی خمینی، اداره کل بنادر و دریانور

 بندر امام خمینی: خوزستان، بندر امام خمینی، سربندر، خیابان راه آهن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان
 اداره آموزش و گواهینامه های دریانوردان بندر عباس: مجتمع بندری شهید باهنر، ساختمان چهار طبقه سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه دوم،

 بندر نوشهر: نبش خیابان ستارخان شمالی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران



 

 تهران  – امور دريانوردان اداره                                                                                                                                                                                                   

 
 سازمان بنادر و دریانوردی

 1401بـرنـامه آزمونهـای دريـانـوردی سال 

 : بهمن ماهدوره

   P6-F1/0    كدمدرك:

 1از 1شماره صفحه:

  09/00شروع کليه آزمونها:  صبح ساعت  

 درجه   
 تاريخ 

 فرمانده

GT>3000 
 افسر اول

GT>3000 

 افسر دوم
GT>500 

 سرمهندس راهنما
KW>3000 

 مهندس دوم
KW>3000 

 مهندس سوم

KW>750 

افسر مهندس 
1درجه  الكترونيك 3درجه    

1 4 0 1/      1 1/       0 1شنبه                   
تجارت و حقوق 

 دریایی
 کار با کاال و بارچینی تجارت و حقوق دریایی

هدایت و مانور با 
 کشتی

هدایت و مانور با 
 کشتی

 
دانش مهندسی 
 دریایی )عمومی(

دانش مهندسی 
 دریایی )عمومی(

 کنترل و ابزار دقیق

          1 4 0 1/      1 1/       0 2          یکشنبه  

  1 4 0 1/      1 1/       0 3          شنبه د و  
 ناوبری ساحلی 

 و سطحی
 یکیالکترون یستمهایس

 یو کمک ناوبر

ایمنی دریانوردی 
و حاظت از محیط 
زیست و مدیریت 

 اضطرار

قوانین بین المللی 
پیشگیری از تصادم 

در دریا و 
سیستمهای بویه 

 گذاری

 
دانش مهندسی 
 دریایی )موتور(

دانش مهندسی 
 دریایی )موتور(

سیستمهای ناوبری 
 الکترونیکی

          1 4 0 1/      1 1/       0 4       سه شنبه    

 ساختمان کشتی یتساختمان کش    1 4 0 1/      1 1/       0 5      چهار  شنبه  
تعادل و ساختمان 

 کشتی

مدیریت تیم پل 
 فرماندهی

 
الکتروتکنولوؤی 

 دریایی
الکتروتکنولوژی 

 دریایی
 الکتروتکنولوژی

   تعادل کشتی تعادل کشتی  1 4 0 1/      1 1/       0 8             شنبه   
قوانین و  مدیریت،

 ایمنی

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست

آرشیتکت کشتی ، 
ایمنی کشتی و 

 حفاظت محیط زیست
 

           1 4 0 1/      1 1/       0 9           یکشنبه  

       ینجوم یناوبر عملیات روی کشتی          1 4 0 1/      1 1/       1 0       دو شنبه 

          1 4 0 1/      1 1/       1 1         سه شنبه  

       هواشناسی هواشناسی  1 4 0 1/      1 1/       1 2        شنبهچهار  

   1 4 0 1/      1 1/       1 6           شنبهیک
 ناوبری ساحلی 

       و سطحی

 توضيحات:

 گردد.و اصالحات آن  برگزار می STCWکلیه آزمونها بر اساس استانداردهای تعریف شده در کنوانسیون  -1

 دریانوردانی که طی ماه های اخیر واکسینه شده اند )دوز اول یا هر دو دوز( کارت واکسیناسیون خود را بهمراه داشته باشند. -2

        1401دیماه  28و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی در صورت تایید ثبت نام از مورخ  ماهدی 24لغایت  4دوره فوق از  کتبی زمان ثبت نام آزمونهای -3
 می باشد.

 می باشد. 1401ماه بهمن   26زمان اعالم نتایج اولیه آزمونهای کتبی دوره فوق از مورخ  -4

 می باشد. 1401ماه  بهمن 29لغایت   26وق از مورخ زمان درخواست تجدیدنظر آزمونهای کتبی دوره ف -5

 می باشد. 1401اه ماسفند   3زمان اعالم نتایج درخواستهای تجدیدنظر دوره فوق از مورخ  -6

 می باشد. 1401ماه اسفند   5ماه لغایت  بهمن  26زمان ثبت نام آزمون شفاهی دوره فوق )بشرط قبولی در تمامی آزمونهای کتبی( از مورخ  -7

 می باشد.  1401 ماه اسفند  12لغایت   10از مورخ  ون شفاهی و آگاهی از زمان دقیق برگزرای آزمون شفاهیدریافت کارت ورود به جلسه آزم زمان -8

 آغاز خواهد شد. اسفند ماه 13آزمونهای شفاهی دوره فوق از مورخ  -9

 می باشد. 1401 اسفند ماه  13زمان اعالم نتایج نهایی )کتبی و شفاهی( دوره فوق از مورخ  -10

مدارک و مستندات خود را  آن دسته از دریانوردانی که در شرکتهای کشتیرانی خصوصی و بصورت آزاد مشغول به دریانوردی هستند می بایست هنگام ثبت نام آزمون، تمامی -11
و یا شفاهی اصل مدارک )خدمات دریایی، رکورد بوک، و...( را به  مدارک( ابتدا بارگذاری نمایند و سپس در مدت زمان برگزاری آزمونهای کتبی-در پورتال )منوی پرونده من

ج آزمون خود نخواهند شد و آن بخش پذیرش آزمون ارائه نمایند، بدیهی است داوطلبانی که مدارک خود را در مدت زمان برگزاری آزمونها ارائه ندهند قادر به دریافت نتای
کشتیرانی ج.ا.ا و شرکت ملی نفتکش و یا شرکتهایی هستند که که دارای مجوز ورود سیستمی خدمات دریایی از اداره کل دسته از دریانوردانی هم که از پرسنل شرکتهای 

 امور دریانوردان هستند می بایست با مراجعه به شرکت مربوطه، نسبت به ورود سیستمی خدمات دریایی خود اقدام نمایند.

 لباس فرم و همراه داشتن برگه ورود به جلسه و سایر مدارک دریانوردی الزامی می باشد. هنگام برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی پوشیدن -12

 در صورت هر گونه تقلب و تخلف در آزمونهای کتبی و شفاهی برابر با مقررات و دستورالعملهای مصوب مربوطه اقدام خواهد شد. -13

 در این برنامه اطالع رسانی خواهد شد. احتمالی هر گونه تغییرمی باشدو در صورت  ستاد کشوری مبارزه با کرونا ا، اجرای این برنامه تابعبا توجه به شیوع بیماری کرون -14

 :نشانی محلهای برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی در تهران و بنادر 

 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان حکمت، سالن حامی 2تهران: بزرگراه شیخ فضل اله نوری، فاز 
 بندر بوشهر: خیابان ورزش، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان

 انوردانبندر چابهار: انتهای خیابان شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، اداره امتحانات و گواهینامنه های دری
 دی استان گیالن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردانپبندر انزلی: خیابان مصطفی خمینی، اداره کل بنادر و دریانور

 بندر امام خمینی: خوزستان، بندر امام خمینی، سربندر، خیابان راه آهن، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان
 اداره آموزش و گواهینامه های دریانوردان بندر عباس: مجتمع بندری شهید باهنر، ساختمان چهار طبقه سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه دوم،

 بندر نوشهر: نبش خیابان ستارخان شمالی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران


