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 تجاريهاي  هاي شايستگي دريانوردي افسران ناوبر و فرماندهان كشتي نامه اجرايي صدور و اعطاي گواهينامه آيين
  دريانورديراي عالي سازمان بنادر و شو 1368نامحدود مصوب سال  سفرهايدر 

  
مفاد  دريانوردينامه سازمان بنادر و  از ماده ششم آيين 9و در اجراي بند  11/7/68مورخ  5840/1به استناد گزارش شماره  

تبصره و دو ضميمه 2ماده،  18ي شامل نوردي افسران ناوبر كشتيهاي تجارآييننامه اجرايي صدور گواهينامههاي شايستگي دريا
  . مورد تاييد و تصويب قرار گرفت

نامه اجرايي صدور و اعطاي گواهينامههاي شايستگي دريانوردي افسران ناوبر و فرماندهان كشتيهاي بازرگاني  آيين
  نامحدود سفرهايدر 

قانون دريايي جمهوري اسالمي ايران مصوب  192در اجراي وظايف و اختيارات قانوني ناشي از ماده  دريانورديسازمان بنادر و  
به منظور  ،1348مصوب  دريانوردينامه سازمان بنادر و  آيين 6از ماده  9رات محوله و به استناد بند و ساير اختيا 1343آبان ماه 

نامحدود مقررات زير  سفرهايدر  تجاريوبر و فرماندهان كشتيهاي صدور و اعطاي گواهينامههاي شايستگي دريانوردي به افسران نا
   مي نمايد: را تصويب 

 اهداف اين مقررات، اصطالحات به قرار زير ميباشد كليات: در رابطه با -ماده يك  

وضع شده و و بين المللي كه با توجه به قوانين و مقررات ملي  فرماندهبه معني عضوي از خدمه كشتي به غير از افسر كشتي:  -1
  يا در صورت نبودن چنين تخصصهايي، بر طبق عرف و اصول متعارف بينالمللي به اين عنوان مشخص شده باشد

   د. وليت كامل كشتي به عهده او ميباشبه معني كسي كه فرماندهي و مسو فرمانده: -2
  «4 .به معني افسري كه طبق مقررات و قوانين صالحيت انجام كار بر روي عرشه و پل فرماندهي را داشته باشد افسر عرشه: -3
كه در موارد وقوع  فرماندهتر از  با يك درجه پايينيا معاون فرمانده به معني افسر ناوبر  :(افسر اول) افسر ناوبر عرشه -4

  د. حوادث اضطراري براي ناخدا، جانشين او خواهد بو
و براساس مقررات مندرج  دريانورديبه وسيله سازمان بنادر و عبارت از سندي است كه  گواهينامه شايستگي دريانوردي:  -5

  اعطا خواهد شد تجاريت اشتغال بر روي كشتيهاي شرايط جه نامه و اصالحات بعد آن صادر و به واجدين در اين آيين
  خارج از سفرهاي نزديك به ساحل تعريف شدهالمللي و  به معني سفرهاي دريايي در كليه آبهاي بين سفرهاي نامحدود: -6

  هاي شايستگي دريانوردي ناوبري كه براساس اين مقررات صادر  گواهينامه درجات گواهينامه ها:  -ماده دو
   :ميگردد داراي درجات زير ميباشد

شتر در تن يا بي 500خالص نادر كشتيهاي با ظرفيت » نگهبانيافسر ناوبر مسوول «شايستگي دريانوردي معتبر گواهينامه  -الف
  نامحدود سفرهاي

 3000خالص  ناظرفيت يا معاون فرمانده در كشتيهاي با » (افسر اول) افسر ناوبر ارشد«شايستگي دريانوردي معتبر گواهينامه  -ب
  نامحدود سفرهايتن يا بيشتر در 

  نامحدود سفرهايتن يا بيشتر در  3000خالص نادر كشتيهاي با ظرفيت » فرماندهي«شايستگي دريانوردي معتبر گواهينامه  -ج
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  اين مقررات مجاز به  2پستهاي مجاز: دارندگان گواهينامههاي شايستگي ناوبري مذكور در ماده - 3ماده
  :انجام وظيفه در پستهاي افسري كشتي به شرح زير ميباشند

 تجاريشايستگي دريانوردي افسر ناوبر مسوول نگهباني حداكثر تا پست افسر دوم ناوبري كشتيهاي بمعتبر دارندگان گواهينامه  -1
  نامحدودسفرهاي تن يا بيشتر در  500خالص نابا ظرفيت 

شايستگي دريانوردي افسر ناوبر ارشد يا معاون فرمانده حداكثر تا پست افسر اول ناوبري كشتيهاي معتبر دارندگان گواهينامه  -2
ماده يك اين  4پست فرماندهي به استناد بند  اًتن يا بيشتر در مسافات نامحدود. (استثن 3000بازرگاني با ظرفيت غيرخالص 

  ) مقررات
در كليه پستهاي افسري كشتي و نهايتا فرماندهي كشتيهاي با  فرماندهيردي شايستگي دريانومعتبر هاي  دارندگان گواهينامه -3

  نامحدودسفرهاي تن يا بيشتر در  3000خالص ناظرفيت 

  براساس شرايط  فرماندهي هاي افسران ناوبر و ها: صدور و اعطاي گواهينامه شرايط احراز گواهينامه- 4ماده
  : گرفتمندرج در اين ماده و به شرح زير صورت خواهد 

  افسر ناوبر مسوول نگهباني -الف

  سال سن 18داشتن حداقل  - 1
 داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم در رشته رياضي فيزيك / علوم تجربي / ناوبري هنرستان هاي دريايي / برق  - 2

مبني بر سالمتي كامل جسمي و روحي به ويژه سالمتي در بينايي،  پزشكينامه معتبر سالمت دريانورد ارايه گواهي  - 3
 و براساس ضوابط مربوطهسازمان شنوايي و گويايي از پزشك معتمد 

داخل و يا خارج مورد تاييد آميز دوره آموزشي رشته ناوبري و فرماندهي در يكي از موسسات آموزشي  گذراندن موفقيت - 4
 جر به اخذ دانشنامه علوم دريايي گرديده باشدماه كه من 30از كشور به مدت حداقل 

تن يا  500با ظرفيت غيرخالص  تجارتماه خدمات دريايي متوالي يا متناوب بر روي عرشه كشتيهاي  12داشتن حداقل  - 5
ماه از اين خدمات به صورت نگهباني در پل فرماندهي زير نظر افسر ناوبر مسوول  6بيشتر در مسافات نامحدود كه حداقل 

 دار انجام گرفته باشد واهينامهو گ

 مربوطهمعتبر هاي  مشروحه زير و ارايه گواهينامه(مهارت جانبي) هاي تخصصي  گذراندن دوره - 6

  
 ) ADVANCED F.Fپيشرفته اطفاء حريق ( -1-6

 ايمني چهارگانه -2-6

  RADAR/ ARPA (O) كار با دستگاه رادار و آپا -3-6
 ECDIS (D)سطح عملياتي) نقشه هاي اكترونيكي ( -4-6

 GMDSS(GDC)كاربر مخابرات عمومي  -5-6

 (E.D.H) عرشهمهارت در فنون  -6-6

 RESCUE BOATشناور بقا و قايقهاي نجات به غير از قايقهاي نجات تندرو    -7-6

 

  ي / عملي / سيميالتور مربوط (براساس موارد مطروحه در ضمايم پيوست اين آيين نامه) هموفقيت در آزمونهاي كتبي و شفا - 7
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  (افسراول) افسر ارشد ناوبر -ب

تن يا  500با ظرفيت غير خالص  يتجارداشتن گواهينامه شايستگي دريانوردي افسر ناوبر مسوول نگهباني كشتيهاي  - 1
  .نامحدود سفرهايبيشتر در 

مبني بر سالمتي كامل جسمي و روحي به ويژه سالمتي در بينايي و دريانورد پزشكي نامه معتبر سالمتي ارايه گواهي  - 2
 هز پزشك معتمد براساس ضوابط مربوطا شنوايي و گويايي

به د ونامحد سفرهايتن يا بيشتر در  500با ظرفيت غيرخالص  تجاريداشتن تجارب و خدمات دريايي بر روي كشتيهاي  - 3
 در سمت افسر مسوول نگهباني عرشه (افسر دوم) ماه  18 حداقل مدت

 :مربوطهمهارت جانبي هاي  گذراندن دورههاي زير و ارايه گواهينامه - 4
 (MEDICAL CARE)آموزش مراقبتهاي پزشكي  -1-4

 (M) (RAFAR SIMULATOR & ARPA)سيميالتور رادار و آرپا (سطح مديريتي)  -2-4

 (M)(ECDIS)نقشه هاي الكترونيكي (سطح مديريتي)  -3-4

 نامه مربوطه براساس مواد مطروحه در ضمايم پيوست اين آيينعملي  /كتبي و شفاهي  آزمونهاموفقيت در  -4-4

  اندهيفرم -ج 

 3000ي با ظرفيت غير خالص تجاركشتيهاي » (افسر اول) افسر ارشد ناوبر«شايستگي دريانوردي معتبر داشتن گواهينامه  - 1
 نامحدود سفرهايتن يا بيشتر در 

مبني بر سالمتي كامل جسمي و روحي به ويژخ سالمتي در بينايي و شنوايي و دريانورد پزشكي  معتبر نامه ارايه گواهي - 2
 از پزشك معتمد براساس ضوابط مربوطهگويايي 

نامحدود در  سفرهايتن يا بيشتر در  3000خالص نابا ظرفيت  تجاريداشتن تجارب و خدمات دريايي بر روي كشتيهاي  - 3
 يكي از موارد زير

 3-1-   صورت گرفته شايستگي با داشتن گواهينامه  مسئول نگهبانيماه به عنوان افسر ناوبر  18مجموعا مدت
  .باشد

 3-2-  مسئول ماه از خدمات با سمت افسر ناوبري  18ماه به عنوان افسر ناوبر كه حداقل  36مجموعا مدت
   انجام گرفته باشدماه افسر اول  18نگهباني و 

 3-3- مورد تاييد سازمان فرماندهي ز يك دوره آموزشي ناوبري در سطح گذراندن موفقيت آمي 

  

   

 جانبيمهارت / هاي معتبر  ارايه گواهينامه - 4

  .نامه كتبي و شفاهي مربوطه براساس مواد مطروحه در ضمايم پيوست اين آيينمونهاي موفقيت در آز - 5

  نحوه اجراي دورههاي تخصصي موضوع اين مقررات به شرح زير   تكميلي :هاي تخصصي و  دوره– 5ماده
  :است

 ساله  5ايمني چهارگانه با اعتبار  - 1
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 (RADAR/ ARPA)كار با دستگاه رادار آرپا  - 2

 با اعتبار نامحدود 

 ) ECDISنقشه هاي الكترونيكي ( - 3

 با اعتبار نامحدود 

 GMDSS(GOC)كاربر مخابرات عمومي  - 4

  با اعتبار نامحدود 
 (E.D.H)مهارد در فنون عرشه  - 5

  با اعتبار نامحدود
 (MEDICAL CARE)مراقبتهاي پزشكي  - 6

  با اعتبار نامحدود 
 

  خدمات دريايي مفيد (خالص) - 6ماده 

خدمات دريايي انجام شده برروي واحدهاي شناور مورد نظر اين آييننامه در صورتي كه مطابق با شرايط زير باشد به عنوان خدمات 
   :دريايي مفيد (خالص) و قابل احتساب براي ناوبري مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 .صورت گرفته باشد تجاريخدمات در قسمت عرشه كشتيهاي  - 1
 24ساعت در مدت  8نياز به انجام نگهباني دريايي ميباشد، ارايه تاييديه انجام عمل نگهباني مجموعا در مواردي كه  - 2

 .ساعت الزامي است
نامحدود  سفرهايتن يا بيشتر در  500خالص ناي با ظرفيت تجارخدمات مورد نظر اين مقررات بايد بر روي كشتيهاي  - 3

 .صورت گرفته باشد
خدمات افسران ناوبر كشتيهاي تجارتي بر روي واحدهاي شناور نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي قسمتي از پذيرش  - 4

 پس از تاييد (نداجا) و سپاه پاسداران (ندسا)  ايران

 شركت هاي كشتيراني مربوطي كشورهاي بيگانه، پس از تاييد تجارخدمات افسران ناوبر ايراني بر روي واحدهاي شناور  - 5
 .قابل بررسي و احتساب خواهد بود و تاييد سازمان

 ماه قابل محاسبه مي باشد. 6سفرهاي نزديك به ساحل متناسب با گواهينامه حداقل  خدمات انجام شده بر روي - 6

 

  هاي معادل: گواهينامه– 8ماده 

هاي  گواهينامهي صادره از مراجع كشورهاي بيگانه، ميتوانند تجارهاي شايستگي ناوبري ناوگان  دارندگان گواهينامه -الف
در صورت تاييد و طي مراحل خود را همراه با مدارك مورد لزوم جهت ارزيابي به سازمان ارايه نمايند. سازمان پس از بررسي 

 .آن را صادر و اعطا خواهد نمودايراني معادل شايستگي گواهينامه 

 

ولي به هر علتي در آزمون مربوط به هاي آموزشي علوم ناوبري را در خارج از كشور گذرانيده  كساني كه دوره -ب
هاي شايستگي در آن كشور موفق نشده باشند ميتوانند مدارك مورد لزوم را جهت ارزيابي به سازمان ارايه  گواهينامه
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نمايند. سازمان پس از بررسي و در صورت تاييد، مجوز ورود به جلسات آزمون را صادر خواهد نمود. در صورت موفقيت 
  د.را صادر و اعطا خواهد نموبا دارا بودن ديگر شرايط الزم مربوطه در امتحانات مقرر گواهينامه 

 

  هاي شايستگي  هت صدور گواهينامهدر صورتي كه قوانين و مقررات مورد عمل يك كشور بيگانه ج- 9ماده
دريانوردي مشابه مقررات مندرج در اين آييننامه بوده و يا در حد مقررات موجود در كنوانسيون بينالمللي 

 1978مورخ (IMO) مصوب سازمان بينالمللي دريانوردي(W.C.T.S) هاي استانداردهاي آموزشي و گواهينامه
دره از آن كشور را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و گواهينامه هاي صا باشد، سازمان ميتواند گواهينامه

 را صادر نمايدبا دارا بودن ديگر شرايط الزم معادل با درجه مربوط 

 

  هاي شايستگي دريانوردي افسران ناوبر به شرح زير خواهد بود : نحوه آزمون گواهينامهمونها آز– 10ماده. 
ن خود و بر طبق دستورالعمل اجرايي نيسازمان تعيين ميكند به وسيله ممتحآزمون در محل، تاريخ و شرايطي كه  - 1

 .مربوطه برگزار خواهد شد
تعيين خواهند شد. استفاده از  اداره كل امور دريانوردانن از افراد متخصص خواهند بود كه به وسيله نيممتح - 2

 د.ارات سازمان خواهد بوتحن از اختيتخصصهاي افراد آزاد خارج از سازمان جهت همكاري با هيات مم

 در صورت صالحديد، سازمان ميتواند متقاضيان آزمون را به ساير مراجع صالحيتدار و مورد تاييد صدور گواهينامه - 3
 هاي شايستگي در خارج از كشور معرفي نمايد

 

  دريانورد پزشكينامه سالمت گواهي - 11ماده:  

پزشكي معتبر مبني نامه سالمت هاي شايستگي دريانوردي افسران ناوبر، ارايه گواهي  به منظور صدور، تجديد و يا تمديد گواهينامه
بر سالمتي كامل جسمي و روحي به ويژه سالمتي در بينايي و شنوايي و گويايي از پزشك معتمد سازمان الزامي ميباشد. مدت 

سال با اعتبار  16سال و باالي  1سال با اعتبار  16زير  براي افرادسال خواهد بود.  2اعتبار اين گونه گواهي از تاريخ صدور به مدت 
  .در مواقع بروز حوادث و سوانح ناگهاني به دارندگان اين قبلي گواهي، تجديد آن براي اشتغال مجدد از ضروريات خواهد بود

  هاي شايستگي: مدت اعتبار گواهينامه- 12ماده 

سال خواهد بود. تمديد اعتبار اين نوع  5ي از تاريخ صدور به مدت مدت اعتبار گواهينامههاي شايستگي دريانوردي ناوبر
 . ها، پس از حصول شرايط زير امكانپذير خواهد بود گواهينامه

 دريانورد معتبر مبني بر سالمتي كاملدريانورد پزشكي سالمت ارايه گواهي  - 1

 : اثبات تداوم صالحيت حرفهاي به يكي از طرق زير - 2

ي در تجارنوان افسر ناوبر بر روي كشتيهاي دريايي متوالي يا متناوب و به ع ماه خدمات 12انجام حداقل  -1-2
 يا  ها نامه ظرفيت مربوطه در طول پنج سال مدت اعتبار بر طبق مفاد اين آيين
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مورد تاييد سازمان هم سطح با از بازآموزي آميز آزمون دوره يا دورههاي آموزشي مرتبط  گذراندن موفقيت -2-2
 يا  ها درجه گواهينامه

 گذراندن موفقيتĤميز آزمون ويژه برگزاري از سوي سازمان يا  -3-2

ماه خدمات دريايي متوالي افسري بر روي كشتيهاي بازرگاني در ظرفيت مربوطه و با سمت  3انجام حداقل  -4-2
  .حداقل يك درجه پايينتر از درجه گواهينامه متعلقه

 

  مشخصات گواهينامه:- 13ماده 

به دو زبان فارسي و انگليسي و با مشخصات زير به صورت دفترچه هاي شايستگي دريانوردي ناوبري درجات مختلف  گواهينامه 
 : سازمان صادر و به مهر سازمان ممهور خواهد شدل ئومستهيه و پس از تاييد مسوولين ذيربط و با امضا مقام 

 هولوگرام امنيتي  - 1

 مشخصات و تصوير دارنده گواهينامه - 2

 محل صدور و تاريخ انقضا گواهينامهتاريخ،  - 3

 درجه گواهينامه - 4

 سفرها خالص و نوع سفر دريايي از نظرناظرفيت  - 5

 ضا مقام مسوول و مهر سازمانام - 6

 امضا داوطلب - 7

 امضاهاي مقامات ديگر در صورت نياز - 8

 هاي مورد لزوم ير تاييديه - 9

 

  باطل نمودن آنها توسط ها، ضمن ضبط و  هرگونه جعل يا سو استفاده در اين گواهينامه- 14ماده
 سازمان، از طريق مراجع قضايي نيز قابل تعقيب خواهد بود

 

  اداره امور هاي شايستگي دريانوردي ناوبري با  مسووليت اجرايي امور مربوط به گواهينامه- 15ماده
 .سازمان خواهد بود دريانوردان

 
 

  مدارك مورد نياز:- 17ماده 

 .گواهينامههاي شايستگي دريانوردي افسران ناوبري به شرح زير خواهد بود مدارك مورد نياز جهت صدور و اعطاي 

 اصل و فتوكپي دانشنامه پايان تحصيالت علوم دريايي (ناوبري) - 1

 ي درسي دورههاي تحصيلي رشته ناوبر اصل و فتوكپي مواد - 2
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 اصل و فتوكپي گواهينامه شايستگي دريانوردي قبلي (برحسب مورد)  - 3

 هاي تخصصي مورد نياز مندرج در اين مقررات گواهينامهاصل و فتوكپي  - 4

در شناسنامه دريانوردي و سامانه جامع امور  اصل و فتوكپي جداول ثبت و تاييد شده خدمات دريايي - 5
 دريانوردان 

 ديگرمهارت ارايه اصل و فتوكپي هر نوع گواهينامه تخصصي  - 6

 عملي / سيميالتور /گواهي قبولي در آزمون كتبي، شفاهي  - 7

 دريانورد  پزشكي نامه معتبر سالمتگواهي  - 8

 پرداخت الكترونيكي /رسيد بانكي مبني بر پرداخت هزينه متعلقه - 9

 بارگذاري كليه سوابق و مدارك در سامانه جامع امور دريانوردان  - 10

 بارگذاري عكس با مشخصات اعالم شده  - 11

 

  شوراي  7/9/61مورخ  46تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه اجرايي مصوب جلسه شماره  از - 18ماده
نامه در  هاي افسران ناوبر از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.اين آيين عالي سازمان در رابطه با گواهينامه

 .ماده، دو تبصره و دو ضميمه تهيه و تدوين گرديده است 18

 هاي افسران ناوبر مسوول  و اطالعات مورد نياز مربوط به گواهينامهحداقل دانش «1ضميمه شماره
  »نامحدود سفرهايتن يا بيشتر در  500نگهباني در كشتيهاي بازرگاني با ظرفيت غيرخالص 

  :داشتن دانش و اطالعات كافي و الزم در موارد زير
توانايي استفاده از وضعيتهاي اجرام سماوي به منظور به دست آوردن محل و موقعيت كشتي و پيدا كردن  ناوبري نجومي -الف

  .نما اختالفات قطب
  

  و سطحي ناوبري ساحلي -ب 

 .توانايي به دست آوردن محل و موقعيت كشتي با استفاده و به كارگيري عوامل زير است - 1
 عاليم ثابت مستقر در خشكي -1-1

از قبيل: فانوسهاي دريايي، بيكن و بويهها و چراغهاي دريايي و كليه اجسام و عاليم كمك ناوبري  -2-1
 عاليم مشابه

دريانوردي تخميني با در نظر گرفتن جريانهاي: باد، جزر و مد، جريانهاي كشندهي سرعت به وجود  -3-1
 آمده به وسيله دور زدن و چرخشهاي پروانه در فاصلههاي يك دقيقه و سرعت سنجهاي دستي و غيره

 

توانايي به كارگيري و استفاده از هر نوع نقشه دريايي، كتابها و انتشارات و اعالميههاي مربوط به دريانوردي و درياييان،  - 2
كتابهاي مربوط به اطالعات در مورد مسيرهاي كشتيراني در درياها، جداول جزر و مد، اعالميههاي دريايي و اخطارهاي 

 راديويي دريايي
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  و آرپاناوبري به وسيله دستگاه رادار  -ج
، توانايي در استفاده و به كارگيري اين دستگاه تجزيه و تحليل اطالعات كسب شده / آرپا  آگاهي و اطالع از اصول كار دستگاه رادار

  :به وسيله آن به ويژه در موارد زير

 عوامل موثر در عملكرد و دقت عمل - 1

 تنظيم و نگهداري تصاوير - 2

 شناخت اطالعات نادرست، شناخت اكوهاي غيرواقعي، اكوهاي برگشتي و غيرهشف و ك - 3

 .گيري شعاع عمل و سمتگيري و نقطه - 4

 شناسايي اكوهاي بحراني - 5

 مسير و سرعت ساير كشتيها - 6

 مان و فاصله نزديكترين كشتي در حال عبور از سينه كشتي يا از روبرو و يا سبقت گيرندهز - 7

 كشتيها شناخت تغييرات مسير و سرعت ساير - 8

 اثرات تغييرات در مسير يا سرعت يا هر دو مورد براي كشتي خودي - 9

 كاربرد مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا - 10

  نگهباني در دريا -د 

داشتن اطالعات و دانش كافي در رابطه با محتوي، كاربرد و هدف مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در درياچه به  - 1
 .مربوط به ايمني در ناوبريويژه ضمايم 

استفاده از دستگاههاي كمك ناوبري الكترونيكي در رابطه با تعيين مختصات و موقعيت كشتي و عمليات  -هـ 
  دريانوردي

 ‐دكا -كنسول -توانايي در تعيين نقطه و موقعيت كشتي با استفاده از دستگاههاي كمك ناوبري الكترونيكي از قبيل لوران 

دستگاه اجرايي امتحان كننده  درخواست مورد اطالعات سطح در امگا و ماهوارهاي احيانا و) اف –ي (دي نقطهياب راديوي
    سازمان بنادر

  
  عمقياب الكترونيكي توانايي در به كارگيري عمقياب الكترونيكي و استفاده از اطالعات به دست آمده از آن دستگاه -و
  
   هواشناسي -ز

وسايل و تجهيزات و دستگاههاي مربوط به هواشناسي تعبيه و نصب شده و قابل استفاده بر روي كشتيها و داشتن اطالعات كافي از 
  طرز عمل و كاربرد آنها. آگاهي از خصوصيات سيستمهاي مختلف جوي

  روشهاي ارايه گزارشات و ثبت پديدههاي جوي. توانايي استفاده از اطالعات هواشناسي كسب شده 
  ناطيسي و الكتريكي (جايرو) قطب نماهاي مغ -ج .

درك سيستم  .داشتن دانش و اطالعات الزم در مورد اصول قطب نماهاي مغناطيسي و الكتريكي از جمله اختالفها و تصحيحها
  تحت كنترل قطب نماي الكتريكي مادر و آگاهي كامل از طرز كار و مواظبت و نگهداري از اين قطبنماها
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  ناوبري اتوماتيكي (خودكار)  -ط

  داشتن اطالعات كافي از سيستمهاي اتوماتيكي ناوبري و طرز عملكرد آنها

  مخابرات و سيگنال -ي

   توانايي در ارسال و دريافت پيامهاي مخابراتي به وسيله چراغ -1 

   المللي عاليم مخابراتي توانايي در استفاده از كتاب مربوط به مقررات بين -2

لفني و توانايي استفاده از تلفنهاي راديويي به ويژه در موارد پيامهاي فوري، اضطراري، ايمني و آگاهي از مسايل ارتباطات راديو ت -3
  ناوبري

  سوزي و وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق مقابله با آتش -ك

   سوزي و اطفا حريقش سازماندهي تمرينهاي مربوط به آت توانايي در -1 

  بندي و شيمي انواع آتشاطالعات الزم در مورد ردهبندي و كالس  -2

  اطالعات و دانش الزم در مورد سيستمهاي مختلف موجود در رابطه با اطفا حريق -3

  .گذراندن يك دوره تاييد شده مبارزه با آتش سوزي-4 

  نجات در دريا  -ل 

ها و تجهيزات مشابه  بويهتوانايي در سازماندهي تمرينات ترك كشتي و اطالع كامل از طرز كار قايقهاي نجات، قايق بادشو نجات، 
مربوط به نجات جان افراد در دريا و وسايل موجود و نصب شده در اين تجهيزات از قبيل دستگاه قابل حمل مخابراتي راديو 

  .با فنون نجات اشخاص در دريا آشنايي  (EPIRB)بيكنهاي نشان دهنده موقعيت كشتي در مواقع اضطراري

  دستورالعملهاي اضطراري -م 

و سازمان (IMO) ي از موارد مندرج در كتاب راهنماي مسايل اضطراري تدوين شده به وسيله سازمان بينالمللي دريانورديآگاه 
  (ILO) المللي كار بين

 انجام مانور و هدايت كشتي -ن

 : داشتن دانش و آگاهي الزم در موارد زير 

 اثر ميگذراند از قبيل ظرفيتهاي مختلف بارگيري، آبخور،دانستن عوامل مختلفي كه بر دايره چرخش و فواصل توقف كشتي  -1
   يتراز، سرعت و فاصله زير كيل كشت

   يرات باد و جريان آب در هدايت كشتاث -2

   مانورهاي مربوط به نجات آدم در دريا -3
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  اثرات كم بودن مقدار آب و كمي عمق آب بر كشتي -4

  .كشتيها و مهار نمودن واحدهاي شناور در شرايط مختلفراه و روش صحيح و مناسب در مسايل لنگر كردن  -5

  تعادل كشتي  -س 

   .آگاهي عملي و كاربرد تعادل، جداول تراز و فشار، نمودارها و وسايل محاسبه فشار -1

  توجه به اقدامات اساسي كه در شرايط از دست رفتن قسمتي از شناورهاي كامل بايستي اعمال گردد -2

  زبان انگليسي -ع 

دانش الزم در زبان انگليسي در حدود قادر ساختن افسران ناوبر در استفاده از نقشهها و ساير انتشارات دريايي، فهميدن اطالعات  
  هواشناسي و پيامهاي مربوط به ايمني كشتي و عمليات در ارتباط با ساير كشتيها يا ايستگاههاي ساحلي

  ساختمان كشتي  -ف 

  ساختماني قسمتهاي يك كشتي و آشنايي و فهميدن اسامي و اصطالحات صحيح بخشهاي مختلفآگاهي و اطالع كلي از اصول 

  تخليه و بارگيري و بارچيني  -ص 

  اطالع و آگاهي از نحوه و سيستمهاي تخليه و بارگيري و بارچيني ايمن كاالهاي تجارتي و اثرات اين عوامل در ايمني كشتي

  كمكهاي اوليه پزشكي -ق 

مل راهنماييهاي پزشكي و ارايه خدمات از طريق راديويي توانايي به كارگيري و استفاده موثر چنين اطالعات در به كارگيري ع 
  صورت بروز حوادث يا بيماري كه ممكن است روي كشتي اتفاق بيفتد

  تجسس و نجات در دريا  -ر

 (MERSAR) ريانورديآگاهي كامل از دستورالعمل تجسس و نجات در دريا مربوط به سازمان بينالمللي د

 جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي -ش

 .آگاهي در مورد اقدامات پيشگيري و جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي 

  و افسران ناوبر ارشد فرماندهان حداقل دانش و اطالعات مورد نياز مربوط به گواهينامههاي - 2ضميمه شماره
  نامحدودسفرهاي ن يا بيشتر در ت 3000خالص ناكشتيهاي بازرگاني با ظرفيت 

  : داشتن دانش و اطالعات كافي و الزم در موارد زير 

  ناوبري و تعيين موقعيت كشتي -الف 

  برنامه سفرهاي دريايي و ناوبري در كليه شرايط از قبيل شرايط مندرج در زير 
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  روشهاي صحيح ردگيري مسيرهاي دريايي و اقيانوسي -1

  و نامحدود آبهاي محدود -2

  در يخ -3

  در ديد محدود -4

  

  در قسمتهاي مربوط به جداسازي ترافيك دريايي -5 

 5-1 رصدگيري اجرام سماوي منجمله استفاده از خورشيد، ستارگان، ماه و منظومههاي شمسي 

 5-2  دريايي، بيكن و به كارگيري و استفاده از عاليم ثابت مستقر در خشكي كه عاليم كمك ناوبري مانند: فانوسهاي
هاي مربوط به دريانوردي و  گويهها و چراغهاي دريايي مرتبط با نقشههاي دريايي مناسب، كتابها و انتشارات و اعالميه

 درياييان جهت ارزيابي دقيق نقطه به دست آمده

 5-3 ادرست يا وسايل مدرن الكترونيكي كمك ناوبري ضمن توجه به اصول محدوديتها، ماخذ خطاها، كشف اطالعات ن
  مبهم و روش تصحيح اين دستگاهها به منظور دستيابي به نقطه دقيق

  نگهباني در دريا -ب 

داشتن اطالعات و دانش كافي در رابطه با محتوي، كاربرد و هدف و مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا به ويژه  -1 
   ضمايم مربوط به ايمني ناوبري

  .رعايت موارد اساسي در گرفتن نگهباني در دريا داشتن اطالعات كافي در -2

ناوبري به وسيله دستگاه رادار آگاهي و اطالعات در ارتباط با استفاده از سيموالتور رادار و در صورت عدم وجود  -ج 
  سيموالتور استفاده از صحه مانور

تجزيه و تحليل اطالعات كسب شده به  .اين دستگاهداشتن آگاهي و اطالع از اصول كار رادار و توانايي در استفاده و به كارگيري 
  وسيله آن به ويژه در موارد زير

   عوامل موثر در عملكرد و دقت عمل -1

   تنظيم و نگهداري تصاوير -2

   كشف و شناخت اطالعات نادرست، شناخت اكوهاي غير واقعي، اكوهاي برگشتي و غيره -3

  گيري گيري و نقطه شعاع عمل و سمت -4

  ت اكوهاي بحرانيشناخ -5

  ها مسير و سرعت ساير كشتي -6
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   زمان و فاصله نزديكترين كشتي در حال عبور از سينه كشتي يا از روبرو و يا سبقت گيرنده -7

   شناخت تغييرات مسير و سرعت ساير كشتيها -8

   اثرات تغييرات در مسير يا سرعت يا هر دو مورد براي كشتي خودي -9

  المللي جلوگيري از تصادم در دريا كاربرد مقررات بين -10

  

  قطب نماهاي مغناطيسي و الكتريكي(جايرو) -د 

  توانايي تعيين و تصحيح خطاهاي قطب نماهاي مغناطيسي و جايرو و اطالع دقيق و كامل از وسايل تصحيح كننده خطاها 

   هواشناسي و اقيانوس شناسي -هـ 

   و منطقه ضمن توجه به وضعيت جو محبيني ج و پيشهاي سينوپتيك  توانايي در فهم و تفسير نقشه -1

آگاهي از خصوصيات و مشخصات سيستمهاي مختلف جوي منجمله آگاهي از طوفانهاي چرخشي مناطق حاره و نحوه احتراز از  -2
  هاي خطرناك ها و قطاع مراكز طوفان

  آگاهي از سيستمهاي جريان آب اقيانوسها -3

استفاده از كليه انتشارات مربوط به دريانوردي منجمله كشندهها، جريانها استفاده از انتشارات به زبان توانايي در به كارگيري و  -4
  انگليسي در اين زمينه

  انجام مانور و هدايت كشتي -5

  انجام مانور و هدايت كشتي -و 

   داشتن دانش و آگاهي الزم در مورد هدايت و مانور كشتي در كليه وضعيتها منجمله موارد زير 

ها، دايره  نحوه مانور در هنگام نزديك شدن به كشتي راهنمابر يا ايستگاه راهنمايي ضمن توجه به عوامل: وضع جوي، كشنده -1
   فواصل و زمان توقف كشتچرخش 

و خورها، آبراها و غيره. ضمن توجه به اثرات جريان آبها با دو محدوديت آبهاي موجود در ارتباط با ها  دايت كشتي در رودخانهه -2
  كشتي مانورهاي سكان

  طرز صحيح مانور در آبهاي كم عمق با توجه به كاهش فاصله در زير كيل كشتي به علت اثرات كاهش آب، خمش و پيچش -3 

  سواحل (اثرات ناوبري در كانالها)ناوبري از نزديكي  -ك همتاثيرات حاصل از عبور دو كشتي در نزدي -4

كش  هاي آب، استفاده از يدك ها و جريان پهلو دادن و جدا كردن كشتي از اسكله تحت وضعيتها و شرايط مختلف باد، كشنده -5
   كش و استفاده نكردن از يدك
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در لنگرگاههاي محدود و عوامل موثر در تعيين طول زنجير لنگر آگاهي در انتخاب لنگرگاه مناسب، لنگراندازي با يك يا دو لنگر  -6
  مورد استفاده

  نحوه صحيح كشيدن لنگرها، نحوه كشيدن دو لنگر درگير شده با هم -7

   نحوه استفاده ورود به حوضچههاي خشك تعميراتي در حالتهاي عادي و در مواقع صدمه ديدن كشتي -8

 -عمليات يدك كشتي -وي از جمله كمك به يك كشتي و يا هواپيما در شرايط اضطراريهدايت و اداره كشتي در وضعيت بد ج -9
استفاده صحيح از ماده  -روشهاي مختلف هدايت كشتي خارج از كنترل مسير دريايي، نحوه صحيح كم كردن انحراف مسير كشتي

  نفتي

نجات و وسايل ديگر نجات در وضعيتهاي عادي و بد گاهي و احتياط هاي الزم در ارتباط با مانورهاي به آباندازي قايقهاي  -10
  جوي

   روشهاي تحويل گرفتن نجات يافتگان از قايق نجات و يا ساير وسايل نجات موجود بر روي كشتي -11

توانايي در تعيين نحوه مانور و خصوصيات انواع كشتيها و توجه ويژه به فاصله و زمان توقف و دايره چرخش كشتي در آبخورها  -12
   سرعتهاي مختلف و

  آگاهي از نحوه ناوبري با سرعتهايي كه به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از ايجاد امواج سينه و پاشنه كشتي خودي -13

  نحوه انجام اقدامات عملي صحيح در هنگام ناوبري در يخ ياد در شرايط انباشته شدن يخ بر روي كشتي خودي -14

  .از مناطق جداسازي ترافيك دريايي و نحوه مانور در آبها اطالع صحيح از نحوه استفاده -15

  تعادل كشتي، ساختمان و كنترل خسارات و صدمات كشتي -ز 

  ندانستن اصول اساسي ساختمان كشتي، تئوري و عوامل موثر در تراز و تعادل و اقدامات الزم جهت نگهداري تراز و تعادل ايم -1 

عادل كشتي در هنگام بروز خسارات و در نتيجه آب گرفتگي يك بخش ساختماني به وجود آمده آگاهي از اثراتي كه در تراز و ت -2 
   و اقدامات الزم كه در اين موقع بايستي در نظر گرفته شود

دانش و آگاهي از مسايل تعادل، جداول فشار و تراز، نمودارها و وسايل محاسبه فشار منجمله آگاهي از كليه كاالهاي بارگيري  -3
  روي كشتي و ايجاد توازن به منظور نگهداري فشارهاي بدنه در محدوده قابل قبول شده

  آگاهي كلي از قسمتهاي اصلي ساختمان كشتي و اصطالحات و اسامي قسمتهاي مختلف آن -4

  در ارتباط با تعادل كشتي IMO اطالع و آگاهي از توصيههاي سازمان بينالمللي دريانوردي -5

  آالت كشتي اشيندستگاه محركه و م -ح 

  آگاهي از اصول به كارگيري عملي دستگاههاي محركه كشتي -1 

  اطالع از تجهيزات كمكي موتورخانه -2
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  آگاهي كلي از واژههاي مهندسي دريايي -3

   تخليه و بارگيري و بارچيني -ط

   تخليه و بارگيرياطالع از كليه وسايل  -دانش صحيح بارچيني و مهار ايمن كاالها بر روي عرشه كشتي -1 

   هاي سنگين تخليه و بارگيري نگله -عمليات تخليه و بارگيري -2

  المللي دريانوردي كاالهاي خطرناك المللي در ارتباط با حمل كاالها به ويژه مقررات بين هاي بين مقررات و توصيه -3

يه و بارگيري مراقبت و مواظبت از االهاي حمل و نقل كاالهاي خطرناك ضمن توجه به كليه جواب احتياط در تمام مدت تخل -4
  خطرناك در طول سفر دريايي

  ها آگاهي عملي از محتوي و كاربرد دستورالعملهاي ايمن جاري نفتكش -5

  اه ها و پمپ آگاهي عملي از تجهيزات مورد استفاده كاالها از قبيل لوله -6 

   نفتي مانند نفت خام، نفت نيمه سبك و غيرهها و تعاريف مورد استفاده در تشريح خواص كاالهاي  واژه-7

   9 .شش مخازن و عمليات گاز زدايي -توازن -مقررات مربوط به آلودگيهاي آبها -8

  .دستورالعمل بارگيري در طبقات فوقاني كشتي -9

  مقابله با آتش سوزي و وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق -ع 

  ه آتش سوزي و اطفا حريقتوانايي در سازماندهي تمرينهاي مربوط ب -1 

   بندي شيمي انواع آتش بندي و كالس اطالعات الزم در مورد رده -2 

   اطالعات و دانش الزم در مورد سيستمهاي مختلف موجود در رابطه با اطفا حريق -3

  گذراندن يك دوره تاييد شده مبارزه با آتش سوزي -4

  .با حريق آگاهي از مقررات مربوط به وسايل و ابزار مبارزه -5

  دستورالعمل موقعيتهاي اضطراري -ك 

   احتياط هاي مورد لزوم در موقع به ساحل كشيدن كشتي جهت تعميرات و هر گونه اقدام ديگر -1 

   اقداماتي كه ميبايست پس از تصادم در نظر گرفته شود -2

   طرز شناور كردن يك كشتي به گل خورده با كمك و يا بدون كمك عوامل خارجي -3

  اقداماتي كه ميبايست بعد از به گل نشستن كشتي در نظر گرفته شود -4

  گيري موقت نشت -5
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   اقدامات حفاظتي و ايمني جهت مسافران و خدمه كشتي در مواقع اضطراري -6

   اعمالي در محدود كردن خسارت و نجات كشتي پس از وقوع غريق يا انفجار -7

   ترك كشتي در مواقع اضطراري -8

   ده از سكان در مواقع اضطراري، طرز نصب و به كارگيري سكان كمك، وسايل مورد لزوم نصب اين سكاناستفا -9

   نجات اشخاص از كشتي در وضعيت اضطراري و نجات غريق -10

  دستورالعمل مربوط به مساله آدم به دريا و اقدامات پس از آن -11

  مراقبتهاي پزشكي -ل

   1 :آگاهي كامل از به كارگيري و استفاده از محتواي انتشارات زير 

   المللي پزشكي براي كشتيها و يا هر نوع نشريه مشابه داخلي دستورالعمل و راهنماي بين -1

   بخش مربوط به مسايل پزشكي كتاب مقررات بينالمللي عاليم و مخابرات -2

  حوادث ناشي از استفاده كاالهاي خطرناكدستورالعمل كمكهاي اوليه پزشكي مربوط به  -3

  حقوق و قوانين دريانوردي  -م

المللي به ويژه سووليتهاي  ها و كنوانسيونهاي بين نامه آگاهي و اطالع از قوانين بينالمللي دريانوردي منعكس شده در مقاوله -1
  : خاص نسبت به موارد مشروحه زيرفرمانده در رابطه با مسايل ايمني و حفاظت محيط زيست دريايي و آگاهي و توجه 

 1-1 المللي  هاي بين بايستي بر روي كشتي و در ارتباط با اجراي مفاد كنوانسيون ها و ساير اسناد الزم كه مي گواهينامه
   وجود داشته باشد، چگونگي صدور آنها، مهلت اعتبار قانوني آنها

 1-2 شاهين بارگيري المللي خط مسووليتها تحت الزامات مفاد كنوانسيون بين  
 1-3 المللي جلوگيري از آلودگي آبها به وسيله كشتيها مسووليتها تحت الزامات مفاد كنوانسيون بين  
 1-4 المللي ايمني جان اشخاص در دريا مسووليتها تحت الزامات مفاد كنوانسيون بين  
 1-5 المللي بهداشت كنوانسيون بينهاي دريايي در رابطه با بهداشت و سالمتي، الزامات مفاد  اظهارنامه  
 1-6  مسووليتهاي موجود تحت الزامات ساير كنوانسيونها، مقررات بينالمللي در رابطه با ايمني كشتيها، مسافر، خدمه و

  آنها كاالهاي

و كنوانسيونهاي  آگاهي از قوانين و مقررات دريايي و نحوه قانونگذاري درياي ملي و ارتباط آنها با كاربرد و اجراي مقاولهنامهها -2
  .المللي بين

  مديريت پرسنلي و مسووليهاي آموزشي -ن 

  .دانش و آگاهي از نحوه مديريت پرسنلي، سازماندهي و آموزش بر روي كشتي 
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  مخابرات و ارتباطات -س 

   عاليم مخابراتي توانايي در ارسال و دريافت پيامهاي راديوي و به وسيله مورس چراغ و نحوه استفاده از مقررات بينالمللي -1 

آگاهي از نحوه استفاده مخابراتي راديو تلفني و توانايي استفاده از دستگاههاي راديو تلفني به ويژه در مواقع: اضطراري، خطر،  -2
  فوريتها، ايمني و پيامهاي دريانوردي

  (R.R) آگاهي از روشهاي عاليم خطر اضطراري راديو تلگراف براساس مقررات راديويي -3

  جات در دريا ن -ع

آگاهي كامل از مقررات مربوط به تجهيزات وسايل نجات (كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا) سازماندهي تمرينهاي 
  .ترك كشتي در مواقع سوانح، قايقهاي نجات و ساير شناورهاي نجات

  تجسس و نجات  -ف 

 (MERSAR)ات در كشتيهاي بازرگاني سازمان بينالمللي دريانوردي آگاهي كامل از مقررات و دستورالعمل مربوط به تجسس و نج

  اي  روشهاي نشان دهنده مهارتهاي حرفه -ص

توانايي در استفاده از سكستانت، آيينه سمت گيري، دستگاه سمت گيري جانبي، توانايي در تعيين موقعيت و نقطه دريانوردي :  -1
   كشتي، تعيين مسير وسعت كشتي

   المللي جلوگيري از تصادم در دريا مقررات بين -2

 2-1 استفاده عملي از ماكت كوچك نشان دهنده عاليم با چراغهاي مناسب، استفاده از سيموالتور چراغهاي راه   
 2-2 آرپا/  / صفحه مانور يا سيموالتور رادارECDIS 

   ECDISآرپا /  /رادار -3

  سيموالتور رادار و ... 3-1

 صفحه مانور  3-2

  با حريق: گذراندن يك دوره تاييد شده مبارزه با آتش سوزيمبارزه  -4

  مخابرات: آزمايش به طور سمعي و بصري مخابرات -5

  .نجات: به آب انداختن و باال كشيدن قايق نجات و استفاده از ساير وسايل و تجهيزات نجات از جمله طرز استفاده از حلقه نجات -6

  


