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  ٣١/٣/١٣٩٤                                                    هـ         ٥٠٩٧٠ت/٣٩٢٤٣رهشما
  تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
 ١٨/٥/١٣٩٣مورخ  ٩١٧٠٨هاد شماره به پيشن ١٧/٣/١٣٩٤وزيران در جلسه هيأت 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
نامه تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري  جمهوري اسالمي ايران، آيين

ـ را ١٣٨٩المللي كار ـ مصوب  نامه كار دريايي مصوب سازمان بين اسالمي ايران به مقاوله
  :به شرح زير تصويب كرد

  
نامه تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران  آيين

  ـ ١٣٨٩المللي كار ـ مصوب نامه كار دريايي مصوب سازمان بين به مقاوله
نامه كه به مهر  وظايف زير جز در مواردي كه در جدول پيوست اين آيين ـ١ماده

شده است به نحو ديگري مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون،  دفتر هيأت دولت تأييد
  :كار و رفاه اجتماعي است

هاي اجرايي  نويس لوايح قانوني و ضوابط و دستورالعمل الف ـ تهيه و تنظيم پيش
نامه و انجام مشورت  مقاوله) ٧(گرايي موضوع ماده  جانبه الزم و فراهم كردن مقدمات سه

  .نامه مزبور ها و دريانوردان براي اجراي مؤثر مقاوله لكان كشتيهاي صنفي ما با سازمان
 هاي اجرايي مرتبط با اجراي ب ـ مديريت عالي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه

  .نامه مزبور مقاوله
 نامه به نحو ديگري وظايف زير جز در مواردي كه در جدول پيوست اين آيين ـ٢ماده

  :ر و دريانوردي استمقرر شده باشد، برعهده سازمان بناد
هاي  هاي تجاري در بنادر، آب الف ـ اجرا يا نظارت بر انطباق شرايط كار در كشتي

  .نامه مزبور المللي، طبق مفاد مقاوله هاي بين تحت حاكميت و صالحيت و حسب مورد آب
 نامه به اسناد و مقررات ب ـ اجرا يا نظارت بر اجراي ضوابط در كليه مواردي كه در مقاوله

المللي دريانوردي از  هاي دريايي مصوب سازمان بين و استانداردهاي مذكور در كنوانسيون
المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان  قبيل كنوانسيون بين

المللي ايمني جان اشخاص در دريا، به عنوان ضوابط حاكم بر شرايط كار  و كنوانسيون بين
  .جاع شده استدريانوردي ار
نامه  ساير وظايف احتمالي ناشي از قانون الحاق به مقاولهه تفكيك درخصوص نحوـ ٣ماده

هاي  بيني قرار نگرفته است، مالك عمل توافق دستگاه نامه مورد پيش در اين آيين كه
  .مسئول بر مبناي شرح وظايف قانوني آنها خواهد بود

هاي اجرايي در انجام وظايف  نامه، دستگاه مقاوله) ٦(ماده ) ٢(در اجراي بند ـ ٤ماده
مجموعه قوانين ) ب(نامه مكلف به توجه مقتضي به مفاد بخش  مشخص شده در اين آيين

هاي  نامه هستند و در تهيه و تنظيم مقررات ملي و دستورالعمل پنجگانه مقاولهعناوين 
  .اجرايي الزم، بايد مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند

نامه كه حسب مورد مستلزم  ه منظور اجراي دقيق و كامل اين آيينب ـ ٥ماده
باشد،  المللي دريايي مي آشنايي تخصصي با قوانين و مقررات ملي كار و استانداردهاي بين

) سازمان بنادر و دريانوردي(هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي  وزارتخانه
هاي الزم به كاركنان مربوط دو نهاد يادشده، اقدام  شريزي و ارايه آموز نسبت به برنامه

  .خواهند نمود
 نامه شرح وظايف قانوني موجود مبناي تفكيك وظايف در اين آيين ـ ٦ماده

نامه، بين  نامه و اين آيين چنانچه در نحوه اجراي مقاوله. هاي اجرايي مربوط است دستگاه
و رفع اختالف از طريق گفتگو و تفاهم دستگاههاي اجرايي مربوط اختالف نظر ايجاد شود 

) ٤(پذير نگردد، موضوع در چارچوب ماده  ربط امكان بين مسؤولين مربوط دستگاههاي ذي
داخلي  هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي نامه چگونگي رفع اختالف بين دستگاه آيين

 ٢٧/١٢/١٣٨٦ك مورخ ٣٧٥٥٠ت/٢١٢٧٦٧نامه شماره  قوه مجريه موضوع تصويب
  .خواهدشد فصل و حل

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  معاون اول رئيس

  پيوست
  

نامه كار دريايي  جدول تفصيلي تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق به مقاوله
    بين دستگاههاي اجرايي مسئول) ٢٠٠٦(

/ مقررات 
استاندارد 

  نامه مقاوله
مسئول اجرا يا /دستگاه

  حات ضروري٭ توضي  مرجع همكار/ نهاد   نظارت بر اجرا

 ٦و  ٥، ٣بندهاي
  ٢ماده

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

  

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٦ماده ١بند
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـاد      ـا عـدم رعايـت مف از جهت اتخاذ تصميم در مورد رعايت ي
  نامه مقاوله) ها دستورالعمل(ش ب مجموعه قوانين بخ

  ٥ماده ٣بند
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت تعاون، كار و رفاه 

    اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٥ماده  ٦بند 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

  

ن، كار و رفاه وزارت تعاو  ٦ماده  ٣بند 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
    )سازمان بنادر و دريانوردي(

  ١.  ١مقررات 
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي

از جهت كنترل و نظارت بر اجراء ، در زمان احـراز صـالحيت   
ـانوردي و در  انجام كار دريانوردي در بـدو ورود بـه حرفـه     دري

ـارچوب    هنگام كنترل شرايط كار در كشتي ـادر در چ ها در بن
المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه  كنوانسيون بين

  و نگهباني دريانوردان

وزارت تعاون، كار و رفاه   ١.  ١مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانوني و      پيش از جهت تهيه و تنظيم نـويس هرگونـه اليحـه ق
بيني ضمانت اجراي كيفري و  مقررات ملي الزم، از جمله پيش

  نامه مقاوله ١. ١انضباطي الزم براي اطمينان از اجراي مقررات 

وزارت تعاون، كار و رفاه   الف ١.  ١استاندارد
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانوني و مقـررات      و تنظيم پيشاز جهت تهيه  نـويس لـوايح ق
  اجرايي الزم

  وزارت راه و شهرسازي  الف ١.  ١استاندارد
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

از جهت احراز صالحيت كار دريانوردي در بدو ورود به حرفـه  
  ها دريانوردي و در هنگام كنترل كار در كشتي

وزارت تعاون، كار و رفاه   الف ١.  ١استاندارد
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـات    از جهت رعايت استاندارد مزبور توسط اشـخاص و مؤسس
ها و فراهم كـردن مقـدمات برخـورد     كاريابي و مالكان كشتي
  كنندگان استاندارد يادشده قانوني با متخلفان و نقض

 ٣بند ) ب(جزء 
  الف ١. ١تاندارد اس

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
    اجتماعي

 ٣بند ) ب(جزء 
  الف ١. ١استاندارد 

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ونگي از جهت تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي روش و چگـ 
  ها هاي دريانوردان و مالكان كشتي مشورت با سازمان

  وزارت راه و شهرسازي  ١. ٢مقررات 
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

بهداشت، درمان و وزارت 
    آموزش پزشكي

  الف ١. ٢استاندارد 
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت بهداشت، درمان و 

    آموزش پزشكي

  وزارت راه و شهرسازي  ١. ٣ت مقررا
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
    اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ١. ٤مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
    )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٢. ١مقررات 
      اجتماعي

ون، كار و رفاه وزارت تعا  ـ الف٢. ١استاندارد
    اجتماعي

غير از مواردي كه به كنترل ضوابط مربوط در كشتي در بنادر 
ــي ــوط م ــدة وزارت راه و   مرب ــئوليت آن برعه ــه مس ــود ك ش

  .است) سازمان بنادر و دريانوردي(شهرسازي 

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٢. ٢مقررات 
      اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه   الف ٢. ٢استاندارد
      جتماعيا

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٢. ٣مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانوني و     تا حدودي كه به تهيه و تنظيم پـيش  نـويس لـوايح ق
ـا    ـانوني ب ضوابط اجرايي الزم و فراهم كردن مقدمات برخورد ق

  شود مربوط مي ٢. ٣كنندگان مقررات  متخلفان و نقض

وزارت تعاون، كار و رفاه   ـ الف٢. ٣استاندارد
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

تا حدودي كه به تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضوابط اجرايـي  
ـان و       ـا متخلف ـانوني ب الزم و فراهم كردن مقـدمات برخـورد ق

  شود مربوط مي ٢. ٣كنندگان مقررات  نقض

  ـ الف٢. ٣استاندارد
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي
ـار در       ـاق شـرايط ك تا حدودي كه به بازرسـي و كنتـرل انطب

  شود مربوط مي) نامه موضوع عنوان پنجم مقاوله(ها  كشتي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٢. ٤مقررات
      اجتماعي

ارت تعاون، كار و رفاه وز  الف ٢. ٤استاندارد 
      اجتماعي

 ٤و  ٣، ٢، ١بندهاي 
  الف ٢. ٥استاندارد 

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

  

 ٩و  ٧، ٥بندهاي 
  الف ٢. ٥استاندارد 

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ه وزارت تعاون، كار و رفا
    اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٢.  ٦مقررات
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

  

وزارت تعاون، كار و رفاه   ـ الف٢.  ٦استاندارد
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
    )سازمان بنادر و دريانوردي(

http://www.RRK.IR
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/ مقررات 
استاندارد 

  نامه مقاوله
مسئول اجرا يا /دستگاه

  حات ضروري٭ توضي  مرجع همكار/ نهاد   نظارت بر اجرا

  وزارت راه و شهرسازي  ٢.  ٧مقررات
      )يانورديسازمان بنادر و در(

  وزارت راه و شهرسازي  ـ الف٢.  ٧استاندارد
      )سازمان بنادر و دريانوردي(

 ٢و  ١بندهاي 
  الف ٢.  ٨استاندارد 

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  و اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

جزئيات تقسيم وظايف بندهاي مزبور با توافق دو دسـتگاه در    
  .ب شرح وظايف قانوني آنها تعيين خواهد شدچارچو

استاندارد  ٣بند 
  الف ٢.  ٨

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

    

  ٣.  ١مقررات
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي

رل تا حدودي كه به ايمني و امنيت كشتي و بازرسـي و كنتـ  
ـاخت كشـتي و نيـز كنتـرل      استانداردهاي مربوط در دوره س

ـادر    استانداردهاي مربوط از طريـق بازرسـي كشـتي    ـا در بن ه
  .شود مربوط مي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ـ الف٣.  ١استاندارد
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانون  ي و اسـتانداردهاي  تا حدودي كه به تهيه و تنظيم لوايح ق
امكانات تفريحـي   تأمين عام ايمني و بهداشت كار در كشتي و

  .شود براي دريانوردان مربوط مي

  ـ الف٣.  ١استاندارد
  وزارت راه و شهرسازي

    )سازمان بنادر و دريانوردي(

تا حدودي كه به تهيه لوايح قانوني و ضوابط اجرايي الزم در اجراي 
ـا     المللي ايم كنوانسيون بين ـان اشـخاص در دري و ) ١٩٧٤(نـي ج

اصالحات بعدي آن كه مورد پذيرش جمهوري اسالمي ايران قـرار  
ـا      گرفته و ساير مصوبات سازمان بين ـانوردي مـرتبط ب المللـي دري

ـتانداردهاي مربـوط    ايمني و امنيت كشتي ها و كنترل و بازرسي اس
ـتي     به دوران ساخت كشتي ـاي   ها و نيـز كنتـرل و بازرسـي كش ه

  .باشد در بنادر مربوط مي) ٢٠٠٦(نامه  ل مقاولهمشمو

وزارت بهداشت، درمان و   ٣.  ٢مقررات
  آموزش پزشكي

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

تا حدودي كه به تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضوابط اجرايـي  
  .باشد الزم مربوط مي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٣.  ٢مقررات
  اجتماعي

  شهرسازي وزارت راه و
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـاهنگي      ـاد مقـدمات و هم ـا و   تا حدودي كه مربـوط بـه ايج ه
هــاي اداري الزم بــراي اطمينــان از تهيــه و تنظــيم  پيگيــري

  .شود مقررات و استانداردهاي الزم مربوط مي

وزارت بهداشت، درمان و   الف ٣.  ٢استاندارد
  آموزش پزشكي

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  جتماعيا

تا حدودي كه به تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضوابط اجرايـي  
وظيفه ايجاد هماهنگي اداري و اجرايـي  . باشد الزم مربوط مي

ـام وظيفـه مزبـور برعهـده      در سطح ملي براي اطمينان از انج
  .وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است

  الف ٣.  ٢استاندارد
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشكي
تا حدودي كه مربوط به كنترل رعايت استانداردهاي مزبور در 

  .باشد كشتي در بنادر مربوط مي

  ٤.  ١مقررات 
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشكي

ط به كنترل و نظارت بـر رعايـت تعهـدات    تا حدودي كه مربو
ـاني    كارفرما جهت پيش بيني و ارائه خدمات و تسـهيالت درم

ـاي مشـمول مقاولـه    به دريانوردان در كشـتي  نامـه مربـوط    ه
  .شود مي

وزارت بهداشت، درمان و   ٤.  ١مقررات 
  آموزش پزشكي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـات و  تا حدودي كه مربو ط به فراهم كردن مقدمات ارائه امكان
ـاحل و شـهرهاي       ـانوردان در س ـاني الزم بـه دري خدمات درم

  .شود بندري مربوط مي

وزارت بهداشت، درمان و   ٤.  ١مقررات 
  آموزش پزشكي

تعاون، كار و رفاه وزارت 
  اجتماعي

ـانوني بـه منظـور         تا حدودي كه بـه تهيـه و تنظـيم لـوايح ق
ـا متخلفـين از     بيني ضمانت اجر پيش اي الزم بـراي برخـورد ب

نظارت بر اجراي وظايف . گردد مربوط مي ٤. ١رعايت مقررات 
  .مزبور برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است

استاندارد ) ١(بند 
  الف ٤. ١

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

بيني تمهيدات اداري و اجرايي الزم از جهت  كه به پيشتا حدودي 
ـاحل و   وجود امكانات و تسهيالت پزشكي و درماني در كشتي و س

  .شود شهرهاي بندري جهت ارائه به دريانوردان مربوط مي

استاندارد ) ١(بند 
  الف ٤. ١

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت بهداشت، درمان و 
  زش پزشكيآمو

تا حدودي كه به كنترل و نظارت بر رعايت مفاد ايـن  
هــاي مشــمول  اســتاندارد توســط كارفرمــا در كشــتي

  .گردد نامه مربوط مي مقاوله

استاندارد ) ١(بند 
  الف ٤. ١

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

نظيم لوايح قانوني و ضـوابط  تا حدودي كه به تهيه و ت
اجرايي الزم براي اطمينان از اجـراي مفـاد اسـتاندارد    

  .شود مزبور مربوط مي
استاندارد ) ٢(بند 

  الف ٤. ١
وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشكي
  وزارت راه و شهرسازي

  از جهت تهيه فرم گزارش پزشكي استاندارد  )سازمان بنادر و دريانوردي(

دارد استان) ٣(بند 
  الف ٤. ١

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

از جهت تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضـوابط اجرايـي الزم در   
  خصوص موضوع اين استاندارد

) ٤(بند ) پ(جزء 
  الف ٤. ١استاندارد 

  وزارت راه و شهرسازي
    )يسازمان بنادر و دريانورد(

تا حدودي كه به كنتـرل اعمـال اسـتانداردهاي مربـوط     
المللي استانداردهاي آمـوزش،   مذكور در كنوانسيون بين

هـاي   صدور گواهينامه و نگهباني دريـانوردان در كشـتي  
  .گردد نامه مربوط مي مشمول مقاوله

) ٤(بند ) ت(جزء 
   ٤. ١استاندارد 

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي

تباطات و فناوري وزارت ار
  اطالعات

از جهت ارائه مشاوره پزشكي موردنياز به دريانوردان از طريـق  
  نامه هاي مشمول مقاوله اي به كشتي ارتباط راديويي يا ماهواره

  ٤.  ٢مقررات 
وزارت تعاون، كار و رفاه 

 تأمين سازمان(اجتماعي 
  )اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانوني بـه منظـور         تا حدودي كه بـه تهيـه و تنظـيم لـوايح ق
بيني ضمانت اجراي الزم براي اطمينان از اجراي مقررات  پيش

  .شود مزبور مربوط مي

  الف ٤.  ٢استاندارد
وزارت تعاون، كار و رفاه 

 تأمين سازمان(اجتماعي 
  )اجتماعي

  
ـالكين       از جهت نظارت بر اجـراي اسـتاندارد مزبـور توسـط م

ضـمانت اجـراي    تـأمين  ها و انجام تمهيدات مربوط به كشتي
  قانوني و اداري الزم

  وزارت راه و شهرسازي  ٤.  ٣مقررات 
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

ـاير اسـناد     تا حدودي كه به اعمال ضوابط كنوانسـيون  ـا و س ه
ـاره در  المللي دريايي مرتبط با ايمني كشـتيراني مـو   بين رد اش

  .شود نامه مربوط مي مقاوله

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٤.  ٣مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

امور (تا حدودي كه به ضوابط عام حفاظت فني و بهداشت كار 
، همچنين تهيه و تنظـيم لـوايح   )خارج از جنبه خاص دريايي

  .شود يي الزم در اين زمينه مربوط ميقانوني و ضوابط اجرا
) ٢(بند ) پ(جزء 

  الف  ٤. ٣استاندارد
  وزارت راه و شهرسازي

ــه بينــي اســتانداردهاي آموزشــي و نيــز ا  از جهــت پــيش    )سازمان بنادر و دريانوردي( رائ
  ها كشتي هاي الزم به فرماندهان آموزش

/ مقررات 
استاندارد 

  نامه مقاوله
مسئول اجرا يا /دستگاه

  حات ضروري٭ توضي  مرجع همكار/ نهاد   نظارت بر اجرا

) ٥(جزء الف بند 
  الف  ٤. ٣استاندارد

  زيوزارت راه و شهرسا
    )سازمان بنادر و دريانوردي(

ها و حوادث ناشي از كار  ها، مصدوميت وظيفه ثبت و ضبط بيماري
ـتاندارد  ) ٥(ها در اجراي جـزء الـف بنـد     در كشتي ـ الـف   ٤. ٣اس ـ

هاست كه بايد به صورت منظم به  نامه، برعهده مالكان كشتي مقاوله
. رش شـود گـزا ) سازمان بنادر و دريانوردي(وزارت راه و شهرسازي 

سازمان بنادر و (هاي مزبور بايد توسط وزارت راه و شهرسازي  گزارش
ـاه      تدوين، طبقه) دريانوردي ـار و رف ـاون، ك بندي و بـراي وزارت تع

هاي مزبـور در   وظيفه تحليل و انتشار گزارش. اجتماعي ارسال شود
ـ مقاوله ) ٥(بند ) پ(و ) ب(اجراي جز  نامـه برعهـده    استاندارد الف 

  .تعاون، كار و رفاه اجتماعي استوزارت 

) ٨(و ) ٧(بندهاي 
  الف ٤ـ٣استاندارد 

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي 

تا حدودي كه با اعمال ضـوابط ايمنـي كشـتيراني مـذكور در     
المللي دريانوردي مذكور در  شده در سازمان بين اسناد تصويب

ـار و   . يابد نامه ارتباط مي اولهمق ـاون، ك در ساير موارد وزارت تع
  .باشد رفاه اجتماعي مسئول مي

  ٤.  ٤مقررات 
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
دستگاههاي اجرايي مرتبط 

    با اجرا

  وزارت راه و شهرسازي  ٤.  ٤استاندارد 
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

رايي مرتبط دستگاههاي اج
    با اجرا

و  ٤.  ٥مقررات 
  اجتماعي تأمين سازمان  الف ٤.  ٥استاندارد

  وزارت راه و شهرسازي
    )سازمان بنادر و دريانوردي(

  وزارت راه و شهرسازي  ٥. ١. ١ مقررات ٢بند
      )سازمان بنادر و دريانوردي(

 استاندارد ٢بند 
  الف ٥. ١. ١

  وزارت راه و شهرسازي
  )و دريانوردي سازمان بنادر(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
    اجتماعي

  ٥. ١. ١ مقررات ٥بند
وزارت تعاون، كار و رفاه 

 تأمين اجتماعي و سازمان
  اجتماعي

  
ـازي    ـادر و   (در اجراي اين بنـد، وزارت راه و شهرس ـازمان بن س

گزارش مربـوط را تهيـه كـرده و جهـت ارائـه بـه       ) دريانوردي
ـار در اخ  سازمان بين ـاه     المللي ك ـار و رف ـاون، ك ـار وزارت تع تي

  .دهد اجتماعي قرار مي
مقررات ) ١(بند

٥. ١. ٢  
  وزارت راه و شهرسازي

      )سازمان بنادر و دريانوردي(

 ٤و  ٣بندهاي 
  الف ٥. ١. ٢استاندارد

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

ـا موضـوع    عناوين قوانين و مقرر  اتات ملي موجـود مـرتبط ب
نامـه كـه در    الف عنوان پنجم مقاولـه  ٥ـ ١مذكور در پيوست 

ـاعي    ـاه اجتم قلمرو شرح وظايف قانوني وزارت تعاون، كار و رف
توسـط وزارتخانـه   ) مانند قراردادهاي كار دريانوردان(قرار دارد 

ـانوردي  (مزبور به وزارت راه و شهرسازي  ـادر و دري ) سازمان بن
  .م خواهد شداعال

  وزارت راه و شهرسازي  ٥. ١. ٣مقررات 
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
    اجتماعي

و  ٥. ١. ٣مقررات 
 ٥. ١. ٣استاندارد 
  الف

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـا   ـاز بـراي  از جهت تهيه و تنظيم لـوايح ق  تـأمين  نوني موردني
ـان از اجـراي     ضمانت اجراي قانوني و اداري الزم بـراي اطمين

  مؤثر مقررات و استاندارد مزبور

  ٥. ١. ٤مقررات 
  وزارت راه و شهرسازي

  )سازمان بنادر و دريانوردي(
وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي

ـ       ـايف راجـع ب ه اجراي مقررات مزبور با رعايـت مـوارد تفكيـك وظ
ـازي     الف مقاولـه ٥. ١. ٤استاندارد  نامـه برعهـده وزارت راه و شهرس

اجراي مقررات و استاندارد مزبور . است) سازمان بنادر و دريانوردي(
ـانوني وزارت   توسط سازمان يادشده، مانع از اعمال صالحيت هاي ق

  .تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد نخواهد بود

 ٥ .١. ٤استاندارد
  ـ الف

ارت تعاون، كار و رفاه وز
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

تا حدودي كه به تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضوابط اجرايـي  
ــه٥. ١. ٤الزم در زمينــه اســتاندارد  ــف مقاول ــوط  ال ــه مرب نام

ـار در    . شود مي مسئوليت بازرسي حوادث و سـوانح ناشـي از ك
ـا مقصـرين و ميـزان تقصـير     كشتي به منظور تعيي ن مقصر ي

ـاعي اسـت   آنها، برعهده وزارت تعاون، كار  ـاه اجتم وزارت . و رف
ـازمان  (كار و رفاه اجتماعي و وزارت راه و شهرسازي  تعاون، س

ـانوردي  ـايف      مـي ) بنادر و دري ـارچوب شـرح وظ تواننـد در چ
قانوني خود در مورد چگونگي و جزئيات ترتيبات اجرايـي امـر   

  .يكديگر توافق نماينديادشده با 

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٥. ١. ٥مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

از حيث تهيه و تنظيم آيين رسيدگي به شكايت در كشتي ضـمن  
  ها و دريانوردان هاي صنفي مالكان كشتي مشورت با سازمان

  ٥ .١. ٥استاندارد
  الف

، كار و رفاه وزارت تعاون
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

از حيث تهيه و تنظيم آيين رسيدگي به شكايت در كشـتي و  
ضـمانت اجـراي    تـأمين  بيني تمهيدات قانوني الزم براي پيش

  انضباطي الزم در اجراي استاندارد مزبور

  وزارت راه و شهرسازي  ٥. ١. ٦مقررات 
      )در و دريانورديسازمان بنا(

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٥. ١. ٦مقررات 
  اجتماعي

  وزارت راه و شهرسازي
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

هاي سوانح دريايي تهيه شـده   از جهت انتشار عمومي گزارش
  )سازمان بنادر و دريانوردي(توسط وزارت راه و شهرسازي 

و  ٥. ٢مقررات 
  ـ الف ٥. ٢. ١استاندارد

  زارت راه و شهرسازيو
ـين      )سازمان بنادر و دريانوردي( نامـه   وظيفه اجراي مقررات و استاندارد مزبور با رعايت ايـن آي

  .است) سازمان بنادر و دريانوردي(برعهده وزارت راه و شهرسازي 
 ٥ .٢. ١استاندارد 

  ـ الف
وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي
  وزارت راه و شهرسازي

  )و دريانوردي سازمان بنادر(
از جهت تهيه و تنظيم لوايح قانوني و ضـوابط اجرايـي و اداري   

  الزم در زمينه استاندارد مزبور

  وزارت راه و شهرسازي  ٥. ٢. ٢مقررات 
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

ـانوردان در    تا حدودي كه مربوط به رسيدگي به شـكايات دري
ـار در كشـتي     مورد استا ـاتي شـرايط ك نداردهاي فني و عملي

ـازي  . گردد مي اجراي مقررات مزبور توسط وزارت راه و شهرس
هاي قانوني  ، مانع از اعمال صالحيت)سازمان بنادر و دريانوردي(

  .باشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد نمي

وزارت تعاون، كار و رفاه   ٥. ٢. ١مقررات 
  اجتماعي

  رت راه و شهرسازيوزا
  )سازمان بنادر و دريانوردي(

ـانوردان در مـورد     تا حدودي كه به رسيدگي به شـكايات دري
استانداردهاي حقوقي و اجتماعي شرايط كار در كشتي مربوط 

  )از قبيل پرداخت دستمزد(گردد  مي
مقررات و استاندارد 

٥. ٣  
و  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

      اعيسازمان تأمين اجتم

اجرا از چه حيثي  دهد كه دستگاه مسئول ٭ مطالب مذكور در قسمت توضيحات ضروري جدول نشان مي
  .برعهده دارد و تا چه حدودي وظيفه اجرا يا نظارت بر اجرا را
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