
ھای خدمات دریایی افسران نيروی دریایی جمھوری  نامه اجرایی صدور و اعطای گواھينامه آیين

شورای عالی  ١٣۶٨اسالمی ایران از جھت اشتغال بر روی کشتيھای ناوگان بازرگانی مصوب سال 

 سازمان بنادر و کشتيرانی

نامـه سـازمان بنـادر و  مـاده ششـم آیيناز  ٩و در اجـرای بنـد  ١١/٧/۶٨مـورخ  ۵٨٣٨/١به استناد گـزارش شـماره 

 ٣مـاده و  ١۵الـذکر کـه در  ھای خـدمات دریـایی منضـم بـه نامـه فوق نامه اجرایی صدور گواھينامه کشتيرانی آیين

  .تبصره تھيه گردیده مورد تایيد و تصویب قرار گرفت

ی جمھوری ھای خدمات دریایی افسران نيروی دریای نامه اجرایی صدور و اعطای گواھينامه آیين

  اسالمی ایران جھت اشتغال بر روی کشتيھای ناوگان بازرگان

قــانون دریــایی جمھــوری  ١٩٢ســازمان بنــادر و کشــتيرانی در اجــرای وظــایف و اختيــارات قــانونی ناشــی از مــاده 

بنـادر و نامه سازمان  آیين ۶از ماده  ٩و سایر اختيارات محوله و به استناد بند  ١٣۴٣اسالمی ایران مصوب آبان ماه 

ھای خـدمات دریـایی بـه افسـران نيـروی  به منظور صدور و اعطـای گواھينامـه ١٣۴٨کشتيرانی مصوب بھمن ماه 

  :نمایـد دریایی جمھوری اسالمی ایران جھت اشتغال بر روی کشتيھای ناوگان بازرگانی مقررات زیر را تصـویب می

صادر و به افسران واجد شرایط اعطا خواھد شد ھای خدمات دریایی که بر اساس این مقررات  گواھينامه -١ماده

  :باشد دارای درجات زیر می

  .ناخدایی در مسافات نامحدود -الف

  .افسر ارشد ناوبری در مسافات نامحدود -ب

  .در مسافات نامحدود) سرمھندس(افسر ارشد مھندسی مکانيک دریایی  -ج

  .دوددر مسافات نامح) مھندس(افسر دوم مھندسی مکانيک دریایی  -د

ھای خدمات دریایی موضوع ماده یک این مقررات به رار  شرایط مورد لزوم جھت احراز ھر یک از گواھينامه -٢ماده 

  :باشد زیر می

  )MASTER(ناخدایی در مسافات نامحدود  -الف

  .داشتن حداقل درجه ناخدا سومی یا باالتر در نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایران -١



 سال سابقه مفيد خـدمات دریـایی بـر روی شـناورھای عمليـاتی نيـروی دریـایی در پـل ٧ داشتن حداقل مدت -٢

ـــــــایين ـــــــان تصـــــــدی پ ـــــــل احتســـــــاب از زم ـــــــدھی قاب   )Midshipman(ترین درجـــــــه افســـــــری  فرمان

  :انجام یکی از مواد زیر -٣

 & CARGO WORK(کار با کـاال و بـار چينـی : ارایه گواھينامه گذراندن یک دوره یک ترمی موارد مشروحه زیر -٣-١

STOWAGE (– تعـادل در کشـتيھای بازرگـانی )SHIPS STABILITY (–  حقـوق و قـوانين دریـایی)BUSINESS & 

LAW (– ــانوردی  کنوانســيونھای بين ــه ) INTERNATIONAL- MARITIME- CONVENTIONS(المللــی و دری و ارای

ماه در قسـمت فرمانـدھی و بـا  ۶حداقل گواھی انجام خدمات دریایی بر روی کشتيھای ناوگان بازرگانی به مدت 

  بایست توام با گـزارش رضـایتبخش فرمانـده کشـتی باشـد و یـا  درجه افسری یا کمک افسری این گواھينامه می

ماه در قسمت فرمانـدھی  ١٢ارایه گواھی انجام خدمات دریایی بر روی کشتيھای بازرگانی به مدت حداقل  -٣-٢

ـــــا کمـــــک افســـــری ھمـــــ ـــــا درجـــــه افســـــری ی ـــــده کشـــــتیو ب ـــــا گـــــزارش رضـــــایتبخش فرمان   1راه ب

  )Chief Mate(افسر ارشد ناوبری در مسافات نامحدود  -ب

  .داشتن حداقل درجه ناو سروانی یا باالتر در نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایران -١

 سال سابقه مفيد خدمات دریایی بر روی شناورھای عمليـاتی نيـروی دریـایی در پـل ۵/۵مدت داشتن حداقل  -٢

   ترین درجه افسری فرماندھی قابل احتساب از زمان تصدی و پایين

  :انجام یکی از موارد زیر -٣

قـوانين  -ازرگـانیتعادل در کشتيھای ب –کار با کاال و بار چينی : ھای ارایه گواھی الزم مبنی بر گذراندن دوره -٣-١

  .المللی دریانوردی کنوانسيونھای بين -دریایی

مـاه در قسـمت پـل  ۶ارایه گواھی انجام خدمات دریای بر روی کشتيھای ناوگان بازرگانی بـه مـدت حـداقل  -٣-٢

بایست به گزارش رضایتبخش فرماندھی کشتی مبنی بر آشنایی با  این گواھی می. فرماندھی با درجه افسری

  .فوق توام باشد) ٣-١(د موضوع بن

  )Chief Engineer Officer) (سر مھندسی(افسر ارشد مھندس مکانيک دریایی  -ج

ــــران  -١ ــــایی جمھــــوری اســــالمی ای ــــروی دری ــــاالتر در ني ــــا ب   داشــــتن حــــداقل درجــــه ناخــــدا ســــومی ی

ر پـل سـال سـابقه مفيـد خـدمات دریـایی بـر روی شـناورھای عمليـاتی نيـروی دریـایی د ۵/۵داشتن حـداقل  -٢

سـال  ۴و یـا حـداقل مـدت  (midshipman)ترین درجـه افسـری  فرماندھی قابل احتسـاب از زمـان تصـدی و پـایين



ســال ســابقه کــار در کارگاھھــا و  ٣ســابقه مفيــد خــدمات دریــایی بــر روی شــناورھای عمليــاتی و حــداقل مــدت 

  .ظــــارت در ســــاختکارخانجــــات نيــــروی دریــــایی و کارھــــای ســــتادی در ارتبــــاط بــــا تعميــــرات ناوگــــان و ن

ماه در سطح افسر مھنـدس  ۶داشتن خدمات دریایی در موتورخانه کشتيھای ناوگان بازرگانی حداقل به مدت  -٣

ــــانی ــــتيھای بازرگ ــــایی کش ــــی دری ــــش مھندس ــــی دان ــــک ترم ــــک دوره ی ــــی ی ــــواھی ط ــــه گ ــــا ارای   .ی

  )Second Engineer Officer(افسر دوم مھندسی مکانيک دریایی  -د

ــــران -١  ــــایی جمھــــوری اســــالمی ای ــــروی دری ــــاالتر در ني ــــا ب ــــاو ســــروانی ی   .داشــــتن حــــداقل درجــــه ن

سال سابقه مفيد خدمات دریایی بر روی شناورھای عملياتی نيروی دریایی در قسمت  ۴داشتن حداقل مدت  -٢

سال سابقه مفيد  ٣و یا حداقل مدت ) Midshipman(ترین درجه افسری  موتور، قابل احتساب از زمان تصدی پایين

سـال سـابقه کـار در کارگاھھـا و کارخانجـات نيـروی  ٢خدمات دریایی بر روی شناورھای عملياتی و حداقل مـدت 

  .دریـــــــایی و کارھـــــــای ســـــــتادی در ارتبـــــــاط بـــــــا تعميـــــــرات ناوگـــــــان و نظـــــــارت در ســـــــاخت

در سطح افسر مھنـدس ماه  ۶داشتن خدمات دریایی در موتورخانه کشتيھای ناوگان بازرگانی حداقل به مدت  -٣

  .نامــــه گذرانــــدن دوره یــــک ترمــــی دانــــش مھندســــی دریــــایی کشــــتيھای بازرگــــانی یــــا ارایــــه پایان

افسران ناوبر نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایران که واجد شرایط دریافت گواھينامه خدمات دریـایی  -١تبصره 

تواننـد  وسيله سازمان بنادر و کشـتيرانی می باشند در صورت تایيد مراتب به ناخدایی و یا افسر ارشد ناوبری می

درجـات فـوق بـا رعایـت مقـررات مربوطـه شـرکت » گواھينامه شایستگی دریـانوردی(در آزمایشات مربوط به اخذ 

در صورت موفقيت در آزمایشات، تایيدیه قبـولی جھـت آنـان صـادر خواھـد شـد ولـی اعطـای گواھينامـه در .نمایند

تایيدیـه مبنـی بـر انجـام خـدمات دریـایی بـر روی کشـتيھای بازرگـانی در مسـافات  درجات یاد شده منوط به ارایه

  :نامحدود به شرح زیر خواھد بود

  .ماه با سمت افسر ناوبر برای احراز گواھينامه ناخدایی ١٨مجموعا مدت  -١

  .ماه با سمت افسر ناوبر برای احراز گواھينامه افسر ارشد ناوبری ١٢مجموعا مدت  -٢

افسران مھندس مکانيک دریایی در نيروی دریـایی جمھـوری اسـالمی ایـران کـه واجـد شـرایط دریافـت  -٢تبصره

باشند در صورت تایيد  گواھينامه خدمات دریایی افسر ارشد مھندس مکانيک دریایی و یا افسر دوم مھندسی می

ی دریـانوردی درجـات فـوق بـا سازمان بنادر و کشتيرانی ميتوانند در آزمایشات مربوط به اخذ گواھينامه شایسـتگ

در صورت موفقيت در آزمون تایيدیه قبولی جھت آنان صادر خواھـد شـد ولـی . رعایت مقررات مربوط شرکت نمایند

اعطای گواھينامه در درجات یاد شده منوط به ارایه تایيدیه مبنی بر انجام خدمات دریایی در موتورخانه کشـتيھای 

  :ود به شرح زیر خواھد بودناوگان بازرگانی در مسافات نامحد



  

ماه با سمت افسر مھندس مسوول برای احراز گواھينامه شایستگی افسر ارشـد مھنـدس  ١٨مجموعا مدت  -١

  .مکانيک دریایی

  

ماه با سمت افسر مھندس مسوول برای احـراز گواھينامـه شایسـتگی افسـر دوم مھنـدس  ١٢مجموعا مدت  -٢

  .مکانيک دریایی

  

ی دریایی جمھوری اسالمی ایران، در تاریخ تقاضای گواھينامه، در صورتی که فاقد سوابق افسران نيرو -٣تبصره

ھای تخصصـی ناوگـان بازرگـانی موضـوع  خدمات دریایی مورد نياز بر روی کشتيھای ناوگان بازرگانی بوده و یا دوره

ریایی جھـت اشـتغال موقـت این ماده را طی نکرده ولی سایر شرایط احراز را دارا باشند، گواھی موقت خدمات د

اعتبار مجوز مذکور برای مدت یک سال خواھـد بـود و در فاصـله . آنان بر روی کشتيھای بازرگانی صادر خواھد شد

این مدت الزم است متقاضيان خدمات دریایی مورد نياز را تکميـل نمـوده و مجـوز موقـت را بـه گواھينامـه خـدمات 

  .دریایی دایم تبدیل نمایند

  

ھای شایستگی دریانوردی افسران ناوبر و مھندس دریایی براسـاس  جام آزمونھای مربوط به گواھينامهان -٣ماده 

  .مقررات و دستورالعملھای مربوطه خواھد بود

  

ھا  تمدیـد مـدت اعتبـار اینگونـه گواھينامـه. سال خواھد بـود ۵ھای خدمات دریایی  مدت اعتبار گواھينامه -۴ماده 

اه دریانوردی متوالی یا متنـاوب بـر روی کشـتيھای بازرگـانی در طـول پـنج سـال مـدت م ١٢منوط به انجام حداقل 

تر از درجـه اصـلی اعتبـار دایمـی خواھـد  در غير این صورت گواھينامه فقط برای یک درجه پـایين. اعتبار خواھد بود

  .داشت

  

با توجـه بـه نکـات زیـر قابـل  خدمات دریایی افسران نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایران بر روی ناوھا  -۵ماده 

  :قبول خواھد بود



  

خدمات دریایی انجام شـده . بر روی ناوھای نيروی دریایی کشور جمھوری اسالمی ایران صورت گرفته باشد -الف

بر روی شناورھای کشورھای بيگانه در صورت تایيد فرماندھی نيروی دریایی و یا جانشين او مـورد محاسـبه قـرار 

  .خواھد گرفت

ماه خدمات دریایی با پست فرماندھی به روی ناوھای با ظرفيت یک ھزار تن یـا بيشـتر بـرای  ١٢اقل مدت حد -ب

  .احراز گواھينامه خدمات دریایی

ماه خدمات دریایی با پست فرمانده دومی به روی ناوھای با ظرفيـت یـک ھـزار تـن یـا بيشـتر  ١٢حداقل مدت  -ج

  .2ارشد ناوبری برای احراز گواھينامه خدمات دریایی افسر

حدود (کيلووات  ٣٠٠٠ماه خدمات دریایی با پست مدیر ماشينی بر روی ناوھای با قدرت موتور  ٢۴حداقل مدت  -د

ارشـد مھنـدس و یـا افسـر دوم ھای خـدمات دریـایی افسـر  یـا بيشـتر بـرای احـراز گواھينامـه) اسب بخـار ٢٢۴٠

  .مھندس

بایسـت در پـل فرمانـدھی و بـه صـورت نگھبـانی دریـایی و خـدمات افسـران  خدمات دریایی افسران ناوبر می -ھـ

  .بایست در موتورخانه ناو و صورت گرفته باشد مھندس می

باشـد  فسر بر روی ناو میسمت ا جدول خدمات دریایی که شامل ناو و ظرفيت ناو، تاریخ ورود و تاریخ ترک ناو، -و

ـــــرد می ـــــرار بگي ـــــد ق ـــــورد تایي ـــــا جانشـــــين او م ـــــایی و ی ـــــروی دری ـــــدھی ني   .بایســـــت توســـــط فرمان

خدمات دریایی افسران نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایـران بـر روی کشـتيھای تجـارتی بـا توجـه بـه  -۶ماده 

  :نکات زیر قابل قبول خواھد بود

دار صـورت گرفتـه  بازرگانی با پرچم ایران و زیـر نظـر فرمانـده گواھينامـهبایست بر روی کشتيھای  خدمات می -الف

خدمات دریایی انجام شده بر روی کشتيھای کشـورھای بيگانـه در صـورتی کـه براسـاس عـرف و مقـررات . باشد

  .شناخته شده صادر شده باشد مورد احتساب قرار خواھد گرفت

تـن و یـا بيشـتر و خـدمات  ١۶٠٠بـا ظرفيـت غيـر خـالص  بایسـت بـر روی کشـتيھای خدمات افسران ناوبر می -ب

  .کيلووات و یا بيشتر صورت گرفته باشد ٣٠٠٠افسران مھندس بر روی کشتيھای با قدرت موتور 



  

بایست در پـل فرمانـدھی و بـه صـورت نگھبـانی و خـدمات افسـران مھنـدس  خدمات دریایی افسران ناوبر می -ج

  .گرفته باشدبایست در موتورخانه کشتيھا صورت  می

صـادر شـده ) بـر حسـب مـورد(بایست به وسيله فرمانده سرمھندس کشـتيھا  ھای خدمات دریایی می تایيدیه -د

  .باشــــــد و در صــــــورت لــــــزوم بــــــه تایيــــــد شــــــرکتھای کشــــــتيرانی مربوطــــــه رســــــيده باشــــــد

یر ار نيز ارایه ھای ز افسران نيروی دریایی الزم است قبل از خدمت بر روی کشتيھای دریارو گواھی دوره -٧ماده 

  :نمایند

  

  .آتش نشانی دریایی -١

  

  .ایمنی در دریا -٢

  

  .کمکھای اوليه دریایی -٣

  

ھای دریایی طی شده باشـد، تایيـد  الذکر در طول دوره آموزش تحصيلی در دانشکده ھای فوق در صورتی که دوره

  .مراتب به وسيله نيروی دریای جمھوری اسالمی ایران الزامی است

  

افسران نيروی دریایی متقاضی گواھينامه خدمات دریایی الزم است گواھی صالحيت اخالقـی و حسـن  -٨ماده 

انجام کار در مدت خدمت در نيروی دریایی را که با تایيد فرماندھی نيروی دریایی جمھوری اسالمی ایران رسـيده 

  .باشد به سازمان بنادر و کشتيرانی ارائه نمایند

  

یایی در زمان درخواست صدور گواھينامه خدمات دریـایی الزم اسـت گـواھی پزشـکی افسران نيروی در -٩ماده 

مورد قبـول سـازمان بنـادر و کشـتيرانی مبنـی بـر تایيـد سـالمت کامـل جسـمی و روانـی داوطلـب جھـت انجـام 

  .ســال از اعتبــار آن گذشــته باشــد ٣گــواھی مــورد بحــث نبایــد بــيش از . ماموریتھــای دریــایی ارایــه نماینــد



  .قـــع بـــروز حـــوادث و ســـوانح جھـــت افســـر مربوطـــه الزم اســـت مجـــددا گـــواھی پزشـــکی ارایـــه شـــوددر موا

  :ھای خدمات دریایی به دو زبان انگليسی و فارسی و با محتوای زیر گواھينامه -١٠ماده 

  مشخصات و تصویر دارنده گواھينامه -١

  تاریخ و محل صدور و مدت اعتبار گواھينامه -٢

  امضا مقام مسوول -٣

  درجه گواھينامه -۴

  امضا داوطلب -۵

تھيه و پس از تایيد افراد ذیربط مسوول و امضا باالترین مقام سازمان بنادر و کشـتيرانی صـادر و بـه مھـر سـازمان 

  .ممھور خواھد شد

  

ھا طبق قوانين و مقررات مربوطه از طریق مراجع قضـایی  استفاده از این گواھينامه ھر گونه جعل یا سو -١١ماده 

  .قابل تعقيب خواھد بود

  .نامــه بــا واحــد آمــوزش مرکــزی ســازمان بنــادر و کشــتيرانی خواھــد بــود مســووليت اجرایــی ایــن آیين -١٢مــاده 

صـدور المثنـی پـس از بررسـی و در . و صادر خواھد شـد گواھينامه خدمات دریایی در یک نسخه تھيه -١٣ماده 

  .صورت تایيد و اثبات مراتب، شش ماه پس از تاریخ درخواست عملی خواھد بود

  :مدارک مورد نياز جھت صدور گواھينامه -١۴ماده 

ی مشعر با تایيد نيروی دریای) بر حسب مورد عرضه و یا موتور(اصل و فتوکپی دانشنامه پایان تحصيلی دریایی  -١

  .التحصيل شدن از دانشکده دریایی غبر اتمام و تکميل دوره و فار

  .گواھی صالحيت اخالقی و حسن انجام وظایف افسر متقاضی در زمان انجام خدمت در نيروی دریایی -٢

  .جدول تایيدیه شده خدمات دریایی بر روی ناوھای نيروی دریایی -٣



  

  )حسب مورد(بازرگانی  تایيدیه خدمات دریایی بر روی کشتيھای -۴

  

  .گواھی پزشکی معتبر -۵

  

تایيدیـه نيـروی دریـایی جمھـوری (ھـای تخصصـی مـورد لـزوم طبـق ایـن مقـررات  ھای گذرانـدن دوره گواھينامه -۶

  .)اسالمی ایران کافی خواھد بود

  

  .ھای متعلقه ربوط به پرداخت ھزینهفيش بانکی م -٧

  

  .اتدو نسخه فتوکپی شناسنامه از تمام صفح -٨

  

  .ھمانند و پشت نویسی شده ٣×۴قطعه عکس  ٣ -٩

  

ــاده  ــررات، دســتورالعمل و آیين -١۵م ــن مق ــاریخ تصــویب ای ــورخ  از ت ــه قبلــی موضــوع مصــوبات م و  ٨/٣/١٣۶١نام

تبصـره ٣مـاده و  ١۵نامه در  این آیين: توضيح .شورای عالی سازمان از درجه اعتبار ساقط خواھد بود ٢٣/١١/١٣۶١

  .ردیده استتھيه و تدوین گ

  

 --------------------------------------------------------------------  

/ ۶٧به استناد گزارش شماره (به موجب مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتيرانی  ٣- ٢و  ٣- ١بندھای  - ١

 به منظور رفع مشکالت موجود در جذب ھرچه بيشتر افسران) سازمان بنادر و کشتيرانی ١٧/١٢/٧٠مورخ  ١

  یده اسی به صورت باال اصالح گردنيروی دریایی به منظور خدمت در ناوگان بازرگان

  .به موجب مصوبه شورای عالی سازمان به صورت باال اصالح گردیده است ۵بندھای ب و ج ماده  - ٢

  



 


