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مقدمه:
سازمان بنادر و دريانوردی دراجرای وظايف و اختيارات قانونی ناشی ازماده  190قانون دريايی جمهووری اسویمی
ايران مصوب شهريور ماه  1848و بند  12ماده  8آئين نامه سازمان بنادر و دريانوردی مصوب بهمون مواه 1843
كميسيون های خاص دو مجلس كه صدور هر گونه سند يا گواهينامه و پروانه مربوط به كشتی ،فرماندهان ،افسران
و كاركنان كشتيها را درصیحيت سازمان قورار داده اسوت و در راسوتای ريايوت مفواد كنوانسويون بوين المللوی
''استانداردهای آموزشی ،صدور گواهينامه و نگهبوانی دريوانوردان ) (STCW-78و اصویحيه هوای آن'' مصووب
مردادماه  1815مجلس شورای اسیمی ايران و با ينايت به مقرره  I/8كنوانسيون  ، STCWاين دستور العمل را
به منظور نحوه صدور مجوز و نظارت بر برگزاری دوره ها در مراكز آموزشی دريانوردی تدوين نمووده كوه پوس از
موافقت هيأت يامل و تصويب شورای يالی سازمان الزم االجرا می باشد.
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 -1هدف:
هدف از تدوين اين دستور العم ل تشريح چگونگی درخواست مجوز تاسيس مراكز آموزشی دريوانوردی و
همچنين نحوه صدور مجوز ،بررسی و تاييد دوره های آموزش دريانوردی و چگوونگی نظوارت بور مراكوز
آموزشی برگزار كننده دوره های دريانوردی می باشد.

 -2دامنه كاربرد:
اين دستور العمل جهوت صودور مجووز فعاليوت ،نظوارت ،مميوزی/بازديود مراكوز آموزشوی دريوانوردی
متقاضی/دارای مجوز برگزاری دوره بر اساس اين دستورالعمل  ،كاربرد دارد.

 -3تعاريف:
 3-1دستگاه نظارت مركز:
اداره يا بخشی كه وظيفه صدور مجوز فعاليت آموزش دريانوردی و نظارت بر مراكوز آموزشوی را بريهوده
دارد .دستگاه نظارت در سازمان ،اداره استانداردهای دريانوردان می باشد.
 3-2دستگاه نظارت بندر:
معاونتی كه اداره امتحانات و گواهينامههای دريانوردی بنادر زير مجمويه آن می باشد و به نيابوت از اداره
استانداردهای دريانوردان ،وظيفه صدور مجوز و نظارت بر مراكز آموزشی را بر يهده دارد.
 3-3سازمان:
به معنی سازمان بنادر و دريانوردی می باشد.
 3-4اداره كل:
ميباشد.
به معنی اداره كل استانداردها ،آموزش و گواهينامههای دريانوردی 
 3-5اداره امتحانات:
به معنی اداره امتحانات و گواهينامه های دريانوردی در سازمان می باشد.
 3-6مركز آموزشي:
دانشگاه ،شركت ،مؤسسه يا هر ارگانی كه بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان در زمينوه آمووزش هوای
دريانوردی فعاليت می نمايد.
 3-7شعبه مركز آموزشي:
شاخه ای از شعبه اصلی مركز آموزشی می باشد كه بر اساس مجوز اخذ شده از دستگاه نظارت در زمينوه
آموزش های دريانوردی فعاليت می نمايد.
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 3-8راهنما:
رهنمودی كه به منظور هدايت مسوولين برگزاری دوره های آموزش دريانوردان توسط اداره استانداردهای
دريانوردان طراحی و تدوين می گوردد و از سوو ی مودير كول اسوتانداردها ،آمووزش و گواهيناموه هوای
دريانوردی تصويب می گردد.
 3-9دستورالعمل:
مجمويه مقررات و الزاماتی مندرج در دستورالعمل حاضر است كه توسط اداره كل استانداردها ،آمووزش و
گواهينامه های دريانوردی تدوين و به تصويب هيأت يامل سازمان رسيده است.
 3-11طرح درس:
روشی است مدون ،ارائه شده توسط مراكز آموزشی ،كه می بايست برگرفته از دستور العملهوا و راهنماهوای
مصوب سازمان بوده و در برگيرنده موضويات ذيل و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد.
 -1نام كامل و صحيح دوره  -0هدف /اهداف برگزاری دوره  -8دامنوه كواربرد  -4شورايط ورود بوه دوره
 -5شرايط دوره(  -5-1طول دوره  -5-0تعداد شركت كنندگان در دوره  -5-8شرح مواد درسی و مودت
زمان هر يک از آنها  -5-4دانش ،درك و مهارت مورد انتظار  -5-5امکانات موورد نيواز جهوت برگوزاری
دوره)  -6شرايط مدرسين و مربيان  -1شرايط تاييد دوره  -3نحوه ارزيابی دوره و صودور گوواهی طوی
دوره  -9برنامه زمانبندی برگزاری دوره آموزشی  -12محل برگزاری دوره -11منابع و مآخذ
طرح درس شعبه/شعبات مراكز آموزشی بصورت جداگانه تهيه و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد.
 3-11جزوه درسی:
شامل ريز مووارد درسوی دوره ،و رهنمودهوای الزم بورای فراگيوران بووده كوه توسوط مركوز آموزشوی
تهيه و می بايست طرح درس مورد تأييد را پوشش دهد.
 3-12كنوانسيون :
كنوانسيون بين المللی اصیح شده اسوتانداردهای آموزشوی  ،صودور گواهيناموه و نگهبوانی دريوانوردان
و آيين نامه مربوطه ) (STCW-78 as amendedمیباشد.
 3-13تذكركتبی:
يادآوردی و آگاه سازی كه توسط دستگاه نظوارت در صوورت مشواهده يودم ريايوت قووانين ،مقوررات،
دستورالعمل حاضر و دستورالعمل ها و راهنماهای مصوب سازمان ،مندرج در موارد بند  5-1-8-1بصورت
كتبی به مراكز آموزشی ايیم می گردد.
 3-14اخطار كتبی:
نامه ای كه توسط دستگاه نظارت در صورت مشاهده يا دريافت گزارش مبنی بور يودم ريايوت قووانين،
مصوبات ،دستورالعمل ها و راهنماهای مصوب سوازمان ،منودرج در مووارد بنود  5-1-8-0بورای مراكوز
آموزشی صادر می گردد.
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 3-15تعليق:
موودت زمووان معووين كووه مجوزهووای دوره آموزشووی صووادره ،توسووط دسووتگاه نظووارت از ايتبووار خووارج
می گردد.
 3-16ابطال:
 3-16-1ابطال مجوز برگزاري دوره آموزشی :

لغو دائم مجوز/مجوزهای ايطاء شده به مراكز آموزشی توسط دستگاه نظارت.
 3-16-2ابطال دوره آموزشی:

لغو دوره/دوره های مراكز آموزشی توسط دستگاه نظارت.
 3-17سيستم مديريت كيفيت مناسب و كارآمد:
سيستم مديريت كيفيتی كه دارای گواهينامه معتبر بوده و تمامی الزامات ،مقررات و دستورالعملهای مصوب
را بصورت اثر بخش بر اساس مقرره  1/3كنوانسيون اصیح شده  STCWپوشش دهد.

 3-18نظارت:
نظارت يبارت است از كنترل و آگاهی مستمر از كيفيت فعاليوت موسسوات ،مراكوز آمووزش دريوانوردی،
مطابق با الزامات كنوانسيون اصیح شده  STCWو آيين نامه مربوط.

 3-19مميزي):(Audit
فرآيندی است سيستماتيک ،مستقل و مدون برای كسب شواهد مميزی و ارزيابی مبتنی بر واقعيت آن كوه
به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهای مميزی می باشد.
 3-21يافته هاي مميزي):(Audit Findings
نتايجی است كه حاصل از ارزيابی و مقايسه شواهد مميزی جمع آوری شده با معيارهای مميزی می باشد.
 3-21تيم مميزي):(Audit Team
تيمی متشکل از سر مميز ،مميز /مميزان و كارشناس فنی(درصورت لزوم) كوه نسوبت بوه انجوام فرآينود
مميزی اقدام می نمايند.
 3-22نتايج مميزي):(Audit Conclusion
ماحصل يک مميزی كه توسط تيم مميزی با در نظر گرفتن اهداف مميزی و كليه يافته های مميزی حاصول
شده است.
 3-23مميزي شونده):(Auditee
مركز آموزش كه مورد مميزی قرار می گيرد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  1 :از46

 3-24كارشناس فنی):(Technical Expert
فردی است كه دانش يا تخصص معين خود را در اختيار تيم مميزی قرار می دهد.
 3-25برنامه مميزي):(Audit Programme
برنامه ای است متشکل از يک يا چند مميزی كه در يک چارچوب زمانی مشخص طراحی شده است.
 3-26دامنه كاربرد مميزي ):(Audit Scope
محدوده و مرزهای يک مميزی كه مشمول الزامات كنوانسيون ،دستورالعملهای مصوب سازمان و سيستم
مديريت كيفيت را شامل می شود.
 3-27معيارهاي مميزي):(Audit Criteria
مجمويه خط مشی ها ،روش های اجرايی يا الزامات می باشد.
 3-28شواهد مميزي):(Audit Evidance
سوابق ،شرح ماوقع يا ساير اطیيات كه مرتبط با معيارهای مميزی و قابل تصديق می باشند.
 3-29انطباق):(Conformity
انجام الزامات كنوانسيون ،دستورالعملهای مصوب سازمان و سيستم مديريت كيفيت می باشد.
 3-31عدم انطباق):(Nonconformity
يدم اجراء يا نقص در انجام الزامات كنوانسيون ،دستورالعملهای مصووب سوازمان و سيسوتم موديريت
كيفيت می باشد.
 3-31عدم انطباق اصلی ):( Major Nonconformity
يدم اجراء يا نقص بندی از الزامات كنوانسيون ،دستورالعملهای مصوب سازمان ،سيستم مديريت كيفيت
و تکرار شدن يدم انطباقهای جزئی مميزی قبلی می باشد.
 3-32عدم انطباق جزئی):(Minor Nonconformity
كوتاهی در برآوردن يا يدم ريايت مناسب بندی از الزامات كنوانسيون ،دستورالعملهای مصوب سازمان و
سيستم مديريت كيفيت می باشد.
 3-33مميزي اوليه:
اولين مميزی كه پس از اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت صورت می پذيرد.
 3-34مميزي ادواري:
مميزی كه بر اساس زمانبندی و حداقل يک بار در سال انجام می پذيرد.
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 3-35مميزي پيگيري:
مميزی كه جهت پيگيری نتايج مميزی قبلی و تواماً با مميزی ادواری انجام می پذيرد.
 3-36مميزي ضروري:
مميزی است كه حسب ضرورت ،توسط دستگاه نظارت انجام می شود.
 3-37بازرسی:
روشووی اسووت كووه بوودون اطوویز مركووز آموزشووی ،نماينووده دسووتگاه نظووارت در محوول مركووز آموووزش
دريانوردی حضور يافته و فعاليت آن را حسب مورد كنترل می نمايد.
 3-38بازديد اوليه:
بازديدی است از مركز آموزش دريانوردی كه برای اولين بار مجوز فعاليت را از دستگاه نظارت مركز
درخواست نموده است.
 3-39بازديد ادواري:
بازديدی است از مركز آموزش دريانوردی كه دستگاه نظارت می تواند در صورت اطمينان از كيفيت ارائوه
برگزاری دوره ها در مركز آموزشی ،سطح نظارت را از مميزی به بازديد كاهش دهد.
 3-41سر مميز):(Lead Auditor
فردی است واجد صیحيت كه از كاركنان مراكز آموزشی نبوده و به نيابت از سازمان و يا شركت های ارايه
كننده گواهينامه ،الزامات كنوانسيون  STCWو آيين نامه مربوطه ،تويم مميوزی را بور اسواس سيسوتم
مديريت كيفيت هدايت و راهبری نموده و به كمک تيم مزبوور ،اجوراء و اثور بخشوی سيسوتم را بررسوی
می نمايد.

 3-41مميز):(Auditor
فردی است واجد صیحيت كه از كاركنان مراكز آموزشی نبوده و به نيابت از سوازمان و يوا شوركت هوای
گواهينامه دهنده ،الزامات كنوانسيون  STCWو آيين نامه مربوط را بر اساس سيسوتم موديريت كيفيوت
مميزی می نمايد.
 3-42بازرس ):(Inspector
فردی است كه به نيابت از دستگاه نظارت ،مراكز آموزشی را مورد بازديد /بازرسی قرار میدهد.
 3-43مجوز):(Permit to Conduct
اجازه كتبی برگزاری دوره آموزشی كه از طرف دسوتگاه نظوارت جهوت مراكوز آموزشوی متقاضوی صوادر
میگردد.
 3-44پروانه فعاليت):(Activity Certificate
به سندی اطیق می گردد كه به منظور شناسايی مراكز آموزشی از سوی سازمان صادر می گردد.
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 -4مسووليتها:
 4-1مسووليت بازنگری اين دسوتورالعمل بوا اداره اسوتانداردهای دريوانوردان و تاييود آن بوا اداره كول
استانداردها  ،آموزش و گواهينامههای دريانوردی بوده و تصويب آن پس از موافقت هيات يامل بوا شوورای
يالی سازمان خواهد بود.
 4-2مسووليت صدور مجوز برای مراكز آموزشی و نيز كليه دوره های آموزشی ويژه كاركنان كشوتیهوای
تجاری باظرفيت ناخالص  522و يا بيشتر و قدرت موتور  152كيلو وات يوا بيشوتر سوفرهای نامحودود و
همچنووين نظووارت بوور كليووه مراكووز آموزشووی دريووانوردی در چووارچوب دسووتورالعملهای مصوووب بووا اداره
استانداردهای دريانوردان مركز میباشد.
 4-3مسووليت صدور مجوز برای مراكز آموزشی و نيز كليه دوره های آموزشی ويژه كاركنان كشتيهای بوا
ظرفيت ناخالص كمتر از  522و يا قدرت موتور كمتر از  8222كيلووات سفرهای نزديک به ساحل در بنادر
به نيابت از اداره استانداردهای دريانوردان ،اداره /بخش امتحانات و صدورگواهينامه های دريانوردان بوده،
همچنين در صورت تفويض بعضی مجوزها به بنادر ،مسئوليت صدور مجوز و يا برگزاری آزموون بور يهوده
دستگاه نظارت بندر می باشد .اداره /بخش امتحانات و صدور گواهينامه های دريانوردان هر استان ،صورفاً
مجاز به صدور مجوز برگزاری و دوره های آموزشی ،در محدوده تحت نظارت همان استان می باشد.
 4-4مسووليت نظارت و صدور مجوز فعاليت مراكزآموزشی دريوانوردی (موافقوت اصوولی) و ايطواء كود
تخصيصی بر يهده دستگاه نظارت مركز/اداره استانداردهای دريانوردان می باشد.
دريافت مدارك اوليه از شركت و يا بازديود اوليوه از محول مركوز آموزشوی موی توانود بوه نيابوت از اداره
استانداردهای دريانوردان توسط دستگاه نظارت بندر صورت پذيرد.
 4-5مسووليت تحويل و ارسال مدارك اوليه مراكز آموزشی ،پس از موافقت اصولی و مسوتندات سيسوتم
مديريت كيفيت مراكز آموزشی مستقر در بنادر كه صدور مجوز دوره های آموزشی به يهده دستگاه نظارت
مركز می باشد ،بر يهده دستگاه نظارت بندر میباشد.
 4-6مسووليت صدور مجوز دوره هاي آموزشي كاركنان شناورهاي صيادي و خدماتي در بنادر به نيابت

زز

زدزره زستاندزردهاي دريانوردزن ،بر عهده دستگاه نظارت بندر مي باشد.
 4-7بازديد و بازرسی از مراكز آموزشی تهران توسط دستگاه نظارت مركوز و در بنوادر توسوط دسوتگاه
نظارت بندر كه در محدوده آن استان واقع گرديده ،انجام میگردد.
 4-8چنانچه وظيفه مميزی به بخش خصوصی واگذار گوردد ،مسوووليت سياسوتگذاری و حسون انجوام
نظارت بر فعاليت مراكز آموزشی همچنوان بور يهوده اداره كول اسوتانداردها ،آمووزش و گواهيناموه هوای
دريانوردان می باشد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  12 :از46

 -5روش اجرا:
 5-1صدور مجوز:
 5-1-1مشخصات مركز آموزشی دريانوردي:
 5-1-1-1هر شخصی(حقيقی يا حقوقی) كه برای اولين بار تقاضای تاسيس مركز آموزش دريانوردی و
يا ايجاد شعب جديد را دارد ،می بايست فرمهای مربوط به مشخصات و تعهدات مركز آموزشی دريانوردی
را طبق مندرجات در فرم پيوستی (فرم شماره0،1 :و )8را تکميل و به هموراه سواير مودارك ،بوه دسوتگاه
نظارت مربوط ارائه نمايد ( .دانشگاه ها ،هنرستانها و دانشکده هائيکه زير نظر وزارت آمووزش و پورورش و
وزارت يلوم ،تحقيقات و فناوری فعاليت می نمايند با ارائه توافق نامه ،ملزم به تکميل و ارائه فرمهای فووق
الذكر نمی باشند).
 5-1-1-2دستگاه نظارت پس از دريافت مدارك ،ضمن بررسی و در صوورت تاييود ،اطمينوان حاصول
می نمايد كه:
الف) برگزاری دوره های آموزشی ،جزء شرح فعاليتهای مركز آموزشی متقاضی می باشد.
ب) سهامداران ،ايضاء موسس و مدير مركز آموزشی ،از كاركنان شاغل دستگاه نظوارت نبووده و يکوی از
ايضای هيات موسس بايد دارای حداقل گواهينامه شايستگی افسور دوم  GT≥500و يوا افسور مهنودس
سوووم  KW≥750سووفرهای نامحوودود و يووا موودرك تحصوويلی فوووق ديوو لم نوواوبری/موتووور باشوود.
مدارك دريافتی جهت اطیز و ايیم نظر به واحد حراست دستگاه نظارت ارسال می گوردد كوه در صوورت
تاييد ،اقدامات بعدی به يمل خواهد آمد (.برای مراكز آموزشی جديد التاسيس از تاريخ الزم االجورا شودن
اين دستورالعمل و جهت مراكز آموزشی فعلی از تاريخ  1890/9/1الزم االجرا می باشد)
 5-1-1-3حوووداقل شووورايط فضوووای آموزشوووی يوووک مركوووز آموزشوووی بايووود بووور اسووواس
(ضميمه شماره  )1اين دستورالعمل باشد كه در نهايت و در صورت موافقت با تاسويس و شوروز فعاليوت
مركز آموزشی متقاضی ،پس از بازديد از فضا و محيط بر اساس منطقه جغرافيايی ،يک كد دو رقمی صرفاً از
سوی دستگاه نظارت مركز تخصيص می يابد.
 5-1-2نحوه صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی:
 5-1-2-1مراكز آموزش دريانوردی جهت اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی  ،پس از اخذ مجوز فعاليت
آموزشی ازدستگاه نظارت مركز و تکميل /تأييد فرمهای مربوطه و تأييد رئويس اداره /مسوووليت دسوتگاه
نظارت دو نسخه از طرح درس دوره آموزش خود را بر اساس (ضميمه شماره  )8تهيه و به دستگاه نظارت
ذيربط تحويل می نمايد.
 5-1-2-2دستگاه نظارت پس از بررسی طرح درسها و مستندات دريوافتی ،در صوورت نيواز آنهوا را
جهت تصحيح مجدد مركز آموزشی يودت می نمايد تا پس از اصیح موارد ذكر شده ،دو نسخه از ويرايش
جديد بهمراه نسخه قديمی جهت بررسی مجدد/تاييد به دستگاه نظارت ارسال نمايد.
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 5-1-2-3دستگاه نظارت ،در صورت لزوم ،اقدام به بازديد از تجهيوزات و امکانوات كموک آموزشوی
مركز مربوط می نمايد و در صورت تأييد ،اقدام به صدور مجوز برگزاری دوره آموزشوی موورد نظور خواهود
نمود.
 5-1-2-4مجوز صادره برای مراكز آموزشی با كد  12رقمی با ساختار ////و
بصورت محدود (برای يک دوره) صادر می گردد س س مجوز مربوط به همراه يوک نسوخه از طورح درس
ممهور به مهر معتبر به مركز آموزش ارسال می گردد.
 5-1-2-5مركز آموزشی ملزم است  43سايت قبل از شروز دوره آموزشی ،فهرست مدرسوين موورد
تاييد ،فراگيران و جدول زمانبندی دوره را به دستگاه نظارت ذيربط ايیم نمايد.
 5-1-2-6در صووورت درخواسووت تمديوود مجوووز برگووزاری دوره ،بووا اسووتناد بووه نتووايج م بووت
بازديد /بازرسی های حين دوره ،اقدام به تمديد مجوز برگزاری دوره های بعدی خواهد شد .دستگاه نظارت
بندر ملزم می باشد ،در پايان هر فصل فهرست كليه مجوزهای ايطايی به مراكوز آموزشوی را بوه دسوتگاه
نظارت مركز جهت اطیز و ثبت در سوابق تحويل نمايد.
 5-1-2-7مركز آموزشی ملزم است ،پس از برگزاری هر دوره آموزشی ،جهوت هور يوک از فراگيوران
شركت كننده كه دوره آموزشی را با موفقيت طی نموده است « گواهی طی دوره » را بوا حوداقل منودرجات
پيوستی(ضميمه شماره  )0صادر نمايد ،تا اقدام الزم جهت صدور گواهينامه و يا ثبت نوام درآزموون هوای
شايستگی و مهارت صورت پذيرد.
 5-1-2-8مهلت ارائه گواهی های طی دوره از سوی مراكز آموزشی به دستگاه نظوارت ذيوربط جهوت
اخذ تاييديه كليه دوره های آموزشی دريانوردی يک ماه پس از پايان دوره هوای آموزشوی موی باشود و در
صورت يدم ريايت مهلت ايیم شده ،مركز آموزشی مسوول جبران كليه خسارتهای فراگيران خواهد بود.
 5-1-2-9تمامی مراكز آموزشی ملزم خواهند بود ،گواهی پايان دوره و ديگر مدارك مورد نيواز خوود را
توس ط نمايندگان تام االختيارشان به ادارات امتحانات و گواهينامه های دريانوردان تحويل توا اقودام الزم
جهت صدور گواهينامه و يا ثبت نام در آزمون های شايستگی و مهوارت صوورت پوذيرد و از تحويول ايون
مدارك به فراگيران /متقاضيان خودداری نمايند .
 5-1-2-11طرح درس در دو نسخه توسط مركز آموزشی تهيه و بصورت فيزيکی به دسوتگاه نظوارت
ذيربط تحويل می گردد تا در صورت تاييد ،يک نسخه در دستگاه نظارت و نسخه ديگر به مركز آموزشوی
ارسال شود.
 5-1-2-11موسسات آموزشی ملزم خواهند بود ،قبل از شروز دوره ،جزوه درسی مطابق با سرفصلها و
يناوين درسی را تهيه و در اختيار فراگيران قرار دهند .در صورت يدم ارائه در مهلت مقرر كليه مسووليتها و
يواقب بعدی بر يهده مركز آموزشی مربوط می باشد.
 5-1-2-12در صورت ابطال دوره ،مركز آموزشی مکلف به جبران خسارتهای مالی فراگيران می باشد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  10 :از46

 5-1-3تخلفات مراكز آموزشی:
برخی از مصاديق تخلفات مراكز آموزشی به شرح ذيل بوده و ديگر موارد مشابه نيز توسط دسوتگاه نظوارت
تعيين تکليف می گردد:
 5- 1-3-1تخلفاتی كه منجر به تذكر كتبی می شود:
 5- 1-3-1-1مطلع ننمودن فراگيران از حداك ر غيبت مجاز در هر يک از دروس و دورها
 5- 1-3-1-2غير فعال شركت نمودن اساتيد/مربيان و فراگيران دركیسهای يملی/تئوری دورها
 5- 1-3-1-3ايیم برنامه زمانبندی دوره كمتر از  43سايت قبل از شروز دورها
 5- 1-3-1-4نامناسب بودن و آماده بکار نبودن امکانات و تجهيزات كمک آموزشی در حين دورها
 5- 1-3-1-5يدم كنترل دقيق حضور و غياب مناسب فراگيران دورها
 5- 1-3-1-6ريايت نکردن نظافت و بهداشت فراگيران و محل برگزاری دورها
 5- 1-3-1-7برابر اصل نبودن تصاوير مدارك و سوابق اساتيد/مربيان و فراگيران دورها
 5- 1-3-1-8ريايت نگرديدن نظم و انضباط اساتيد/مربيان و فراگيران دوره ها
 5- 1-3-1-9يدم فعاليت آموزشی به مدت حداقل 10ماه
 5– 1-3-1-11نامناسب بودن روشنايی و سيستمهای سرمايش و گرمايش محل برگزاری دوره ها
 5– 1-3-1-11تبليغات سوء و غير واقعی
 5– 1-3-1-12ريايت نکردن حداقل مندرجات گواهی طی دوره آموزشی
 5- 1-3-2تخلفاتی كه منجر به اخطار كتبی می شود:
 5-1-3-2-1صدورگواهی طی دوره بدون ريايت مفاد برگزاری دوره های آموزشی از قبيل غيبت غير
مجاز ،فقدان شرايط ورود به دوره
 5-1-3-2-2يدم اجرای كامل دوره آموزشی طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی دستگاه نظارت ،در
صورت يدم برگزاری كیس جبرانی
 5-1-3-2-3يدم ريايت برنامه زمانبندی و زمان مقرر كیس ها
 5-1-3-2-4برگزاری كیس آموزشی در روزهای جمعه و تعطيیت رسمی برای دوره های اصولی،
بدون هماهنگی با دستگاه نظارت
تبصره :برگزاری دوره های جانبی كوتاه مدت ،بدون تعطيلی در طول هفته بیمانع می باشد.
 5-1-3-2-5كمبود تجهيزات و امکانات كمک آموزشی در حين دوره
 5-1-3-2-6هرگونه تغيير در برنامه زمانبندی دوره بدون هماهنگی با دستگاه نظارت
 5-1-3-2-7دارا نبودن بايگانی مناسب
 5-1-3-2-8يدم همکاری با بازرسان و مميزان دستگاه نظارت
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 5-1-3-2-9در صورت ابیغ دو تذكر كتبی
 5-1-3-2-11داشتن بيش از  12مورد يدم انطباق جزئی در مميزی
 5-1-3-2-11يدم فعاليت آموزشی به مدت حداقل 10ماه ،در نوبت اول تذكر كتبی و پس از  8ماه
در صورت يدم فعاليت مجدد ،اخطار كتبی
 5- 1-3-3تخلفاتی كه منجر به ابطال دوره می شود:
 5-1-3-3-1يدم اجرای كامل دوره آموزشی طبق برنامه زمانبندی و بدون همواهنگی بوا دسوتگاه
نظارت
 5-1-3-3-2استفاده از مدرسين فاقد شرايط تدريس براساس دستورالعمل های مصوب سازمان
 5-1-3-3-3يدم پوشش مطالب طرح درس
 5-1-3-3-4برگزاری دوره بدون دارا بودن مجوز آموزشی
 5-1-3-3-5يدم ارسال فهرست اساتيد ،فراگيران و برنامه زمانبندی قبل از شروز دوره
 5- 1-3-4تخلفاتی كه منجر به تعليق مجوز می شود:
 5-1-3-4-1يدم مديريت و نظارت مناسب در برگزاری دوره ها و امتحانات
 5-1-3-4-2صدورگواهی طی دوره برای فراگيرانی كه در دوره ثبت نام نشده اند.
 5-1-3-4-3منقضی شدن گواهينامه سيستم استاندارد مديريت كيفيت
 5-1-3-4-4رفع نگرديدن يدم انطباقهای اصلی ايیم شده در مدت مقرر
 5-1-3-4-5داشتن بيش از  5مورد يدم انطباق اصلی در مميزی
 5-1-3-4-6تکرار تخلف مركز آموزشی
 5-1-3-4-7ابیغ دو اخطار كتبی طی مدت  10ماه
 5-1-3-4-8ريايت نکردن قوانين ،مقررات ،دستورالعمل ها ،الزامات مصوب و استانداردهای
آموزشی دريانوردان
 5- 1-3-5تخلفاتی كه منجر به ابطال مجوز می شود:
 5-1-3-5-1تکرار تخلف ،تذكر ،اخطارهای كتبی و بهبود نيافتن وضعيت يملکرد مركز آموزشی
 5-1-3-5- 2تکرار ابطال دوره/دوره ها
 5-1-3-5- 3هر گونه جعل و مخدوش نمودن مدارك و سوابق مربوط به اجرای دوره ها
 5-1-3-5- 4يدم فعاليت آموزشی به مدت  10ماه ،در نوبت اول تذكر كتبی و يودم فعاليوت بوه
موودت  8موواه ديگوور ،اخطووار كتبووی و در صووورت يوودم فعاليووت بووه موودت  8موواه ديگوور
(مجموياً به مدت  13ماه) ،منجر به ابطال كليه مجوزها(فعاليت آموزشی) مركز آموزشی می گردد.
 5-1-3-5- 5يدم اجرای دوره آموزشی از تاريخ صدور مجوز به مدت  10ماه
 5-1-3-5-6يدم رفع تعليق به مدت  10ماه
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تبصره :1صدور مجوز جديد برگزاری دوره آموزشی باطل شده ،منوط به گذشت حداقل  6ماه از تواريخ
ابطال ،درخواست مجدد از سوی مركز آموزشی و بررسی آن توسط دستگاه نظارت می باشد.
تبصره  :2مركز آموزشی كه فعاليت آموزشی آن ابطال گرديده است ،نمی تواند با نام ،مديريت و ايضاء
هيأت مديره قبلی ،درخواست فعاليت آموزشی مجدد دهد.
 5-1-3-6تخلفاتی كه منجر به ارجاع به مديريت حراست سازمان/بندر می گردد:
 5-1-3-6-1جعل يا تزوير اسناد مانند مدرك تحصيلی ،گواهی سیمت پزشکی ،گواهينامه و شناسنامه
دريانوردی به مديريت حراست سازمان/بندر ارجاز می گردد.
يادداشت :تخلفاتی كه مربوط به دستورالعمل ها و امور آموزشی نمی شوند به دستگاه های ذيربط ارجاز داده

خواهد شد.
 5-1-4نحوه كد گذاري مجوزهاي دوره هاي آموزشی:


/

مجموع مجوزهاي

/



سال صدور مجوز

کد دوره

صادره از ابتداي سال

/



/

کد مرکز آموزشي با
توجه به محل


محل صدور
مجوز

به یک شعبه
 5-1-4-1كد محل صدور مجوز
اين كد به محلی كه در آن مجوز صادر شده است تخصيص می يابد.
نام محل صدور/مکان مجوز

شماره كد

تهران

1

بندريباس

0

بندر امام خمينی(ره)

8

بندر بوشهر

4

بندر چابهار

5

بندر انزلی

6

بندر نوشهر

1

بندر گز

3

 5-1-4-2كد مركز آموزشی برگزار كننده دوره
در خصوص هر يک از مراكز آموزشی بر اساس منطقه جغرافيايی يک كد دو رقمی تخصيص می يابد.
تبصره :كد اختصاصی مراكز آموزشی در فرم شماره  4اين دستورالعمل ،ثبت و به روز نگهداری می شود.
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 5-1-4-3كد دوره آموزشی
برای هر يک از دوره های آموزشی يک كد سه رقمی اختصاص داده شده اسوت كوه رقوم اول سومت چو
اساس ساختار ذيل و دو رقم بعد طبق كد تخصيص يافته به دوره مربوطه منظور می گردد.


كد (فارسی)

درکشتيهايتجاري

ت

كد (انگليسی)
C

نام دوره
درکشتيهايصيادي

ص

F

درکشتيهايخدماتي

خ

S

جانبي

ج

A

راهنمايان

ر

P

تبصره :كد اختصاصی دوره های آموزشی در فرم شماره  5اين دستورالعمل ،ثبت و به روز نگهداری می شود.
 5-1-4-4سال صدور مجوز دوره آموزشی
سال مربوط به مجوز ايطاء شده آن دوره آموزشی می باشد.
 5-1-4-5مجموع مجوزهاي صادره از ابتداي سال هجري شمسی
نمايانگر تعداد مجوزهای ساليانه صادره در يک شعبه آموزشی می باشد.
تبصره :درصورت ابطال مجوز ،صدور هر گونه مجوز جديد با روش كد گذاری جديود صوورت موی پوذيرد.
چنانچه مجوز برگزاری دوره آموزشی به حالت تعليق در آيد ،پس از رفع تعليوق ،اداموه فعاليوت بوا هموان
شماره مجوز قبلی صورت می پذيرد و در سال جديد شماره مجوز قبلی كماكان به قوت خود بواقی خواهود
ماند.

 -5-2سيستم مديريت كيفيت):)Quality System
با توجه به اهميت برگزاری دورههای آموزشی و نظارت مستمر بر آنها ،ارائه رهنمودهای الزم جهت
تسهيل در استقرار و تأييد يک سيستم مديريت كيفيت در مراكز آموزشی (مطابق حداقل خواستههای
مقرره  1/3كنوانسيون اصیح شده  )STCWتوسط دستگاه نظارت الزامی میباشد.
از نقطه نظر الزامات كنوانسيون ،تم امی فعاليتها و فرآيندهای يک مركز آموزشی می بايست بر اسواس
يک سيستم مديريت كيفيت تحت كنترل ،مراقبت و بازنگری قرار گرفته و بهبوود مسوتمر در آن لحوا
گردد و همچنين توسط موسسات صدور گواهينامه دهنده معتبر مورد ارزيابی ادواری قرار گيرد.
كليه مراكزی كه دوره های آموزشی دريانوردی برای كاركنان كشتيهای تجواری را بور اسواس الزاموات
كنوانسيون اصیح شده  STCWبرگزار می كنند ،می بايسوت سيسوتم موديريت كيفيوت را در مركوز و
شعبات خود ،مستقر و تصوير تأييديه (گواهينامه) مربوط را به دستگاه نظارت ذيربط ارسال نمايند.

بور
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 5-2-1نحوه استقرار سيستم كيفيت :
 5-2-1-1مراكز آموزشی پس از اخذ اولين مجوز برگزاری دوره از دستگاه نظارت مربوطه ،می بايسوت
طی مدت سه ماه آمادگی الزم را برای استقرار سيستم مديريت كيفيوت فوراهم نمايود.در صوورت يودم
استقرار سيستم موصوف ظرف مدت  6ماه ،مجوز برگزاری دوره آموزشی تمديد نخواهد گرديد.
 5-2-1-2مركز آموزشی كه دارای گواهينامه از موسسات ارايه كننده گواهينامه معتبر می باشد حوداقل
سالی يکبار بر اساس برنامه مميزی و يا حسب ضرورت بوه دفعوات ،موورد بازرسوی و يوا مميوزی واقوع
می شود.
 5-2-1-3مركز آموزشی كه گواهينامه معتبر از موسسات ارايه كننده گواهينامه اخذ نموده است ملوزم
به ارسال تصوير گواهينامه و گزارشهای ادواری مميزی موسسات مذكور به دستگاه نظارت می باشد.

 5 -3نحوه بازديد/مميزي از مراكز آموزش دريانوردي:
نحوه بازديد /مميزی از مراكز آموزش دريانوردی كه دارای گواهينامه معتبور و سيسوتم موديريت كيفيوت
مناسب و كارآمد هستند ،به شرح ذيل می باشد:
 5-3-1برنامه تفصيلی مميزی از مراكز آموزش دريانوردی تحت نظارت ،در ابتودای هور سوال تهيوه و
نسبت به اجرای آن بر اساس برنامه زمانبندی شده اقدام می گردد.
 5-3-2برنامووه زمانبنوودی بازديوود /مميووزی مووی بايسووت حووداقل يووک هفتووه قبوول از انجووام
بازديد/مميزی ابیغ گردد.
 5-3-3هرگونه تغييرات در برنامه مميزی تا مدت  45روز يادی تلقی گرديده و نيواز بوه تاييود مجودد
نمی باشد .ليکن برای زمان بيشتر از آن نياز به ارائه و ثبت داليل تأخير بر اساس فرم مربوط می باشد.
 5-3-4نماينده دستگاه نظارت مركز ملزم است ،حداقل سوالی يکبوار و يوا حسوب ضورورت ،جهوت
بازديد/مميزی به مراكز آموزشی مراجعه نمايد و با انتخاب يک يا چند نمونه ،يملکورد فرآينودها را موورد
ارزيابی قرار دهد .چنانچه در نمونه های انتخابی صحت يملکرد فرآيند مشخص نگردد ،تموامی سيسوتم
مديريت كيفيت را مورد مميزی قرار دهد.
 5-3-5در شعب مراكز آموزشی حضور فرد مسوول شعبه الزامی است.
 5-3-6در شعبی كه بصورت مستقل فعاليت موی كننود و تموامی فرآينودها/سووابق را بصوورت كامول
نگهداری می نمايند ،بايد نماينده مديريت در حين مميزی حاضر باشد.
 5-3-7شعبی كه فرآيند ها/سوابق آنها در شعبه مركزی نگهداری می شوند ،نياز به مميوزی در محول
شعبه نبوده و مميزی فرآيندهای آن در شعبه مركزی و با حضور فرد مسوول آن شعبه انجام می پذيرد.
در جلسه اختتاميه موارد مشاهده شده و توصيه ها در خصوص بهبود توسط سر مميز به صوورت شوفاهی
منعکس می گردد و فقط يدم انطباقهای اصلی/جزئی را ثبت و نسبت به دريافت تاييديه از مميزی شونده
اقدام می گردد.
 5-3-8گزارش مميزی می بايست حداك ر ظرف مدت سه هفته پس از مراجعت تويم مميوزی ارسوال
گردد.
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 5-3-9مدت زمان الزم جهت ارسال گزارش رفع يدم انطبواق هوا  ،اقودامات اصویحی و پيشوگيرانه
توسط مركز آموزشی ،حداك ر  0ماه از تاريخ ارسال گزارش مميزی توسط دستگاه نظارت مركز می باشد.
 5-3-11انجام مميزی از مراكز آموزش دريانوردی توسط دستگاه نظارت بنودر بوا همواهنگی و اجوازه
دستگاه نظارت مركز بیمانع بوده و گزارش نتايج مميزی صورت گرفته به دستگاه نظوارت مركوز ارسوال
می گردد.

 5-4مراحل انجام مميزي مراكز آموزش دريانوردي:
5-4-1جلسه افتتاحيه :تيم مميزی اداره كل در روز مقرر جهت مميزی به مركز آموزشی مراجعه و اقدام
به برگزاری جلسه افتتاحيه مميزی با حضور مدير مركز آموزش ،نماينده موديريت در سيسوتم اسوتاندارد
مديريت كيفيت ،مسوولين و ساير افراد ذيربط در آن مركز مینمايد .در جلسه افتتاحيه موضويات ذيل بوه
طور خیصه مطرح می شود:
الف-معرفی مميزان و آشنايی با مميزی شوندگان
ب -هدف از مميزی و دامنه آن
ج -خیصه ای از روش مميزی و روش مستند كردن يافتهها
د -چگونگی ثبت يدم انطباقها و نحوه دسته بندی آنها
 -منابع و مراجع سئواالت چک ليست مميزی
و -توافق با مميزی شونده در مورد تشکيل جلسه اختتاميه
ز -تعيين همراه و راهنمای مميزان از طرف مؤسسه يا مركز آموزشی
ح -تأكيد بر دسترس بودن كليه مدارك و سوابق مرتبط در محل مميزی
 5-4-2اجراي مميزي :كليه اسناد ،مدارك و سوابق مركز آموزشوی ،از نظور مطابقوت آنهوا بوا طورح
درسهای تأييد شده ،مصوبات سازمان و الزامات كنوانسيون ،بصورت سيستمی مورد بررسوی و ارزيوابی
قرار می گيرد و نتايج يافته ها و مشاهدات ثبت می گردد.
5-4-3جلسه اختتاميه:پس از اتمام مميزی جلسه اختتاميه با مميوزی شووندگان در خصووص مووارد
مشاهده شده در حين مميزی به شرح ذيل توسط سر مميز ايیم می گردد:
الف -نکات م بت مشاهده شده در حين مميزی
ب -ارائه گزارش مميزی همراه با ذكر يافته ها و نمونه های يدم انطابق
ج -راهنمائیهای الزم جهت تشريح نوز اقدامات اصیحی و پيشگيرانه در مورد رفع يدم انطباقها
د -نحوه اجرای اقدامات بعدی با توجه به نوز و تعداد يدم انطباقها
ه -تعيين مهلت مقرر جهت رفع يدم انطباقها
و -توافق با مميزی شونده جهت تأييد صحت گزارش مميزی
ز -توصيه هايی برای بهبود
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 5-5داليل توقف مميزي:
 5-5-1سر مميز ،در صورت مشاهده شواهد ذيل نسبت به توقف مميزی اقدام می نمايد:
الف -يدم حضور مدير مركز آموزشی و يا نماينده سيستم مديريت كيفيت
ب -يدم همکاری مسوولين مركز آموزشی در فرآيند مميزی
ج -يدم آمادگی مسوولين مركز آموزشی يليرغم ايیم قبلی
د -يدم آگاهی مسوولين مركز آموزشی از فرآيندهای سيستم مديريت كيفيت
 5-5-2هر گونه توقف مميزی به منزله ريايت نگرديدن فرآيند نظارت ،توسط مسوولين مركز آموزشی
تلقی شده و آثار بعدی آن مطابق بند  5-1-8اين دستورالعمل اجرا خواهد شد.

 5-6نحوه تأييد مجوز مراكز آموزش دريانوردي:
پس از انجام مميزی و يا بازرسی ،گزارش نتايج در دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفتوه و بوه تاييود
مقووام مسوووول مووی رسوود .بووا توجووه بووه گووزارش نتووايج مميووزی نسووبت بووه وضووعيتهای ذيوول
تصميم گيری میشود:
 5-6-1در صورتی كه مركز آموزشی فاقد يدم انطباق اصلی باشود و سيسوتم موديريت كيفيوت مركوز
آموزشی مذكور مورد تأييد قرار گيرد ،ادامه فعاليت آموزشی آن مركز بیمانع بووده و نتوايج مميوزی و يوا
بازرسی به آن مركز ارسال می شود.
 5-6-2اگر مركز آموزشی دارای يدم انطباق اصلی باشد  ،ادامه فعاليت آموزشوی آن مركوز ،منووط بوه
مرتفع نمودن يدم انطباقهای اصلی در مميزی پيگيری و در مهلتی كه توسط دستگاه نظارت مقورر شوده
است ،خواهد بود.
 5-6-3چنانچه مركز آموزشی ،مفاد طرح درس تأييدشده و يا الزامات كنوانسيون/سيسوتم موديريت
كيفيت را ريايت ننمايد به طوری كه در فرآيند آموزشی دريانوردان خللی ايجاد گردد ،ادامه فعاليت مركوز
آموزشی در آن دوره ،مورد تأييد قرار نمی گيرد و مجوز آن مركز تا ايیم آموادگی مركوز آموزشوی جهوت
انجام مميزی مجدد و ايیم رفع يدم انطباقها به حالت تعليق در می آيد.
 5-6-4مراكز آموزش دريانوردی پس از برگزاری اولين دوره آموزشی ،حداك ر شش ماه فرصت خواهند
داشت تا نسبت به استقرار و ارائه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت اقدام نمايند.
 5-6-5گزارش اقدامات اصیحی /پيشگيرانه ارسالی از مراكز ،توسط سر مميز مربوط مورد بررسی قرار
گرفته و صحه گذاری آن در مميزی ادواری بعدی انجام می پذيرد.
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 5-6-6مميزی پيگيری/ادواری می تواند به صورت هم زمان انجوام شوود .شوروز مميوزی منووط بوه
اطمينان سر مميز از مناسب بودن اقدامات اصیحی/پيشگيرانه در قبال رفع يدم انطباقهای مميزی قبلوی
می باشد.
 5-6-7دستگاه نظارت بندر می بايست بر اساس جدول زمانبندی مشخص ،نسبت به نظارت از فعاليت
مراكز آموزش دريانوردی تحت پوشش خود ،اقدام و گزارش مربوطه را ثبت و نگهداری نمايد.
 5-6-8دستگاه نظارت بندر می تواند در صورت نياز ،نظارت بر حسن اجرای امتحانات پايان دوره های
مراكز آموزشی دريانوردی را در مركز آموزشی انجام دهد.
 5-6-9دستگاه نظارت بندر در صورت مشاهده هر گونه تخطی از الزامات سازمان و يا دريافت هر گونه
شکايت از مراكز آموزشی تحت نظارت خود ،می بايست ضمن بررسی اوليه ،اقدام مقتضی به يمل آورده و
گزارش آن را به دستگاه نظارت مركز و مراجع ذيصیح ارسال نمايد.
 5-6-11هر گونه گزارش تعليق و يا لغو مجوز فعاليت آموزش دريانوردی كه توسط دستگاه نظارت بندر
صورت می پذيرد ،می بايست به صورت گزارش به دستگاه نظارت مركز و مراجع ذيصیح ارسال گردد.
 5-6-11دستگاه نظارت مركز و بندر می بايست نسبت به تکميل و بوه بوروز نموودن بانوک اطیيوات
مؤسسين و مدرسين مراكز آموزشی اقدام نمايند.
 5-6-12مراكز آموزشی بايد اطمينان حاصل نمايند كه دستگاه نظارت ،فهرست فراگيران  ،مدرسين و
مربيان و جدول زمانبندی دوره به همراه تاريخ برگوزاری آن ،زموان برگوزاری امتحوان و محول برگوزاری
تمرينات يملی را حداقل  43سايت قبل از شروز دوره  ،دريافت نموده است.
 5-6-13در صورت هر گونه تغيير در اطیيات ارسالی مربوط به دوره آموزشی جاری ،مراكوز آموزشوی
ملزم می باشند در اسرز وقت اصیحات ايجاد شده را به دستگاه نظارت ارسال و كسب تکليف نمايد.

 5-7شيوه نظارت:
شيوه نظارت روشی است كارآمد كه كليه فعاليتهای مراكز آموزش دريوانوردی و صودور گواهيناموه هوای
دريانوردان دارای مجوز را بصورت اثر بخش و بر اساس رهنمودهوای منودرج در بخوش «ب» )(Part B
آئين نامه كنوانسيون به سه طريق; مميزی ،بازرسی و بازديد تحت نظر قرار می دهد.
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 5-7-1مميزي(Audit) :
فرآيند مميزی به صورت ذيل دسته بندی می گردد و نحوه اجرای آن بر اساس بند  5-8می باشد.
 5-7-1-1مميزي اوليه(Initial Audit) :
در اين فرآيند ،دستگاه نظارت پس از استقرار سيستم مديريت كيفيت ،مركز آموزشوی توازه تاسويس را
برای اولين بار تحت فرآيند مميزی قرار می دهد.
 5-7-1-2مميزي ادواري(Annual Auditing) :
در اين فرآيند دستگاه نظارت حداقل يک بار در سال ،مراكز آموزشی تحت پوشش را بوه صوورت ادواری
مميزی نموده و نحوه آموزش دريانوردی را از لحا مطابقت با استانداردهای آموزشی سوازمان ،الزاموات
كنوانسيون و بر اساس سيستم مديريت كيفيت مورد مميز ی قرار می دهد.
فواصل مميزی ادواری يک مركز آموزشی نمی بايست كمتر از  6ماه باشد.
 5-7-1-3مميزي پيگيري(Follow Up Audit) :
در اين فرآيند دستگاه نظارت قبل از شروز مميزی ادواری ،گزارشات رفع يدم انطباق مميوزی گذشوته را
در محل مشاهده نموده و در صورت يدم مغايرت با الزامات ،مورد تاييد قرار می دهد .چنانچه در مميوزی
پيگيری مشکل خاصی مشاهده نگردد ،مميزی ادواری مركز آموزشی انجام خواهد پذيرفت.
 5-7-1-4مميزي ضروري(Essential Audit) :
در اين فرآيند دستگاه نظارت در صورت دريافت گزارشهای يدم ريايت استانداردهای آموزشی سازمان،
الزامات كنوانسيون و استاندارد سيستم استاندارد مديريت كيفيت ،مركز آموزش را به صورت گسوترده و
دقيق مورد مميزی قرار می دهد.
 5-7-2بازرسی (ضروري و حين دوره):
دستگاه نظارت در دو حالت مركز آموزشی را تحت بازرسی قرار می دهد .اين فرآيند نياز بوه فورم چوک
ليست مميزی و يا اطیز رسانی قبلی ندارد.
 5-7-2-1بازرسی ضروري :دستگاه نظوارت مركوز در صوورت دريافوت گزارشوهای يودم ريايوت
استانداردهای آموزشی سازمان ،الزامات كنوانسيون و سيستم مديريت كيفيت ،مركوز آموزشوی را موورد
بازرسی ضروری قرار می دهد.
 5-7-2-2بازرسی حين دوره :دستگاه نظارت بندر ،به ينووان يکوی از فرآينودهای اجرايوی ،مراكوز
آموزشی تحت نظارت خود را بر اساس برنامه تدوين شده در سطح دستگاه نظارت ،مورد بازرسوی قورار
می دهد.
 5-7-3بازديد (اوليه – ادواري):
در اين روش كه با اطیز مركز آموزشی دريانوردی انجام می پذيرد ،نماينده  /نماينودگان دسوتگاه هوای
نظارت در محل حضور يافته و از امکانات ،فضا و فرآيندهای مربوط بازديد می نمايد.
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 5-7-3-1بازديد اوليه :در اين فرآيند ،مركز آموزشی دريانوردی كه درخواست اوليوه مجووز فعاليوت
نموده اند ،توسط مميزان /بازرسان دستگاه نظارت محدوده ذيربط مورد بازديد قرار می گيرد.
 5-7-3-2بازديد ادواري :در اين فرآيند ،دستگاه نظارت مركز ،مركز آموزشی دريوانوردی را پوس از
حصول اطمينان از برقراری كامل سيستم مديريت كيفيت به صورت كارآمد  ،حداقل يک بار در سال توسط
مميزان /بازرسان(اداره كل استانداردها ،آموزش و گواهينامه های دريانوردی) مورد بازديد قرار می دهد.
دستگاه نظارت ذيربط به منظور حصول اطمينان از انجام خدمات آموزشی و كيفيت برگزاری دوره ها ،ملزم
به نصب صندوق انتقادات و پيشنهادات يا ديگر روشهای متداول در محل بوده و در بازرسوی /بازديودهای
ادواری به محتويات آن رسيدگی نمايد و محتويات آن ماهانه توسط نماينده دستگاه نظارت ذيوربط جموع
آوری و بررسی می گردد.
مركز آموزشی ملزم می باشد نشانی ،كدپستی ،تلفن ،نمابر ،سايت و پست الکترونيوک دسوتگاه نظوارت
مركز و بندر مربوطه را همراه درجه رتبه بندی شده در تابلوی ايینات خود نصب نمايد.

 5-8نحوه ارزيابی مراكز آموزش دريانوردي:
 5-8-1مراكز آموزشی ساليانه حسب زيربنای ساختمان ،محويط آموزشوی،تجهيزات و امکانوات كموک
آموزشی ،مدرسين ثابت ،تعداد مجوز دوره آموزشی ،كيفيت آموزشی ارائه شده و گزارش بازديد و مميوزی
انجام شده ارزيابی گرديده و به رتبه های اول  ،دوم  ،سوم و چهارم تقسيم می گردند.
 5-8-2فرم های ار زيابی مراكز آموزشی در پايان هر سال توسط دستگاه نظارت تکميل و مراكز تحوت
پوشش ملزم می باشند رتبه ايیم شده توسط دستگاه نظارت را در تابلوی ايینات نصب نمايند.
 5-8-3جزئيووات و روش ارزيووابی رتبووه هووای اول ،دوم ،سوووم و چهووارم در ضووميمه شووماره  1ايوون
دستورالعمل پيوست می باشد .چنانچه مراكز آموزشی از ميان فاكتورهای ارزيابی ،امتيواز ( <15امتيواز) را
كسب نمايد در رتبه اول قرار می گيرد ولی چنانچه امتياز ( ≥15امتياز >  )65يوا ( ≥65امتيواز >  )55يوا
( ≥ 55امتياز) را كسب نمايد به ترتيب در رتبه های دوم  ،سووم و چهوارم قورار خواهود گرفوت .مراكوز
آموزشی كه رتبه اول را كسب نمايند  ،مجووز برگوزاری تموام دوره هوای آمووزش دريوانوردی را مطوابق
مندرجات ضميمه شماره  4اين دستورالعمل دريافت خواهند نمود و مراكز آموزشی كه در رتبوه هوای دوم،
سوم و چهارم قرار گيرند به ترتيب مجوز هوای كمتوری را كوه مصواديق آن در ضوميمه شوماره  4ايون
دستورالعمل درج گرديده است ،دريافت خواهند نمود.
 5-8-4حداقل استانداردهای تعريف شده درخصوص فضوای آموزشوی ،تجهيوزات و امکانوات كموک
آموزشی مراكز و مؤسسات آموزش دريانوردی در ضميمه شماره  1اين دستور العمل پيوست می باشد.

 -6سوابق:
 6-1فرم ثبت مشخصات مركز آموزش دريانوردی -فرم شماره1:
 6-2فرم تعهد مركز آموزشی -فرم شماره0 :
 6-3فرم مدارك الزم مركز آموزشی -فرم شماره8 :
 6-4فرم جدول كدگذاری مراكز آموزش دريانوردی  -فرم شماره4 :
 6-4فرم جدول كدگذاری دوره های آموزشی -فرم شماره5 :
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 -7مراجع:
 7-1كنوانسيون اصیح شده STCW-78
 7-2راهنمای ايزو  12211برای مميزی سيستمهای مديريت كيفيت
 7-3استاندارد ايزو ISO:9001

 - 8ضمائم :
 8-1استانداردهای فضای آموزشی -ضميمه شماره1:
 8-2حداقل مندرجات گواهی طی دوره آموزش های دريانوردی -ضميمه شماره0:
 8-3مشخصات طرح درس -ضميمه شماره8:
 8-5فرم ارزيابی مراكز آموزشی -ضميمه شماره4:
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فرم شماره 1 :
فرم ثبت مشخصات مركز آموزش دريانوردي:
(توسط مركز آموزشی تکميل می گردد)

نام كامل مركز آموزش دريانوردي:
نوع فعاليت هاي مركز آموزشی:

شماره ثبت مركز آموزشی:
نام و نام خانوادگی

مشخصات پرسنل:

سوابق كاري

آخرين مدرك تحصيلی

رئيس هيأت مديره
مديرعامل
مدير /مسئول آموزش
مسئول سيستم كيفيت
نام موسس /هيأت مديره /هيأت امنا:
آدرس شعبه مركزي:
آدرس محل برگزاري دوره هاي آموزش دريانوردي به تفکيک محل كالس هاي تئوري و عملی:

آدرس شعبات :

تلفن ثابت مركز آموزشی:

تلفن همراه:

نام و امضاء مدير مركز آموزشی:

پست الکترونيک:

تاريخ و مهر مركز آموزشی:

نمابر:
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فرم تعهدات مركز آموزشی :

فرم شماره 2:

(مركز آموزش دريانوردي متعهد ميگردد)

 -1كليه مصوبات ابیغ شده از طرف دستگاه نظارت را به اجرا در آورد.
 -0اطیز رسانی صحيحی به متقاضيان آموزشهای دريانوردی انجام دهد.
 -8از بکارگيری تبليغات سوء و غير واقعی خودداری نمايد.
 -4كليه امکانات آموزشی و كمک آموزشی را فراهم نمايد.
 -5شئونات حرفهای را مد نظر داشته و ريايت نمايد.
 -6سيستم مديريت كيفيت مورد قبول سازمان بنادر و دريانوردی را در مركز و شعب مستقر و حفظ نمايد.
 -1جهت انجام كليه بازديدهای موردی يا برنامهريزی شده با دستگاه نظارت همکاری نمايد.
 -3پاسخگوی تعهدات ايجاد شده در قبال متقاضيان دورههای آموزشی باشد.
 -9پاسخگوی كليه مسووليت ها و يواقب بعدی يدم ريايت قوانين ،مقررات ،مصوبات و دستورالعملهای سازمان
باشد.

نام و امضاء مدير مركز آموزشي:
تاريخ :

مهر مركز آموزشي:
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تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  05 :از46

فرم شماره 3 :

فرم مدارك الزم مراكز آموزشي:
(توسط دستگاه نظارت مركز/بندر تكميل مي گردد)

دارد

ندارد

ينوان مدرك
 -1روگرفت اساسنامه مركز آموزشی

□

□

 -0روگرفت شناسنامه ايضاء هيأت مديره و مدير مركز آموزشی

□

□

 -8يک قطعه يکس مدير مركز آموزشی

□

□

 -4روگرفت مدرك تحصيلی مدير مركز آموزشوی  ،رئويس هيوأت

□

□

 -5كروكی  ،نقشه ساختمان و آدرس پستی كامل

□

□

 -6گواهی يدم ايتياد مدير مركز آموزشی

□

□

 -1تأييديه اماكن يمومی نيروی انتظامی محل مربوطه

□

□

 -3گواهی يدم سوء پيشينه

□

□

 -9تأييديه حراست سازمان /بندر

□

□

 -12ثبت در روزنامه رسمی كشور

□

□

 -11تکميل فرم مشخصات مركز آموزشی (فرم شماره)1:

□

□

 -10تکميل فرم تعهدات مركز آموزشی (فرم شماره)0:

□

□

مديره

نام و امضاء بررسی كننده مدارك :

متقاضی واجد شرايط دريافت مجوز میباشد □
نام و امضاء رئيس اداره /مسوول دستگاه نظارت:

تاريخ :

نمیباشد □
تاريخ :

میحظات

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  06 :از46

فرم شماره 4 :

جدول كدگذاری مراكز آموزش دريانوردی:
رديف



محلمرکزآموزشي

ناممرکزآموزشي

نام و امضاء تهيه كننده(كارشناس):

نام و امضاء تأييد كننده(رئيس اداره):

تاريخ:

تاريخ:

کد

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  01 :از46

فرم شماره 5 :

جدول كدگذاری دورههای آموزشی:
ردیف

عنوان دوره

نام و امضاء تهيه كننده(كارشناس):

نام و امضاء تأييد كننده(رئيس اداره):

تاريخ:

تاريخ:

کد دوره

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  03 :از46

ضميمه شماره 1:
صفحه  1از5

استانداردهاي فضاي آموزشی
فضای آموزشی شامل كیس درس ،راهروهای ارتباطی،واحدهای اداری ،كتابخانه و مکان مطالعوه ،سوالن و زموين
ورزشی،تاسيسات مربوطه ،سرويس بهداشتی يمومی ،بوفه ،محل انتظار و پذيرايی ،كارگواه (در صوورت لوزوم) و
حياط می باشد .حداقل استانداردهای الزم برای فضای فوق به شرح ذيل می باشد:

 -1شرايط عمومی كالس درس:
حداقل فضای كیس برای هر فراگير با صندلی و ميز تاشو 1.0متر مربع و در صورت استفاده از ميز نقشه كشی
1.5متر مربع می باشد.

تبصره  :1كليه استانداردهای ذيل از تاريخ .  1890/12/1ش برای كليه مراكز آموزشی الزم االجرا می باشد.
 1-1فضای كیس برای هر فراگير با صندلی باميز تاشو می بايست  1/4متر مربع و در صورت استفاده از ميز نقشه
كشی به  0/8متر مربع ارتقاء يابد.
 1-2ارتفاز سقف از كف حداقل  0/14متر باشد.
 1-3پنجره ها می بايست در ديوار يکی از طرفين كیس تعبيه شده باشد و كیس بايد امکانات مناسب برای نصب
و استفاده از تجهيزات صوتی تصويری را دارا باشد.
 1 -4كف كیس ها نبايد مفروش به موكت و از جنسی باشدكه توليد سرو صدای زياد نمايد.
 1 -5رنگ سقف بايد روشن باشد و نور در آن منعکس نشود و انعکاس صوتی از داخل كیس به بيرون انتشار نيابد.
 1 -6دهانه درب كیس درس می بايست حداقل يرض  92سانتيمتر را داشته باشد.
 1 -7درب كیس می بايست دارای پنل شيشه ای در ابعاد  82×15سانتيمتر مربوع و در ارتفواز  162سوانتيمتری
باشد.
 1 -8فاصله بين اولين رديف صندلی كیس با ويدئو پروژكتور حداقل دو برابر يرض صفحه نمايش پروژكتور باشد.
 1 -9صندلی مناسب برای استاد موجود باشد.
 1 -11در مراكز آموزشی می بايست حداقل  %12صندلی ها برای هر كیس جهت افراد فراگير چو
باشد.
 1 -11سايت بزرگ ديواری و مناسب طوری كه در ديد استاد باشد.
 1 -12سطل زباله نزديک ورودی كیس موجود باشد.

تبصره  :2مراكز آموزشی كه از تاريخ الزم االجرا شدن اين دستورالعمل اقدام به تاسيس می نمايند
می بايد ،كليه زير بندهای مرتبط با استانداردهای فضای آموزشی را ريايت كنند.

دسوت موجوود

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  09 :از46

ضميمه شماره 1:
صفحه  0از5

 -2تجهيزات سيستم مکانيکی كالس:
مركز آموزشی می بايست حداقل شرايط ذيل را در رابطه با تامين هوای مطبوز دارا باشند:
 2-1سيستم تهويه هوا
 2-2سيستم گرمايش و سرمايش جهت كنترل درجه حرارت كیس در دمای 05 ˚ c

 -3نور و سيستم نور پردازي كالس:
 3-1چراغ ها بايد طوری طراحی شده باشد كه كليه سطح كیس را از لحا نور كافی پوشش دهد.
 3-2چراغ و نور مناسب برای روشنايی وايت برد فراهم گردد.
 3-3ميزان روشنايی جهت نور پردازی كیس به اندازه حداقل استاندارد الزم( 82شمع در سطح نوشتار ) باشد.
 3-4نور كیسها بايد يکسان و يکنواخت باشد.
 3-5كليد چراغها می بايست دارای يیمت خاموش و روشن باشد.

 -4سيستم برقی كالسهاي درس:
 4-1امکانات برق برای وسايل صوتی و تصويری از قبيل پروژكتورها،ويدئو/كام يوتر و غيره تعبيه شده باشد.

 -5سيستم صوتی تصويري كالسهاي درس:
 5-1كیس های درس مراكز آموزشی می بايست حداقل  %05بوه سيسوتم پروژكتوور ويودئويی  ،پورده نموايش ،
اتصاالت ديتا و اينترنت مجهز باشند.

-6كالسهاي آموزشی به صورت ذيل طبقه بندي می شود:
الف) سطح يک :كیس درس معمولی جهت تدريس
ب) سطح دو  :كیس درس و امکانات جهت استفاده از كام يوتر برای نمايش و دستگاه پخش صوت مركزی
سطح يک (: )1
 -1وايت برد لبه دار  3سانتيمتری برای تخته پاكن در ابعاد (مترمربع  )0/5×1/0كه می بايست بر روی ديوار نصب
و ارتفاز آن از سطح سکو يا زمين حداقل  92 cmبرای كارآموز كمتر از  04نفر باشد.
 -0كیس دارای پنجره بوده و پنجره ها بصورت مناسب امکان تاريک شدن داشته باشد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  82 :از46

ضميمه شماره 1:
صفحه  8از5

 -8زوار سر تا سر ديوار كیس برای محافظت از ديوار كیس در برخورد با صندلی و ميز (پهنای  15 cmدر ارتفاز
 62الی  32 cmمناسب با نوز صندلی) نصب شده باشد.
 -4فاصله محل تدريس از ديوار تا اولين سری صندلی فراگير حداقل  0/4 mباشد.
 -5ميز مخصوص جهت استفاده استاد موجود باشد.
سطح دو (: )2
يیوه بر سطح  1می بايست موارد ذيل در سطح  0در نظر گرفته شود.
 SOCKET -1اضافی برای  ، DATAبرق ،ويدئو و تلفن برای اتصال به شبکه داخلی و اينترنت به تعداد و
مناسب كیس درس و استاد.
 -0وسايل كمک آموزشی كیس (اور هد -ويدئو پروژكتور -تلويزيون -كام يوتر -بلندگو -صفحه نمايش -تريبون)
و ميز مخصوص استاد بر حسب نياز بر اساس طرح درس مربوطه.

 -7واحد اداري:
مركز آموزشی دريايی نسبت به وسعت و نوز فعاليت می بايست دارای واحد های ذيل باشد:
 7-1مديريت
 7-2ثبت نام و امور آموزش
 7-3سيستم كيفيت
 7-4خدمات
 7-5اتاق اساتيد
 7-6بايگانی
 7-7واحد مالی
 7-8انتظامات
 7-9تاسيسات
تبصره  :1موارد  1-4و  1-3جهت دوره های تکميلی ،ترميک و سفرهای نامحدود الزامی می باشد.
تبصره  :2تعداد واحد های اداری بستگی به دامنه فعاليت آموزشی مركز (مجوز دوره) و تعداد كیسهای درس دارد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  81 :از46

ضميمه شماره 1:
صفحه  4از5

 - 8كتابخانه و مکان مطالعه:
كليه مراكز آموزشی كه در محدوده كمتر از  8222سفرهای نزديک به ساحل فعاليت می نماينود ،موی بايسوت دارای
كتابخانه باشند ولی مراكزی كه در محدوده باالی  522سفرهای نامحدود فعاليت می نمايند ،يیوه بر كتابخانه دارای
محلی مناسب برای مطالعه نيز باشند.

 - 9سالن و زمين ورزشی:
سالن و زمين ورزشی برای كليه مراكز آموزشی كه دوره های افسری و مهندسی نامحدود را برگزار می نمايند الزامی
می باشد.

 -11سرويس بهداشتی عمومی:
هر مركز آموزشی می بايست دارای سرويس بهداشتی يمومی متناسب با استاندارد تعريف شده ذيل باشد:
 11-1روشنايی مناسب
 11-2تهويه مطبوز
 11-3آينه و روشوئی
 11-4دستگاه خشک كن /دستمال حوله ای يک بار مصرف
 11-5جا مايع دستشويی
تبصره  :1تعداد سرويسهای بهداشتی می بايد ،متناسب با گستردگی و فعاليوت آموزشوی/تعوداد مجووز دوره هوای
آموزشی و تعداد كیسهای درس باشد.

 -11سالن غذاخوري:
سالن غذاخوری برای كليه مراكز آموزشی كه دوره های افسری و مهندسی نامحدود را برگزار می نمايند الزامی
می باشد.

 -12محل انتظار و استراحت باز يا مسقف:
محل انتظار و استراحت برای كليه مراكز آموزشی می بايست حداقل  1/1متر مربع به ازای هر نفر باشد.

 -13كارگاه:
مركز آموزشی ميبايست دارای كارگاه مناسب بر اساس طرح درس مربوطه و همچنين متناسب بوا تعوداد فراگيوران
دوره باشد .فضای كارگاه به ازای هر فراگير می بايست حداقل  8متر مربع برای هر نفر باشد بنابراين برای مجوز 02
نفر حداقل  62متر مربع فضا نياز است.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  80 :از46

ضميمه شماره 1:
صفحه  5از5

در محل كارگاه ،بايد يیوه بر تجهيزات مورد نياز برای آموزش های يملی دوره آموزشی مندرج در دستورالعمل های
مصوب سازمان ،موارد ذيل موجود باشد:
 -1لوازم كامل اطفای حريق آماده به كار شامل:ك سول آتش نشانی و ...
 -0جعبه حاوی كمکهای اوليه پزشکی
 -8نيمکت/ميز به تعداد مناسب
 -4وايت برد به اندازه مناسب
 -5رختکن

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  88 :از46

ضميمه شماره 2:
حداقل مندرجات گواهی طی دوره آموزشی دريانوردي
 -1نام ،نشانی و شماره تماس مركز آموزشی 
-2نام و نام خانوادگی فراگير (فارسی و انگليسی )
 -8شماره شناسنامه /كد ملی فراگير ( فارسی و انگليسی)
 -4تاريخ تولد(فارسی و انگليسی)
 -5نام پدر فراگير (فارسی و انگليسی)
 -6مليت(فارسی و انگليسی)
 -1محل برگزاری دوره (فارسی و انگليسی)
 -3نام كامل و صحيح دوره آموزشی (فارسی و انگليسی)
 -9مدت زمان دوره آموزشی (تاريخ شروز ،پايان و مدت زمان دوره به سايت)
 -12شماره سريال گواهی طی دروه
 -11تاريخ صدور گواهی طی دوره
 -10كد مجوز ،شماره نامه و تاريخ صدور مجوز صادر شده از سوی دستگاه نظارت
 -18نام ،تاريخ  ،امضاء و مهر مسئول مركز آموزشی
 -14محل الصاق يکس فراگير
 -15مهلت ارائه به دستگاه نظارت :يک ماه پس از پايان دوره


صفحه  1از1

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  84 :از46

مشخصات طرح درس:

ضميمه شماره 3 :
صفحه  1از4

جلد /صفحه اول طرح درس:

نام و نشانی مركز آموزشی:
نشانی ،تلفن(ثابت ،همراه) دورنگار ،صندوق پستی و آدرس الکترونيکی قيد گردد.

عنوان طرح درس:
ينوان صحيح و كامل دوره آموزشی به زبانهای فارسی و انگليسی درج گردد.

تهيه كننده

تصويب كننده

تأييد كننده

سمت
نام و نام خانوادگی

تاريخ و امضاء

اين قسمت توسط دستگاه نظارت ذيربط تکميل می گردد.
شماره نامه تأييد

تاريخ تأييد

نام و امضاء كنترل

محل مهر “ معتبر“ اداره

طرح درس

(تاريخ نامه)

كننده

استانداردهاي دريانوردان

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  85 :از46

ضميمه شماره 3 :

صفحه دوم طرح درس:

صفحه  0از4

فهرست مندرجات طرح درس
عنــــوان
 -1نام كامل و صحيح دوره
 -0هدف /اهداف برگزاری دوره
 -8دامنه كاربرد
 -4شرايط ورود به دوره
 -5شرايط دوره
 5-1طول دوره
 5-0تعداد شركت كنندگان در دوره
 5-8شرح مواد درسی و مدت زمان هر يک از آنها
 5-4دانش  ،درك و مهارت مورد انتظار
 5-5امکانات مورد نياز جهت برگزاری دوره
 -6شرايط مدرسين و مربيان دوره
 -1شرايط تأييد دوره
 -3نحوه ارزيابی و صدور گواهی طی دوره
 -9برنامه زمانبندی برگزاری دوره
 -12محل برگزاری دوره
 -11منابع و مآخذ

صفحــــه
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صفحه سوم طرح درس:

 -1نام كامل و صحيح دوره:

ضميمه شماره 3 :
صفحه  8از4

نام كامل و صحيح دوره به زبان فارسی و انگليسی براساس دستورالعمل مصوب سازمان.
 -2هدف /اهداف برگزاري دوره:
هدف يا اهداف مورد نظر شركت/مؤسسه/مركز آموزشی از برگزاری اين دوره ينوان میشود.
 -3دامنه كاربرد:
بيانگر مواردی است كه طرح درس درخصوص آنها قابل استفاده است .ينووان دوره ،نوام مركوز آموزشوی ،محول
اجرای دوره و نوز فراگيران دوره ،قيد می گردد.
 -4شرايط ورود به دوره:
شرايط يمومی و اختصاصی فراگيران براساس دستورالعملهای مصوب سازمان مشخص میگردد.
 -5شرايط دوره :
 -5-1طول دوره:
حداقل مدت زمانی كه جهت اجرای صحيح موارد در نظر گرفته شده در طرح درس مورد نياز میباشد.
حداك ر زمان جهت برگزاری دوره آموزش دريانوردی در هر روز  3سايت می باشد.
 -5-2تعداد شركت كنندگان در دوره:
حداك ر افراديکه می توانند در هر كیس حضور داشته باشند ،تا آموزش اثر بخش انجام شود 02نفر می باشد.
تبصره :در صورت ريايت حداقل فضا ،تجهيزات و امکانوات كموک آموزشوی و مدرسوين و مربيوان دوره هوای
آموزشی و پس از اخذ تاييديه دستگاه نظارت ذيربط ،تعداد شركت كنندگان در دوره های آموزشوی موی توانود
حداك ر تا  82نفر افزايش يابد.
 -5-3شرح مواد درسي و مدت زمان هر يك از آنها:
ريز مواد درسی كه با توجه به سرفصلهای معرفی شده توسط سوازمان (در دسوتورالعملهوای مصووب) جهوت
تدريس به فراگيران مورد استفاده قرار می گيرد بايد مشخص شده و حداقل زمان الزم جهوت آمووزش آن نيوز
معين گردد.
 -5-4دانش ،درك و مهارت مورد انتظار:
ميزان مهارت و دانشی كه انتظار می رود فراگير پس از طی دوره آموزشی كسب نموده و قابليوت انجوام آنهوا را
داشته باشد.
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صـفحــه  81 :از46

ضميمه شماره 3 :
صفحه  4از4

 -5-5امكانات مورد نياز جهت برگزاري دوره:
فضای آموزشی مورد نياز جهت برگزاری دوره از حيث تئوری و يملی ،تجهيزات و وسايل كمک آموزشی با توجه به
ريز مواد درسی و لوازم سمعی و بصری جهت تشريح مطالب و بر اساس بندهای مندرج در دستور العمول مصووب
مربوطه/راهنما بايد مشخص شده و مهيا شوند.
تبصره :در صورت استفاده از خدمات ،امکانات ،تجهيزات و فضای آموزشی ديگر مراكز آموزشی ،می بايد توافق
نامه فيمابين تنظيم گرديده و به تاييد دستگاه نظارت ذيربط رسيده باشد.
 -6شرايط مدرسين و مربيان دوره:
جهت بهينه نمودن آموزش بايد از مدرسين مجرب و دارای تحصيیت مرتبط استفاده شود ،به همين دليل حوداقل
شرايط مدرسين دوره آموزشی جهت احراز توانايی آنان در تدريس يناوين درسی و بر اساس بندهای منودرج در
دستور العمل مصوب مربوط بايد معين شود.
 -7شرايط تأييد دوره :
پس از پايان هر دوره آموزشی و قبل از صدور گواهی طی دوره برای فراگيوران الزم اسوت دوره موورد تأييود قورار گيورد و
شرايطی كه براساس آن دوره برگزار شده تأييد میشود ،مشخص گردد .بوه طوور م وال انطبواق موواد تودريس شوده بوا
كنوانسيون و الزامات سازمان بايد به صورت روشن مشخص شود.

 -8نحوه ارزيابي و صدور گواهي طي دوره:
پس از پايان دوره آموزشی ،ارزيابی فراگيران ،جهت احراز صیحيت آن ها مطابق با آزمون هوای شايسوتگی بور
اساس جداول مندرج در دستورالعمل های مصوب سازمان ،انجام شده و بر اين اساس برای آنان گواهی طی دوره
مطابق با شرايط درج شده در ضميمه شماره  0اين دستورالعمل صادر میشود.
حداك ر زمان غيبت مجاز برای مباحث تئوری بيشتر از  122سايت به ميزان  1/12كل مباحث تئوری دوره
می باشد ،كه اين زمان نمی تواند بيش از ميزان  1/12غيبت در هر درس باشد.
حداك ر زمان غيبت مجاز برای مباحوث تئووری كمتور از  122سوايت بوه ميوزان  1/3كول مباحوث تئووری دوره
می باشد ،كه اين زمان نمی تواند بيش از ميزان  1/3غيبت در هر درس باشد.
در صورت غيبت بيش از حد مجاز فراگير در دوره آموزشی ،دوره تجديد می گردد.
فراگيران مجاز به غيبت در مباحث يملی دوره نمی باشند درصورت موجه بودن غيبت با ارائه مدارك م بته ،امکوان
جبران كیسهای مربوط از سوی مركز آموزشی ميسر خواهد بود.
تبصره :میك يمل موسسات يا مراكزی كوه از مصووبات وزارت يلووم ،تحقيقوات و فنواوری پيوروی موی كننود،
دستورالعمل ها و آئين نامه های جاری آن وزارتخانه می باشد.

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :
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ضميمه شماره 3 :
صفحه  5از5

 -9برنامه زمانبندي برگزاري دوره آموزشي:
برنامه زمانبندی نحوه برگزاری دوره آموزشی به تفکيک روزها و سايات تشکيل كیسها ارائه میگردد.
در اين برنامه بايد مشخص شود موضويات درسی (به تفکيک كیسهای نظری و يملی) ،در چه روز و سايتی از طول مودت
آموزش و توسط كدام مدرس برگزار میگردد (در اين قسمت میتوان چند نوز برنامه زمانبندی ارائه نمود) .هرگونه تغيير در
برنامه زمانبندی بايد با هماهنگی دستگاه نظارت ذيربط انجام گيرد.

 -11محل برگزاري دوره:
محل تشکيل كیسهای تئوری و يملی دوره بايد مشخص گردد.
 -11منابع و م ٔآخذ:
منابعی و مآٔخذی كه در تهيه طرح درس به آنها رجوز شده است.
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صـفحــه  89 :از46

ريز موارد ارزيابی و طبقه بندي مراكز آموزشی:

ضميمه شماره 4:
صفحه  1از 3

 -1فضاي آموزشي :
1-1چنانچه نوز مالکيت استيجاری باشد نصف امتياز تعلق می گيرد .
 1-0مقرر گرديد سطح زير برای مراكز آموزشی دريانوردی حداقل  022متر مربع در نظر گرفته شود.
 1-8به ازای هر فراگير حداقل  1/0 m2فضای آموزشی نياز است (در كیس)
حداقل  04مترمربع فضا (كیس) برای  02نفر=24فضای آموزشی (در كیس) به ازای هر نفر)(=02x1/2تعداد نفرات دوره)( x20دوره)1

 1-4به ازای تعداد فراگيران در حال آموزش آب سردكن  ،سرويس و ( ...بر حسب نياز)
 1-5در صورت دارا بودن كارگاه مجزای يرشه و موتور كه دارای تجهيزات استاندارد مطابق با دوره ای كه
برگزار می كند باشد تمام امتياز تعلق می گيرد.
 -2مدرسين و هي ٔأت علمي :
 0-1منظور از ايضای هي ٔات يلمی ،مدرسين می باشد ،چنانچه تعداد مدرس مركز آموزشی  1نفر باشد
 1امتياز تعلق می گيرد ولی چنانچه بيشتر از  3نفر باشد همان  3امتياز تعلق می گيرد.
 0-0امتياز مدرك تحصيلی اساتيد:
 -1دكترا

 5امتياز

 -0فوق ليسانس مرتبط

 4امتياز

 -8ليسانس مرتبط

 8امتياز

 -4فوق دي لم مرتبط

 0امتياز

 -5مربی آموزشی با مدرك معتبر و مرتبط 1امتياز
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صـفحــه  42 :از46

ضميمه شماره 4:
صفحه  0از 3

امتياز

محاسبه

)1×3(+)2×2( =7

  1نفر ليسانس 2 -نفر فوق ديپلم

Aبعنوان مثال مؤسسه آموزشي

باالتر از اين مورد  ،همان  3امتياز تعلق می گيرد.
 0-8مدارك شايستگی دريانوردی:
 -1فرماندهی يا سرمهندسی

 4امتياز

 -0افسر دومی يا مهندس دومی  8امتياز
 -8افسر مهندس سوم

 0امتياز

 -4ملوانی

 1امتياز

 0-4سوابق تدريس اساتيد :
 -1اگر ميانگين  0سال باشد  0امتياز تعلق می گيرد .
 -0اگر ميانگين  4سال باشد  4امتياز تعلق می گيرد .
 -8اگر ميانگين  6سال باشد  6امتياز تعلق می گيرد .
 -4اگر ميانگين  6سال به باال باشد  9امتياز تعلق می گيرد.
 -3عملكرد و فعاليتهاي مركز آموزشي:
 8-1سوابق فعاليت آموزشی :
 -1چنانچه سوابق فعاليت آموزشی بيش از  4سال باشد تمام امتياز تعلق می گيرد .
 -0اگر سوابق فعاليت آموزشی  0سال تا  4سال باشد  8امتياز تعلق می گيرد .
 -8اگر سوابق فعاليت آموزشی  1سال الی  0سال باشد  0امتياز تعلق می گيرد .
 -4چنانچه سوابق فعاليت آموزشی  6الی  10ماه باشد  1امتياز تعلق می گيرد .
 8-0كادر ثابت اداری

 8-0كادر ثابت اداری

(مراكز آموزشی كمتر از )522

(مراكز آموزشی بيشتر از )522

 -1يیوه بر مدير يامل سه نفر و يا باالتر  8 :امتياز

 -1يیوه بر مدير يامل  3نفر و باالتر 8 :امتياز

 -0يیوه بر مدير يامل دو نفر 0 :امتياز

 -0يیوه بر مدير يامل  5نفر 0 :امتياز

 -8يیوه بر مدير يامل يک نفر 1 :امتياز

 -8يیوه بر مدير يامل  8نفر 1 :امتياز
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ضميمه شماره 4:
صفحه  8از 3

 8-8نوز مدرك تحصيلی مدير يامل و كاركنان اداری مركز :
 -1فرماندهی و يا سرمهندسی و يا فوق ليسانس مرتبط  4 :امتياز
 -0ليسانس مرتبط  8 :امتياز
 -8فوق دي لم مرتبط  0 :امتياز
 -4ساير مدارك غير مرتبط (فوق دي لم و باالتر)  1 :امتياز
 8-4سوابق رضايتمندی مشتريان :
چنانچه ايتراض و يا شکايتی از طرف فراگيران مطرح نشود تمام امتياز تعلق می گيرد ولی چنانچه ايتراض و
شکايت مطرح شده پس از بررسی های الزم ،وارد باشد به ازای هر شکايت و ايتراض  0امتياز كسر می گردد .
 8-5تعداد آمار قبولی ساليانه در امتحانات سازمان بنادر و دريانوردی :
 -1چنانچه در مراكز آموزشی  %95 ،فراگيران گواهينامه سازمان بنادر و دريانوردی دريافت نمايند
تمام امتياز تعلق می گيرد .

 8-6تعداد نفرات آموزش ديده در مراكز آموزشی :
 422 -1نفر و باالتر  5 :امتياز
 822 -0الی  899نفر  4 :امتياز
 022 -8الی  099نفر  8 :امتياز
 122 -4الی  199نفر  0 :امتياز
 122 -5نفر و كمتر  1 :امتياز
 8-1رضايتمندی دستگاه نظارت  :توسط اداره استانداردهای دريانوردان تهران و يا اداره امتحانات بندر از
طريق فاكتورهای ذيل تعيين می گردد :
 -1همکاری مراكز آموزشی با مميزان و بازرسان سازمان .
 -0همکاری مراكز آموزشی با بازرسان بنادر
 -8ارائه پيشنهادات جهت ارتقاء سطح آموزشی دريانوردان
 -4ارسال بموقع فرمهای ارزيابی و ديگر مستندات درخواستی از دستگاه نظارت .
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ضميمه شماره 4:
صفحه  4از 3

 -4سيستم استاندارد مديريت كيفيت و مميزي:
 -4-1هر يدم انطباق اصلی  1امتياز و هر يدم انطباق جزئی  2/5امتياز كسر می گردد .
 -4-0هر يدم انطباق اصلی چنانچه در دوره بعدی مميزی تکرار گردد  1/5 ،امتياز كسر می گردد .
 -4-8هر تذكر كتبی  1امتياز و هر اخطار كتبی  1/5امتياز كسر می گردد .
 -4-4هر ابطال دوره  0امتياز ،هر تعليق  0/5امتياز كسر می گردد  ،ولی چنانچه ناشی از يدم فعاليت مركز آموزشی
باشد  1امتياز كسر می گردد .
 -4-5برای هر دوره كه مجوز آن ابطال گردد  8امتياز كسر می گردد .
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ضميمه شماره 4:
صفحه  5از 3

فرم ارزيابی مراكز آموزشی:
شاخصهای ارزيابی

محدوده فعاليت  ..............................نام مركز آموزشی..........................................:
فاكتورهای ارزيابی

 -1فضای آموزشی

حداك ر  80امتياز

-0مدرسين و هيئت يلمی مركز /

موسسه حداك ر  88امتياز

 -8يملکرد و فعاليتهای آموزشی

مركز/مؤسسه آموزشی حداك ر  85امتياز

 -4سيستم كيفيت

و مميزی حداك ر  05امتياز منفی

 1-1نوز مالکيت

ملکی

حداك ر

امتياز

امتياز

مکتسبه

5

 1-0سطح زير بنا(حداقل به متراژ ...مربع)

5

 1-8فضای آموزشی به ازای هر فراگير حداقل ..متر مربع

6

 1-4كيفيت امکانات رفاهی و بهداشتی

6

 1-5وسايل كمک آموزشی (كارگاه ،كتابخانه ،كارنرم افزاری)

12

 0-1ايضاء هيئت يلمی ثابت( ...نفر)

3

 0-0مدارك دانشگاهی اساتيد

3

 0-8مدارك شايستگی دريانوردی(اساتيد)

3

 0-4سوابق تدريس

9

-8-1سوابق فعاليت آموزشی ( ......سال)

5

-8-0تعداد كادر ثابت اداری ( ......نفر)

8

-8-8نوز مدرك تحصيلی مديريت يامل و كاركنان اداری مركز

4

-8-4سوووابق رضووايتمندی مشووتريان آموزشووی (تعووداد شووکايات /
ايتراضات و ) ...
-8-5تعداد آمار قبولی ساليانه در امتحانات سازمان بنادر ( ......نفر)
-8-6آمار ساليانه تعداد نفرات آموزش ديده در مركوز آموزشوی (......
نفر)

توضيحات

(به ازای هر استاد  1امتياز تعلق می گيرد)

4
4
5

 -8-1رضايتمندی دستگاه نظارت

12

-4-1يدم انطباق اصلی /فريی

-4

-4-0تکرار يدم انطباق اصلی

-6

-4-8اخطار و تذكر

-4

(به ازای هر استاد  1امتياز تعلق می گيرد)

(هر يدم انطباق اصلی  1امتياز و هر يودم
انطباق جزئی  2/5امتياز كسر می گردد)
(هر يدم انطباق اصلی  1/5امتياز كسر می
گردد)
(هر اخطار  0امتيواز و هور توذكر كتبوی 1
امتيوووووووووووووواز كسوووووووووووووور
می گردد)
(هر تعليق  0/5امتياز كسر می گردد و لوی

-4-4تعليق مجوز  /مجوزها

-5

 -4-5ابطال مجوز دوره ها

-6

چنانچووه ناشووی از يوودم فعاليووت مركووز
آموزشووووی باشوووود  1امتيوووواز كسوووور
می گردد)
(برای هر دوره كه مورد تأييد باشد  8امتياز
كسووووووووووووووووووووووووووووووور
می گردد)

توضيحات:

-1مركز آموزشی كه از ميان فاكتورهای فوق بيشتر از  15امتياز را كسب نمايد بعنوان مؤسسه/مركز رتبه اول ارزيابی می شود.

-0مركز آموزشی كه  65-15امتياز از فاكتور فوق را كسب نمايد .بعنوان مؤسسه/مركز رتبه دوم ارزيابی می شود .
-8مركز آموزشی كه  55-65امتياز از فاكتور فوق را كسب نمايد بعنوان مؤسسه/مركز رتبه سوم ارزيابی می شود .
-4مركز آموزشی كه از ميان فاكتورهای فوق كمتر از  55امتياز را كسب نمايد بعنوان مؤسسه/مركز رتبه چهارم ارزيابی می شود .

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  44 :از46

ضميمه شماره 4:
صفحه  6از 3

رتبه

مشخصات
تعداد مجوز حداك ر  0مورد (ايمنی چهارگانه  ،ملوان يمومی  ، GT<500كاربر موتورهای دريايی ) KW<750حداقل دارای  0مدرس با مدارك مرتبط بر اساس دستورالعملهای مصوب سازمانفضای آموزشی و يمومی بستگی به تعداد مجوز ايطائی دارد .دفتر و محل بايگانی  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .-كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .

چهارم

سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .سطح زيربنای آموزشگاه به ازای هر فراگير در روز  4مترمربع .دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل فوق دي لم دريايی يا دارای گواهينامه فرماندهی  GT<500يا سرمهندسی KW<3000باشد .
يیوه بر مديريامل دارای يک نفر با حداقل مدرك تحصيلی دي لم بصورت ثابت شاغل در مراكز آموزشی باشد .-يیوه بر مجوزهای گروه  4می تواند مجوز اطفاء حريق پيشرفته  ،شناور بقاء و قايقهای نجات  ،كاربر بيسيمهای دريايی را اخذ نمايد .

 GT<500يا KW<3000

مراكز آموزشی داراي مجوز فعاليت در محدوده

دارای حداقل  6تا  10ماه از فعاليت آموزشی مفيد آن گذشته باشد و در گروه خود از نظر ارزيابی حداقیمتياز  Bرا كسب نمايد .حداقل دارای  8مدرس با مدارك مرتبط بر اساس دستورالعملهای مصوب سازماندفتر و محل بايگانی حداقل  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .-كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .

سوم

سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .سطح زيربنای آموزشگاه به ازای هر فراگير در روز  4مترمربع .دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل فوق دي لم دريايی يا دارای گواهينامه فرماندهی  GT<500يا سرمهندسی KW<3000باشد .
دارای گواهينامه سيستم استاندارد مديريت كيفيت باشد .يیوه بر مديريامل دارای دو نفر با حداقل مدرك تحصيلی دي لم بصورت ثابت شاغل در مراكز آموزشی باشد .يیوه بر مجوزهای گروه  8دارای مجووز مهنودس سوومی  KW<3000و افسور دوموی  – GT<500سوفرهای نزديوک بوه سواحلمی باشد .
افزايش تعداد مدرسين بر اساس تعداد برگزاری دوره های آموزشی .دفتر و محل بايگانی حداقل  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .-كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .

دوم

سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .سطح زيربنای آموزشگاه به ازای هر فراگير در روز  4مترمربع .دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل فوق دي لم دريايی يا دارای گواهينامه فرماندهی  GT<500يا سرمهندسی KW<3000باشد .
سابقه فعاليت حداقل  0سال و در گروه خود از نظر ارزيابی امتياز  Bرا كسب نمايد .يیوه بر مديريامل درای دو نفر با حداقل مدرك تحصيلی دي لم بصورت ثابت شاغل در مراكز آموزشی باشد .يیوه بر مجوزهای گروه  0دارای مجوز مهنودس دوموی و سرمهندسوی  – KW<3000سوفرهای نزديوک بوه سواحل و فرمانودهی GT<500نيز می باشد ( .كليه مجوزهای  GT<500و  KW<3000را دارا باشد) .

اول

دارای  4سال فعاليت مفيد آموزشی .يیوه بر مديريامل درای  8نفر با حداقل مدرك تحصيلی دي لم بصورت ثابت شاغل در مراكز آموزشی باشد .-دارای حداقل  6تا  10ماه فعاليت آموزشی پيوسته باشد .

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  45 :از46
ضميمه شماره 4:
صفحه  1از 3

رتبه

مشخصات
تعداد مجوز حداك ر  4مورد (ايمنی چهارگانه  ،ملوان يمومی  GT≥500ملوان يرشه و ملوان موتور )حداقل  6سال فعاليت آموزشی برای مؤسساتی كه در  GT<500فعاليت می نمودند و قصد فعاليت آموزشی  GT≥500را دارند .حداقل دارای  0مدرس ثابت (يرشه يا موتور) كه مدرك شايستگی مربوطه را دارا باشند .فضای آموزشی و يمومی بستگی به تعداد مجوز ايطائی دارد .دفتر و محل بايگانی  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .-كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .

چهارم

سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .سطح زيربنای آموزشگاه حداقل  422مترمربع .دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل ليسانس يلوم دريايی يا دارای گواهينامه شايسوتگی فرمانودهی  GT≥500يوا سرمهندسوی KW≥3000يا مدرك فوق دي لم با حداقل  6سال مديريت مراكز آموزشی در محدوده  GT<500يا  KW<3000باشد .
-دارای گواهينامه سيستم استاندارد مديريت كيفيت باشد .

 GT≥500يا KW≥3000

مراكز آموزشی داراي مجوز فعاليت در محدوده

يیوه بر مديريامل دارای  4نفر كادر ثابت مركز آموزشی باشد .يیوه بر مجوزهای گروه  4می تواند مجوزهای افسر دوم  ، GT<3000فرماندهی  GT<3000سفرهای نزديک بوه سواحل – كشوتيهایتجاری  ،دوره كمکهای اوليه پزشکی  ،شناور بقاء و قايقهای نجات  ،دوره پيشرفته اطفاء حريق ،دوره مهارت در فنون يرشه و دوره آموزشی
مدرسين و ممتحنين ) (TFTرا نيز اخذ نمايد .
حداقل  0سال از فعاليت آموزشی مفيد آن در زمينه اجرا دوره های آموزشی باالی  522يا قدرت موتور باالی  KW≥3000گذشته باشد.حداقل دارای  8مدرس ثابت (يرشه يا موتور) كه مدرك شايستگی مربوطه را دارا باشند .-دفتر و محل بايگانی حداقل  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .

سوم

كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .سطح زيربنای آموزشگاه حداقل  422مترمربع ( .اجرای همزمان بيش از  8دوره مقدور نمی باشد) .در صورت دارا بودن فضای آموزشی بيش از  522مترمربع اجرای همزمان مجوزهای داده شده امکان پذير می باشد .دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل ليسانس يلوم دريايی يا دارای گواهينامه شايسوتگی فرمانودهی  GT≥500يوا سرمهندسوی KW≥3000باشد .

يیوه بر مديريامل دارای  4نفر كادر ثابت مركز آموزشی باشد .يیوه بر مجوزهای گروه  8می تواند مجوزهای دوره مراقبتهای پزشکی  ،دوره آشنايی با تانکرهای مواد شيميايی ،دوره آشنايی با تانکرهاینفتکش  ،دوره آموزش تانکرهای نفتکش  ،دوره آموزش تانکرهای گاز مايع  ،دوره مهندس سووم  – KW≥750سوفرهای نامحودود  ،دوره
افسر دوم  – GT≥500سفرهای نامحدود و دوره افسر امنيتی كشتی را اخذ نمايد .
حداقل دارای  8مدرس ثابت متناسب با مجوزهای اخذ شده و بر اساس دستورالعملهای مصوب سازمان .حداقل  5سال از فعاليت آموزشی مفيد آن در زمينه اجرای دوره های آموزشی باالی  522تن يا قدرت موتور  KW≥3000گذشته باشد .-سطح زيربنای آموزشگاه  322مترمربع .

دوم

مدرك تحصيلی مديريامل می بايست حداقل ليسانس يلوم دريايی يا دارای گواهينامه شايسوتگی فرمانودهی  GT≥500يوا سرمهندسوی KW≥3000باشد .
يیوه بر مديريامل دارای  3نفر كادر ثابت مركز آموزشی باشددفتر و محل بايگانی حداقل  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .-دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .

ادارة كل استانداردها و آموزش و گواهينامههاي دريانوردي
دستورالعملهايمصوب

عنـوان مـدرك :

كـد مـدرك  :دع

كـد بخـش  :دع/ا

شـماره ويرايش 20 :

تاريخ صـدور 1839/04/07 :

صـفحــه  46 :از46

ضميمه شماره 4:
صفحه  3از 3

رتبه

مشخصات

 GT≥500يا KW≥3000

مراكز آموزشی داراي مجوز فعاليت در محدوده

يیوه بر مجوزهای گروه  8می تواند مجوزهای دوره فرماندهی  – GT≥500سفرهای نامحودود  ،افسور اول  – GT≥500سوفرهاینامحدود  ،مهندس دوم  – KW≥3000سفرهای نامحدود  ،سر مهندس  – KW≥3000سفرهای نامحدود  ،دوره شوبيه سواز رادار و
آرپا (سطح يملياتی)  ،دوره شبيه ساز رادار و آرپا (سطح مديريتی)  ،دوره شبيه ساز راهبری و مانور كشتی  ،دوره شوبيه سواز سيسوتم
رانش  ،دوره شبيه ساز نقشه های الکترونيکی و اطیيات ) (ECDISو سيستم جهانی ايمنی و اضوطرار دريوايی ) (GMDSSرا اخوذ
نمايد .
حداقل دارای  5مدرس ثابت متناسب با مجوزهای اخذ شده و بر اساس دستورالعملهای مصوب سازمان .-حداقل  6سال از فعاليت آموزشی مفيد آن در زمينه اجرای دوره های آموزشی باالی  522تن يوا قودرت موتوور  KW≥3000گذشوته

اول

باشد.
سطح زيربنای آموزشگاه  1022مترمربع . مدرك تحصيلی مديريامل می بايسوت حوداقل ليسوانس يلووم دريوايی يوا دارای گواهيناموه شايسوتگی فرمانودهی  GT≥500يواسرمهندسی  KW≥3000باشد .
يیوه بر مديريامل دارای  12نفر كادر ثابت مركز آموزشی باشددفتر و محل بايگانی حداقل  10مترمربع دارای وسايل اداری الزمه .كیس درس حداقل  1/0مترمربع به ازای هر فراگير و دارای نور و دمای مناسب .سرويس بهداشتی و آبخوری مناسب .-دارای تلفن ثابت  ،دورنگار و صندوق پستی .

