
 يالملل نيب ونيبه كنوانس رانيا ياسالم يقانون الحاق دولت جمهور« 
، مصوب  انوردانيدر يو نگهبان نامهيآموزش ، صدور گواه يها استاندارد

و  يانورديدر يالملل نيسازمان ب يالديم 1978برابر با  يشمس يهجر 1357
  7/5/1375مصوب  1»آن  مهيضم

آموزش، صدور  ياستانداردها يالملل نيب ونيبه كنوانس شود ياجازه داده م رانيا ياسالم يواحده ـ به دولت جمهور ماده
) 17(مقدمه ،  كيمشتمل بر يالديم 1978برابر با  يشمس يهجر 1357، مصوب  انوردانيدر يو نگهبان نامهيگواه

  . دينما ميملحق شده و اسناد مربوط را تسل وستيفصل به شرح پ) 6(آن در  مهيماده و ضم
 يشمس يهجر 1357مصوب  انوردانيدر يو نگهبان نامهيآموزش ، صدور گواه ياستانداردها يالملل نيب ونيكنوانس

   يالديم 1978برابر با 
 ييايدر ستيز طيو حفاظت مح ايجان و مال اشخاص در در يمنيا شيبه افزا لي، با م ونيكنوانس نيعضو ا يها كشور
توافق مشترك ، با  قياز طر انوردانيدر يو نگهبان نامهيدور گواهآموزش، ص يالملل نيب ياستانداردها جاديبا ا

در خصوص آموزش ،  يالملل نيب ونيكنوانس كي جادياهدف  نيبه ا يابيدست يبرا لهيوس نيبهتر نكهيدرنظرگرفتن ا
  : اند  موافقت نموده ليبه قرار ذ باشد، يم انوردانيدر يو نگهبان نامهيصدور گواه

مربوط به آن را كه جزء  مهيو ضم ونيمفاد كنوانس يـ اعضاء اجرا1:  ونيبه موجب كنوانس يـ تعهدات كل 1 ماده
 زين مهيحال استناد به ضم نيدر ع ونيبه كنوانس يهر استناد.  ندينما يتعهد م گردد، يمحسوب م ونيكنوانس نفكيال
  . گردد يم يتلق
را كه  يگرياقدامات د هيقررات را رسماً اعالم نموده و كل، مصوبات ، احكام و م نيقوان هيكل ندينما يـ اعضاء تعهد م2

حاصل شود كه از نظر  نانيمعمول دارند ، تا اطم رسد، يبه نظر م يضرور ونيكامل و جامع كنوانس يبه منظور اجرا
محوله  فيانجام وظا يبرا يدر كشت انوردانيدر ،ييايدر ستيز طيو حفاظت مح ايجان و مال اشخاص در در يمنيا
  . باشند يو مناسب م طيجد شراوا

  :  دهيمقرر گرد يگريكه صراحتاً طور د ي، جز در موارد ونياز نظر كنوانس:  فيـ تعار2 ماده
  . االجرا شده باشد آن الزم يبرا ونياست كه كنوانس يكشور يبه معن» عضو « ـ  الف
  . باشد يتن پرچم آن ممجاز به برافراش ياست كه كشت يدولت عضو يبه معن»  ييدستگاه اجرا« ـ  ب
با اجازه دستگاه  اي لهيكه ممكن است شناخته شود كه به وس ياست به هر نام يسند معتبر يبه معن»  نامهيـ گواه ج

 نيهمانگونه كه در ا دارد يشناخته شده و دارنده آن را مجاز م تيبه رسم ييتوسط دستگاه اجرا ايصادر شده  يياجرا
  . دينمامجاز دانسته ، خدمت  يمقررات داخل ايشده  ديسند ق

  . باشد يم نامهيگواه يدارا حاًياست كه صح يفرد يبه معن»  دار نامهيگواه« ـ  د
  و  باشد يم) مكويا(  يانورديدر يمشورت يالدول نيسازمان ب يبه معن» سازمان « ـ  هـ
  . باشد يسازمان م ركليدب يبه معن»  ركليدب« ـ  و
در  يدر آبها اي ينيدرون سرزم يكه منحصراً در آبها يياز آنها رياست غ يكشت يعنبه م»  ماياپيدر يكشت« ـ  ز

  . كنند يم يانورديدر گردد، يدر آنها اعمال م يكه مقررات بندر يمناطق اي يپناهگاه يكامالً مجاور آبها ايمحدوده 
منابع زنده  ريسا اي يهرماي، نهنگ ، فك ، ش يماه دياست كه جهت ص يشناور يبه معن»  ياديشناور ص« ـ  ح
  . رديگ يمورداستفاده قرار م ييايدر
در  تواند يمخابرات كه م يالملل نيب ونيكنوانس نياست كه به آخر ييويمقررات راد يبه معن»  ييويمقررات راد« ـ  ط

  . گردد يم يشده تلق مهيضم ايشده  مهياالجرا باشد، ضم هر زمان الزم



كه  كنند يخدمت م ييماياپيدر يهايكه در كشت شود ياعمال م يانوردانيدر مورد در نويكنوانس: ـ دامنه شمول  3 ماده
  : است  ليذ يها كه خدمت آنها در شناور يانوردانيدر ي، به استثنا باشند يكشور عضو م كيمجاز به برافراشتن پرچم 

كشور قرار دارند و صرفاً  كي يردارب بهره ايكه در تملك  ييهايكشت ريسا اي يبانيپشت ي، ناوها يجنگ ييـ كشتها الف
بدون ورود لطمه به  يمقتض ريبا اتخاذ تداب ديبا ي، هر عضو نيبا وجود ا.  پردازند يم يرتجاريغ يبه خدمات دولت

حاصل كند كه افراد شامل در  نانيخود ، اطم يبردار بهره اي كدر تمل يهايكشت نگونهيا ياتيتوان عمل اي اتيعمل
  . نديبرآورده نما يرا تا حد معقول و عمل ونيزامات كنوانسال هايكشت نگونهيا

  .  ياديص يها ـ شناور ب
   اي،  پردازند يم يكه به امور تجار يحيتفر يها قيـ قا ج
  .  ييبا ساختا ابتدا يچوب يهايـ كشت د

  :  نديارسال نماكل  ريدب يرا برا ليزمان ممكن موارد ذ نيدر كوتاهتر ديـ اعضاء با1: ـ تبادل اطالعات 4 ماده
، مصوبات ، احكام، مقررات و اسناد منتشر شده در خصوص موضوعات مختلف در چارچوب  نيـ متن قوان الف

  .  ونيكنوانس
 طيشرا ريآنها و سا ي، به همراه آزمون مل يليتحص يها از محتوا و مدت دوره يكامل اتي، جزئ يـ در موارد مقتض ب

  . گردد يصادر م ونيبا كنوانس كه مطابق نامهيهر گواه يالزم برا
  . شود يصادر م ونيكه مطابق كنوانس ييها نامهياز نمونه گواه يـ تعداد كاف ج
مطلع سازد و از جمله در ) 1(بند ) الف(هرگونه اطالعات به موجب قسمت  افتياعضاء را از در هيكل ديبا ركليـ دب2

را بنا به درخواست ، در  1بند ) ج(و ) ب( يوجب قسمتهابه م يافتياطالعات در هيكل) 10(و ) 9(مواد  يجهت اجرا
  . آنها قرار دهد ارياخت
آموزش ،  يمربوط به استانداردها يقبل داتيو تمه ونهايمعاهدات ، كنوانس هيـ كل1:  ريمعاهدات و تفس ريـ سا5 ماده

كامل و جامع در مدت اعتبارشان كماكان بطور باشند، ياعضاء معتبر م نيكه ب انوردانيدر يو نگهبان نامهيصدور گواه
  : خواهند ماند  يبه قوت خود باق لينسبت به موارد ذ

  . شود يشامل آنان نم ونيكنوانس نيكه ا يانوردانيـ در مورد در الف
در آن مطرح نشده  حاًيكه صر يدرخصوص موارد شود، يشامل آنان م ونيكنوانس نيكه ا يانوردانيـ در مورد در ب

  . است
در تعارض است ، اعضاء  ونيكنوانس نيبا مفاد ا يداتيتمه اي ونهايمعاهدات ، كنوانس نيكه چن يوجود ، تا حد نيـ با ا2
 نياز عدم تعارض ب نانيبه منظور حصول اطم يداتيو تمه ونهايمعاهدات ، كنوانس نيدر تعهدات خود به موجب چن ديبا
  . ندينما دنظري، تجد ونيكنوانس نيتعهدات و الزامات خود به موجب ا نيا

خواهد  يعضو باق يها كشور يداخل نينشده است ، تابع قوان ينيب شيپ حاًيصر ونيكنوانس نيكه در ا يموارد هيـ كل3
  . ماند

توسط كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد  اهايو توسعه حقوق در نيبه تدو يا خدشه ونيكنوانس نيدر ا زيچ چيـ ه4
، وارد نخواهد آورد  ديگرد ليسازمان ملل متحد تشك يمجمع عموم C2750) 25( كه متعاقب قطعنامه اهايحقوق در

و وسعت  تيو ماه اهايدر رابطه با حقوق در يكشور چيه يحال و آت يو دعاو يبه نظرات حقوق يا خدشه زيو ن
  . و صاحب پرچم وارد نخواهد ساخت يكشور ساحل ييقضا تيصالح
صادر گردد  يانيآن دسته از متقاض يبرا ديداران با فرماندهان ، افسران و درجه يها نامهيـ گواه1:  ها نامهيـ گواه6 ماده

و امتحانات را  تيسن ، صحت مزاج ، آموزش ، صالح ،ييايالزامات خدمات در ييكه به نحو مطلوب دستگاه اجرا
  . احراز كنند ونيكنوانس مهيمطابق مفاد مربوطه ضم



) 1(فصل ) 2(كه در قسمت  يبه نحو ديبا شود، يماده صادر م نين كه مطابق با افرماندهان و افسرا يها نامهيـ گواه2
 هيديينباشد، تأ يسيچنانچه زبان مورد استفاده انگل. گردد دييكننده تأ صادر ييشده توسط دستگاه اجرا ينيب شيپ مهيضم
  . زبان باشد نيبه ا يا ترجمه يحاو ديبا

آن ،  يبرا ونيكه كنوانس يدر سمت ييايخدمات در نامهيگواه اي يستگيشا نامهيـ گواه1:  يـ مقررات انتقال7 ماده
مقررات  ايآن عضو  نيعضو برابر قوان كي يبرا ونيكنوانس دنياالجرا گرد و قبل از الزم داند يالزم م نامهيگواه
جهت خدمت شناخته آن عضو، با همان اعتبار  يبرا ونينوانساالجرا شدن ك پس از الزم ديبا گردد، يصادر م ييويراد
  . شود

 يخود برا يقبل يمطابق روشها تواند يآن م ييعضو ، دستگاه اجرا كي يبرا ونياالجرا شدن كنوانس ـ پس از الزم2
 نيچن ونياز نظر كنوانس. ادامه دهد يستگيشا يها نامهيكه از پنج سال تجاو نخواهد كرد به صدور گواه يمدت
صادر  يانوردانيدر يفقط برا ييها نامهيگواه نيچن يلدوران انتقا نيدر ا. شدمعتبر شناخته خواهد  ييها نامهيگواه

مربوط به آن است ، قبل از  ها نامهيگواه نيكه ا ياز كشت يخود را در بخش خاص ييايكه خدمت در گردد يم
 يكه تمام دياحاصل نم نانياطم ديبا ييدستگاه اجرا. آن عضو آغاز نموده باشند يبرا ونياالجرا شدن كنوانس الزم

  . گردند لينا نامهيگواه افتيقرار گرفته و به در شيتحت آزما وني، مطابق با كنوانس نامهيگواه افتيدر گريد انيمتقاض
خدمات  نامهيآن عضو ، به صدور گواه يبرا ونياالجرا شدن كنوانس ظرف دوسال پس از الزم تواند يعضو م كيـ 3
 نامهيگواه زيو ن ستندين ونيمربوطه مطابق با كنوانس نامهيگواه يكه دارا ندياقدام نما يانوردانيجهت در ييايدر
  :  يآن عضو را ندارند ، ول يرا ونبيشدن كنوانس ااالجر آن عضو قبل از الزم نيصادره به موجب قوان يستگيشا
االجرا  از الزم ، در خالل هفت سال قبل ندينما يم ييايخدمات در نامهيآن درخواست گواه يكه برا يـ در سمت الف

  . خدمت كرده باشند ايآن عضو حداقل سه سال در در يبرا ونيشدن كنوانس
  . خدمت مذكور ارائه دهند بخش تيدال بر انجام رضا يـ مدرك ب
با درنظرگرفتن سنشان به هنگام درخواست  ،ييو شنوا يينايرا از نظر صحت مزاجع از جمله ب ييـ دستگاه اجرا ج

  . متقاعد كنند
صادره به موجب  نامهيبه عنوان معادل گواه ديبند با نيصادره به موجب ا ييايخدمات در نامهي، گواه ونيظر كنوانسن از

  . گردد يتلق ونيكنوانس
كه به نظر آنها  يدرصورت يياجرا يكند، دستگاهها جابيا يياستثنا يكه ضرورت يطيـ در شرا1: ـ اجازه خاص 8 ماده

 كي يخاص برا يمجوز توانند ينگردد، م ستيز طياشخاص ، اموال و مح يموضوع موجب بروز خطر برا نيا
كه  يتجاوز نكند، در سمت ماهكه از شش  نيمع يمدت يمشخص برا يكشت كيمشخص جهت خدمت در  انورديدر
 ييويرادكه مقررات  ي، جز در موارد يتلفن وياپراتور راد اياز افسر مخابرات  ريمربوطه را ندارد، غ نامهيآن گواه يبرا

به نحو  شود يصادر م يو يبرا يمجوز نيكه چن يشخص نكهينموده ، صادر كنند ، به شرط ا ينيب شيمربوطه پ
به  ديخاص نبا يها ، مجوز نيبا وجود ا. باشد يپست خال منيا يجهت تصد يكاف طيشرا دواج ييمطلوب دستگاه اجرا

مدت  نيكوتاهتر يو آنهم فقط برا رمترقبهيموارد حوادث غخانه اعطاء گردد ، مگر در  افسر ارشد موتور ايفرمانده 
  . ممكن 

 تر نييپست پا كي يتصد يكه برا گردد  ياعطائ م يپست فقط به شخص كي يـ هر مجوز خاص اعطاء شده برا2
خاص را  را الزم نداند، مجوز تر نييپست پا نامهيدارا بودن گواه ونيكه كنوانس  يالزم باشد، در موارد نامهيگواه يدارا
كه  يپست طيانطابق كامل با شرا ييدستگاه اجرا نظراز  يو تجربه و تيصادر نمود كه صالح يشخص يبرا توان يم

 شيآزما كيالزم نبود ، ملزم باشد  نامهيگواه يدارا يشخص نياگر چن نكهيدداشته باشد، مشروط بر ا شود ياشغال م
 منيبه طور ا توان يباشد كه مجوز خاص را م نيدهنده ا ه نشانبگذراند ك تيرا با موفق ييمورد قبول دستگاه اجرا

كه پست مورد بحث در اسرعت وقت توسط  نديحاصل نما نانياطم ديبا يياجرا يبه عالوه ، دستگاهها. كرد  رصاد
  . گردد يمربوطه اشغال م نامهيدارنده گواه



اطالعات مربوطه به مجموع  يحاو يسال ، گزارش ماه هر يد ازدهمي،  هيدر اسرع وقت پس از اول ژانو ديـ اعضاء با3
 يسال برا ياست و در ط يضرور نامهيآن گواه يكه برا يخاص صادره در ارتباط با هر سمت يها تعداد مجوز

ناخالص ثبت  تيظرف يكه دارا هايكشت نيصادر شده است را به همراه اطالعات مربوط به تعداد ا ماياپيدر يهايكشت
  . ارسال دارند ركليدب يتن هستند بطور جداگانه برا 1600از  كمتر اي شتريشده ب
 يياز جمله آنها يماتيو تعل يآموزش داتيتمه رياتخاذ سا ايرا از حفظ  ييدستگاه اجرا ونيـ كنوانس1: ها  ـ معادل9 ماده

و  هايشتاز ك يو انواع خاص يفن يها هستند و مختص توسعه يدركشت يو سازمانده ييايكه مربوط به خدمات در
مربوط به امور  ييو كارا يآگاه ،ييايسطح خدمات در نكهيباز نخواهد داشت به شرط ا اند، افتهي ميتنظ يتجار يها سفر
، حداقل  ياز نظر آلودگ يا رانهيشگيپ ريو تأث دينما نيرا تأم ايدر در يمنياز ا يا و كاال درجه يكشت يو فن يانورديدر

  . باشدداشته  ونيمعادل الزامات كنوانس
مطلع  ياتيجزئ نياعضاء را از چن هيكل شانيكل گزارش گردد و ا ريدر اسرع وقت به دب ديبا يداتيتمه نيچن اتيـ جزئ2

  . خواهد نمود
از اعضاء به  يكيهنگام توقف در بنادر . اند شده يمستثن 39(كه طبق ماده  يي، به جز آنها هايـ كشت1: ـ كنترل 10 ماده

ملزم به داشتن  ونيو طبق كنوانس كنند يخدمت م ها يكشت نيكه در ا يانوردانيدر هيكل نكهيز اا نانيمنظور حصول اطم
از طرف آن  حاًيكه صح يتوسط مأموران باشند، يمجوز خاص مربوطه م اي يا نامهيگواه نيچن يهستند دارا نامهيگواه

 نيبر ا يبارز ليدال نكهيمگر ا رنديقرار گ رشيمورد پذ ديبا ييها نامهيگواه نيچن. شود يكنترل م اند افتهي اريعضو اخت
در اصل  نامهيكه آن گواه ستين يفرد نامهيدارنده گواه ايبطور متقلبانه اخذ شده  يا نامهياعتقاد موجود باشد كه گواه

  . صادر شده است يو يبرا
 فاتيتشر« ، ) 4/1(در ماده مصرحه  فاتيمورد اشاره در تشر اي) 1(كه هرگونه نواقص مورد اشاره در بند  يـ درصورت2

،  يو ابيدر غ ايو كنسول  يفرمانده كشت يفوراً به صورت كتب ديكنترل با ي، مشاهده گردد، مأمور اجرا» كنترل 
امر  انيمجاز به برافراشتن پرچم آن است ، در جر يرا كه كشت يكشور ييايمرجع در اي ياسيس يندگينما نيكترينزد

كه كشور  يليتواقص مشاهده شده و دال اتيجزئ ديبا يا هياخطار نيدر چن. مول گرددمع يقرار دهد تا اقدام مقتض
مشخص  سازند يم ستيز طيمح ايمتوجه اشخاص ، اموال  ينواقص خطر نيكه ا دهد يم صيبر آنها تشخ يعضو مبن
  . شدشده با

كه نواقص  يسفر ، در صورت تياهو طول و م يبا درنظرگرفتن اندازه و نوع كشت) 1(كنترل به موجب بند  يـ در اجرا3
 اياموال  متوجه اشخاص ، يامر خطر نيداده شود كه ا صيبرطرف نگردد و تشخ) 4/1(ماده ) 3(مورد اشاره در بند 

 ايبه در يحاصل شود كه كشت نانيبه عمل آورد تا اطم ياتاقدام ديكنترل با ي، كشور عضو مجر سازد يم ستيز  طيمح
مربوط  اتيزئ. شده باشد نيكه خطر مرتفع گردد تأم يالزمات تا حد نيكه ا يو تا زمان نكهينخواهد كرد مگر ا متيعز

  . گزارش گردد ركليفوراً به دب ديبه اقدام انجام شده با
 يكشت مورد يب ريتأخ اي فيتمام تالش ممكن به منظور اجتناب از توق ديماده ، با نيكنترل به موجب ا يـ هنگام اجرا4

غرامت هرگونه  افتيشود، محق در جاديا ريدر حركت آن تأخ اي دهيگرد فيشكل توق نيبد يانچه كشتچن. ديبه عمل آ
  . از ان خواهد بود يخسارت ناش اي انيز
مجاز به  يها يحاصل شود كه در رفتار با كشت نانيمنظور اعمال خواهد شد تا اطم نيماده در صورت لزوم بد نيـ ا5

كشور عضو اعمال  كيمجاز به برافراشتن پرچم  يهاياز آنچه در خصوص كشت رعضويكشور غ كيبرافراشتن پرچم 
  . شود ينم يشتريارفاق ب گردد، يم

از آن دسته از  يبانيبا مشورت و كمك سازمان ، پشت ديبا ونيكنوانس يـ اعضا1:  يفن يهايهمكار شيـ افزا11 ماده
  : دهند  شيافزا دنينما يم يفن يدرخواست كمكها ريموارد ز يرا كه برا يياعضا
  .  يو فن يـ آموزش پرسنل ادار الف
  . انوردانيجهت آموزش در يمؤسسات جاديـ ا ب



  .  يمؤسسات آموزش يبرا التيو تسه زاتيـ تدارك تجه ج
  ، و  ماياپيدر يهايدر كشت يعمل يمناسب ، شامل آموزشها يآموزش يها ـ توسعه برنامه د
  .  انوردانيدر يتهايصالح يهت ارتقاج داتياقدامات و تمه ريسا ليـ تسه هـ
، بادرنظرگرفتن  ونياهداف و مقاصد كنوانس شبردي، به منظور پ يا منطقه اي يا رمنطقهي، ز يدر سطح مل حاًيترج
  . رابطه  نيدرحال توسعه در ا يها كشور ژهيو يازهاين

 يالملل نيب يسازمانها ريبا سا يهمكار ايالذكر را با مشاوره  فوق يتهاي، فعال يـ سازمان به سهم خود به نحو مقتض2
  . خواهد نمود يريگيكار پ يالملل نيسازمان ب ژهيبو ،

  : اصالح نمود  رياز دو روش ز كيبه هر توان يرا م ونيـ كنوانس1: ـ اصالحات  12 ماده
  : در درون سازمان  يـ اصالحات پس از بررس الف

حداقل شش ماه قبل از آن  شانيشود و سپس ا ميتسل ركليبه دب ديعضو با كيتوسط  يشنهاديـ هر اصالح پ1
  . ديكار اعالم نما يالملل نيكل دفتر ب رياعضاء و مد يسازمان ، تمام ياعضا يآن ، مراتب را به تمام يبررس

سازمان  يانورديدر يمنيا تهيبه كم يجهت بررس ديو اعالم شده باشد ، با شنهاديشكل پ نيكه بد يـ هر اصالح2
  . ددارجاع گر

به منظور  يانورديدر يمنيا تهيـ اعضاء چه عضو سازمان باشند چه نباشند ، حق خواهند داشت تا در جلسات كار كم3
  . ندياصالحات شركت نما بيو تصو يبررس

) 3(كه به گونه مندرج در جزء  يانورديدر يمنيا تهيدر كم دهنده يحاضر و رأ يدو سوم اعضا تيـ اصالحات با اكثر4
 بيتصو ) شود يبدان اطالق م» گسترده  يانورديدر يمنيا تهيكم« پس  نيو از ا(  افتهيگسترش ) فال(قسمت 

  . داشته باشند حضور يريگ يسوم اعضاء در زمان رأ كيكه حداقل  يبه شرط گردد، يم
  . دياعضاء اعالم خواهد گرد هيبه كل رشيجهت پذ ركليفوق ، توسط دب قيـ اصالحات مصوب به طر5
  . گردد يم يشده تلق رفتهيآن توسط دو سوم اعضاء ، پذ رشيپذ خيماده در تار كي هيحـ اصال6
  :  گردد يم يشده تلق رفتهيپذ ليبه شرح ذ مهيضم هيـ اصالح7
   اي،  دهيبه اعضاء اعالم گرد رشيكه جهت پذ يخيدو سال از تار انيـ در پا1
دو  تيآن توسط اكثر بيكه در زمان تصو يبود ، درصورتنخواهد  كساليكه كمتر از  يمدت زمان متفاوت انيـ در پا2

  . اتخاذ شده باشد يميتصم نيگسترده ، چن يانورديدر يمنيا تهيدر كم دهنده يحاضر و رأ يسوم اعضا
آنها  يتجار يكه مجموع ناوگانها يياعضا ايسوم اعضاء  كياز  شيشده ب نييوجود ، چنانچه در مدت زمان تع نيا با

تن  100ناخالص ثبت شده  تيظرف يدارا يهايجهان با كشت يتجارت يرانيناخالص كشت تيدرصد ظرفكمتر از پنجاه 
خواهد  ينشده تلق رفتهياصالحات پذ ند،ياعالم نما ركليبه دب هي، اعتراض خود را نسبت به اصالح ستين شتريب اي

  . ديگرد
 يشده تلق رفتهيپذ هيكه اصالح يخيس از تارشش ماه پ اند رفتهيكه آن را پذ يياعضا يماده ، برا كي هيـ اصالح8
االجرا  ان عضو الزم رشيپذ خي، شش ماه پس از تار رديآن را بپذ خيتار نيكه پس از ا يهر عضو يوبرا گردد يم

  . خواهد شد
) الف(قسمت ) 7(به موجب جزء  هيكه نسبت به آن اصالح يياعضاء به جز آنها هيكل يبرا مهيضم هيـ اصالح9

 گردد، يم يشده تلق رفتهيكه پذ يخياند ، شش ماه پس از تار را پس نگرفته ياعتراضات نيده و چناعتراض نمو
دهد  يا هياطالع ركليبه دب واند ي، هر عضو م دناالجرا ش الزم يشده برا نييتع خيقبل از تار. االجرا خواهد شد الزم
 يبرا اي االجرا شدن آن، الزم خيال پس از تارس كيمدت حداكثر  يبرا هيخود را از شمول آن اصالح نكهيبر ا يمبن

گسترده در  يانورديدر يمنيا تهيدر كم دهنده يحاضر و رأ يدو سوم اعضا تيتوسط اكثر تواند يكه م يشتريمدت ب
   اي د،ينما يگردد ، معاف م نييتع هيآن اصالح بيزمان تصو

  : ـ اصالح توسط كنفرانس  ب



 ركليمشورت مد ايبا مشاركت  ديسوم اعضاء برسد ، سازمان با كيافق حداقل عضو كه به تو كيـ بنا به درخواست 1
  . دهد ليتشك ونياصالحات كنوانس يبررس ياز اعضاء برا يكار ، كنفرانس يالملل نيدفتر ب

شود ، توسط  بيدهنده تصو يحاضر و رأ يدو سوم اعضا تيتوسط اكثر يكنفرانس نيكه در چن هيـ هر اصالح2
  . اعضاء رسانده خواهد شد هيبه اطالع كل رشيچهت پذ ركليدب
) 8(و ) 6( يها مصرح در جزو يها هيمطابق با رو هياصالح د،ياتخاذ نما يگريد ميكه كنفرانس تصم يـ جز در موارد3

  االجرا خواهد شد ، و الزم ديخواهد گرد يشده تلق رفتهيپذ بيبه ترت) الف(قسمت ) 9(و ) 7( يجزو ها اي) الف(قسمت 
  . گردد يگسترده ، استناد به كنفرانس تلق يانورديدر يمنيا تهيقسمتها استناد به كم نيدر ا نكهيط بر امشرو

) 1(بند ) الف(قسمت ) 9(ارائه شده به موجب جزو  هيهر اطالع اي،  هياصالح كياعتراض به  اي رشيپذ هيـ هر اعالم2
آن مطلع  التيدر خيبا ذكر تار يا هياظهار نيضاء را از چناع هيكل ديبا شانيشود و ا ميتسل ركليبه دب يبطور كتب ديبا
  . دينما
به اطالع  گردد ياالجرا م الزم هيكه آن اصالح يخيهمراه با تار شود ياالجرا م را كه الزم يا هيهر اصالح كل ريـ دب3
  . اعضاء خواهد رساند هيكل

جهت امضاء در مقر  1358آذر  9تا  1357آذر  10از  ونيـ كنوانس1: و الحاق  ديي، تأ رشيپذ ب،يـ امضاء ، تصو13 ماده
عضو  ليبه طرق ذ تواند يم يهر كشور. سازمان مفتوح خواهد بود و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد ماند

  : گردد  ونيكنوانس
   اي،  دييتأ اي رشي، پذ بيو شرط تصو ديـ امضاء بدون ق الف
   اي،  رديصورت گ دييتأ اي رشي، پذ بيكه متعاقب آن تصو دييتأ اي رشي، پذ بيـ امضاء به شرط تصو ب
  . ـ الحاق  ج
  . ديكل نافذ خواهد گرد ريمضمون نزد دب نيبه هم يالحاق با سپردن سند اي ديي، تأ رشي، پذ بيـ تصو2
كار را از  يالملل نيدفتر ب ركلياند و مد بدان ملحق شده ايرا امضاء نموده  ونيكه كنوانس ييها كشور يتمام ركليـ دب3

  . سپردن آن مطلع خواهد نمود خيالحاق و تار اي ديي، تأ رشي، پذ بيسپردن هر سند تصو ايهر امضاء 
و پنج كشور كه مجموع  ستيكه حداقل ب يخيدوازده ماه پس از تار ونيـ كنوانس1: االجرا شدن  ـ الزم14 ماده

 تيبا ظرف يهايمتشكل از كشت ايدن يتجار يرانيشتناخالص ك تيآنها كمتر از پنجاه درصد ظرف يتجار يها ناوگان
 دييتأ اي رشي، پذ بيو شرط تصو ديرا بدون ق نآ) 13(، مطابق قا ماده  ستين شتريب ايتن  100ناخالص ثبت شده 

  . دياالجرا خواهد گرد الحاق را سپرده باشند، الزم اي ديي، تأ  رشي، پذ بياسناد الزم تصو ايامضاء نموده 
بدان  ايرا امضاء نموده  ونيكه كنوانس ييها به اطالع تمام كشور شود ياالجا م الزم ونيرا كه كنوانس يخيتار ركليـ دب2

  . اند خواهد رساند ملحق شده
سپرده شود ، هنگام ) 1(الحاق كه در طول دوازده ماه مورد اشاره در بند  اي ديي، تأ رشي، پذ بيـ هر سند تصو3

  . ديباشد نافذ خواهد گرد يرتريد خي، هركدام كه تار يسند نيسه ماه پس از سپردن چن اي ونياالجرا شدن كنوانس الزم
سپرده شود ، سه  گردد ياالجرا م الزم ونيكه كنوانس يخيالحاق كه پس از تار اي ديي، تأ رشي، پذ بيـ هر سند تصو4

  . ديسپردن نافذ خواهد گرد خيماه پس از تار
 اي دييتأ رش،يپذ ب،يهر سند تصو گردد، يم يشده تلق رفتهيپذ 12به موجب ماده  هياصالح كيكه  يخيـ بعد از تار5

  . اصالح شده به مورد اجرا گذارده خواهد شد ونيالحاق كه سپرده شود نسبت به كنوانس
  : ـ انصراف 15 ماده

آن عضو  يراب ونيكه كنوانس يخيپس از پنج سال از تار يدر هر زمان يتوسط هر عضو تواند يم ونيـ كنوانس1
  . ردياالجراء شده است ، مورد انصراف قرار گ الزم



كار را  يالملل نيدفتر ب ركليو مد گريد ياعضا يتمام ركليدب.  دينافذ خواهد گرد ركليبه دب يـ انصراف با اطالع كتب2
 گردد يف نافذ مانصرا نيكه ا يخيتار زيآن و ن افتيدر خيو تار شود يم افتيخصوص در نيكه در ا يا هياز هر اطالع

  . مطلع خواهد نمود
در  تواند يكه م يتر يپس از هر مدت طوالن اي ركليانصراف توسط دب هياطالع افتيـ انصراف دوازده ماه پس از در3

  .  ديشود ، نافذ خواهد گرد ديق هياطالع
ده برابر اصل آن را به ش ديينسخ تأ شانيكل سپرده خواهد شد و ا رينزد دب ونيـ كنوانس1: ـ سپردن و ثبت 16 ماده
  . اند، ارسال خواهد داشت بدان ملحق شده ايرا امضاء نموده  ونيكه كنوانس ييها كشور يتمام

متن آن  ديمنشور سازمان ملل متحد با) 102(به استناد ماده  ركلي، دب دياالجرا گرد الزم ونيكنوانس نكهيـ به محض ا2
  . ل متحد ارسال داردسازمان مل ركليدب يرا جهت ثبت و انتشار برا

 ميتنظ ييايو اسپان ي، فرانسه ، روس يسي، انگل ينيچ ينسخه واحد به زبانها كيدر  ونيكنوانس: ـ زبانها 17 ماده
 يو با نسخه اصل هيته يو آلمان يعرب يبه زبانها يرسم يها ترجمه. برخوردارند كسانيكه همه متون از اعتبار  دهيگرد

  . دامضاء شده ، سپرده خواهد ش
برابر  ( 1978 يجوال 17 خياز طرف دول مربوطه مجاز بوده به تار حاًيكه صح ليكنندگان ذ به مراتب فوق امضاء بنا
  . را امضاء نمودند ونيدر لندن كنوانس)  1357 رماهيت 26
   مهيضم

   يـ مقررات كل1 فصل
  :  ونيكنوانس ني، از نظر ااست  دهيمقرر گرد يگريطور د حاًيكه صر يجز در موارد:  فيـ تعار 1/1 ماده
  . گنجانده شده است ونيكنوانس نيا مهياست كه در ضم يمواد يبه معنا» مواد « ـ  الف
  . باشد يم ييشده توسط دستگاه اجرا دييتأ يبه معنا» شده  دييتأ« ـ  ب
  . را به عهده دارد يكشت ياست كه فرمانده يشخص يبه معنا» فرمانده « ـ  ج
منصوب شده و  يمقررات مل ايكه توسط قانون  باشد ياز فرمانده م ريغ ياز خدمه كشت يعضو ينابه مع» افسر «ـ  د
  . باشد افتهيعرف انتصاب  اي ي، توسط قرارداد جمع يانتصاب نيدرصورت عدم چن اي

  . باشد يدر قسمت عرشه م طيافسر واجد شرا كي يبه معنا» افسر عرشه « ـ  هـ
قراردارد و در صورت  يكه از نظر درجه بعد از فرمانده كشت باشد يم يا افسر عرشه يمعنابه » افسر ناوبر ارشد « ـ  و

  . قرار خواهد گرفت يبرعهده و يكشت يفرمانده ، فرمانده ييعدم توانا
  . باشد يخانه م در قسمت موتور طيافسر واجد شرا كي يبه معنا» افسر مهندس « ـ  ز
  . است  يكشت يكيكه مسئول رانش مكان باشد يم يسرمهندسافسر  يبه معنا» افسر سرمهندس « ـ  ح
قرار  يكه از نظر درجه بعد از افسر مهندس ارشد كشت باشد يم يافسر مهندس يبه معنا» افسر مهندس دوم « ـ  ط

  . رديگ يقرار م يبرعهده و يكشت يكيرانش مكان تيافسر مهندس ارشد مسئول ييدارد و درصورت عدم توانا
 ايو برابر قانون  باشد يشدن تحت آموزش م افسر ياست كه برا يشخص يبه معنا» مك مهندس افسر ك« ـ  ي

  . رسماً منصوب شده است يمقررات مل
 اي وتلگرافيراد ياپراتور) 2(درجه  اي) 1(درجه  نامهيگواه ياست كه دارا يشخص يبه معنا»  ويافسر راد« ـ  ك

،  ييويصادره به وجب مفاد مقررات راد ،يانورديدر اريخدمت س يبرا ييويارتباطات راد ياپراتور يعموم نامهيگواه
ملزم به  ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب ونينسكه طبق كنوا يكشت كي وتلگرافيراد ستگاهيو در ا باشد يم

  . شود يبكار گرفته م باشد يم يستگاهيا نيداشتن چن
 ييويمناسب صادره براساس مفاد مقررات راد نامهيگواه كي يشخص دارا يبه معنا» تلفن  وياپراتور راد« ـ  ل
  . باشد يم
  . باشد يافسر م اياز فرمانده  رياز خدمه به غ يعضو يبه معنا» دار  درجه« ـ  م



كه توسط آن كشور  يبه نحو باشد يكشور عضو م كيسفر در مجاورت  يبه معنا» ساحل  كينزد يها سفر« ـ  ن
  . شده است فيعضو تعر

 يگريد يسند رسم اي يثبت كشت نامهيكه در گواه باشد يم لوواتيقدرت بر حسب ك يبه معنا» قدرت رانش « ـ  س
   2.است دهيدرج گرد

 وني، كنوانس ييويطبق مقررات راد يفن راتيو تعم يو نگهدار يشامل نگهبان يبه نحو مقتض»  ييويراد فيوظا« ـ  ع
  . باشد يم مكويمربوطه ا يها نامه هيتوص ،ييهر دستگاه اجرا ديا به صالحدو ، بن ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب

به صورت فله ساخته شده  يكه جهت حمل نفت و محصوالت نفت باشد يم يكشت كي يبه معنا» كش  نفت« ـ  ف
  . رديگ ياست و مورد استفاده قرار م

عنوان  عيما ييايميحمل فله هرگونه مواد شكه جهت  باشد يم ييها يكشت يبه معنا»  ييايميتانكر مواد ش« ـ  ض
، ساخته شده است و  مكويا» خطرناك به صورت فله  ييايميحامل مواد ش يكشت زاتيكد ساختمان و تجه« شده در 

  . رديگ يمورد استفاده قرار م
كد « عنوان شده در عيكه جهت حمل فله هرگونه گاز ما باشد يم يكشت كي يبه معنا»  عيتانكر گاز ما« ـ  ق

، ساخته شده است و مورد استفاده قرار  مكويا» به صورت فله  عيما يحامل گازها يهايكشت زاتيساختمان و تجه
  . رديگ يم

كننده  كشور صادر يرسم يزبانها ايبه زبان  ديبا ها نامهيـ گواه1:  هيدييو فرم تأ ها نامهيـ مندرجات گواه 2/1 ماده
  . به آن زبان باشد يا ترجمه يحاو دينباشد، متن با يسيانگل زبان مورد استفاده كهيدرصورت. باشد

  :  توانند يم يياجرا يدستگاهها ، وتلفنيراد يها ـ درخصوص افسران مخابرات و اپراتور2
از مقررات  تيبا تبع نامهيرا در آزمون صدور گواه ونيكنوانس مهيمورد لزوم مقررات مربوطه ضم يـ اطالعات اضاف الف
   ايانند ، بگنج ييويراد
صادر  باشد يم ونيكنوانس مهيمورد لزوم ضم يدارنده واجد اطالعات اضاف نكهيبر ا يمبن يا جداگانه نامهيـ گواه ب
  . ندينما
  : خواهد بود  ليبه شرح ذ ونيكنوانس 6مورد لزوم ماده  نامهيگواه هيدييـ فرم تأ3

   ها نامهيگواه دييتأ فرم
  ) كشور (                                              ها نامهيگواه هيدييتأ                 )                     يمهر رسم( 

   1978،  انوردانيدر يو نگهبان نامهيصدور گواه 3آموزش ، ياستانداردها يالملل نيب ونيبر اساس مفاد كنوانس صادره
  . كند يم قيتصد) نام ( دولت  اي
  . مينما يم قيصدت ليكننده ذ ، امضاء نجانبيا

  ........................  يبرا 4...................شماره  نامهيگواه/ حاضر  نامهيگواه كه
  يالملل نيب ونيكنوانس....................... مطابق مفاد ماده  حاًي، كه صح) اسم كامل شخص ( 
  ، به عنوان 1978 انوردانيدر يو نگهبان نامهيآموزش، صدور گواه ياستانداردها 
  :  شود يصادر م ليذ يانحصار يتهايشناخته شده است با محدود طيواجد شرا 5.................... 
  .................................................................................................................... تهايمحدود نجايا در
  ..........................................................................................................حسب بر»  ريخ« كلمه  اي 
  ........................................... شود  ديمورد ق 

  ................................. هيدييتأ نيصور ا خيتار
  .....................................امضاء                          )                   يمهر رسم( 
  ) است  افتهي ارياخت حاًيكه صح يمقام رسم ياسم و امضا( 
  ..........................................  نامهيتولد دارنده گواه خيتار



  ............................................. نامهيدارنده گواه يامضا
 يها سفر ونيكه به منظور اعمال كنوانس يـ هر كشور عضو1: ساحل  كينزد يها ـ اصول حاكم بر سفر 3/1 ماده
 انوردانيرا بر در يالزامات نامهيصدور گواه اياز نظر آموزش ، تجربه  يالزامات دينبا كند، يم فيساحل را تعر كينزد

 ليتحم باشند يم ييها سفر نيرا دارند و مشغول چن يرچم كشور عضوكه اجازه برافراشتن پ ييهايكننده در كشت خدمت
كه اجازه برافراشتن پرچم آن  ييهايكننده در كشت خدمت انوردانينسبت به در يانوردانيدر نيچن يكه برا يكند به نحو

 نوردانايدر خصوص در دينبا يكشور عضو نيچن يمورد چيدر ه. شود تر ديكشور را دارند، منجر به الزامات شد
 ونياز كنوانس شيب يرا دارند الزامات يگريكه اجازه برافراشتن پرچم كشور عضو د ييهايدر كشت كننده دمتخ

  . دينما ليتحم دهند، يساحل انجام نم كينزد يها كه سفر ييهايدرخصوص كشت
ل در ساح كينزد يكشور عضو كه بطور منظم مشغول سفرها كيمحق برافراشتن پرچم  يهايـ درخصوص كشت2

را از نظر آموزش ،  يالزامات ديبا باشد يمحق برافراشتن پرچم آن م يكه كشت يكشور باشند، يسواحل كشور عضو م
كه  يرا حداقل برابر با الزامات كشور ييهايكشت نيكننده در چن خدمت انوردانيدر يبرا نامهيتجربه و صدور گواه

كه  ييهاينسبت به كشت ونيآنكه از الزامات كنوانس در سواحل آن مشغول سفر است وضع كند، مشروط بر يكشت
 كياز آنچه كه به عنوان سفر نزد شيكه سفر خود را به ب يكشت. فراتر نرود ستنديساحل ن كينزد يها مشغول سفر
فوق قرار  فيكه تحت پوشش تعر شود يم ييو وارد آبها دهد يشده بسط م فيعركشور عضو ت كي يساحل از سو

  . انجام دهد يتسامح چيماده را بدون ه نيبه موجب ا ونيالزامات كنوانس دياند، با نگرفته
كه اجازه برافراشتن پرچم آن  يرا به كشت ونيساحل كنوانس كينزد يها مقررات سفر ازاتيامت تواند يـ كشور عضو م3

سواحل كشور ساحل در خارج از  كينزد يها كشور فوق بطور منظم مشغول سفر فيطبق تعر كهيرا دارد به هنگام
  . اعطاء كند باشد، يم رعضويغ
محدود  رعضويو غ ونيرا اعم از عضو به كنوانس يكشور چيه تيصالح ديوجه نبا چيماده به ه نياز مفاد ا كيچيـ ه4

  . كند
 ارياخت) 10(به موجب ماده  حاًيافسر كنترل كه صح كي يـ كنترل اعمال شده از سو1: كنترل  فاتيـ تشر4/1 ماده

  : محدود خواهد شد  ليت به موارد ذاس افتهي
ملزم به  ونيكنوانس يكه از سو يكننده در كشت خدمت انوردانيدر هيكل نكهيبه ا) 10(ماده ) 1(مطابق بند   يـ گواه الف

  . باشند يمعتبر م تيمعاف كي ايمعتبر  نامهيگواه كي ي، دارا باشند يم نامهيداشتن گواه
 يليچنانچه دال ونيبه نحو مورد لزوم كنوانس ينگهبان يدر حفظ استانداردها يشتك انوردانيدر ييتوانا يابيـ ارز ب
آن  يورود يراهها ايكشور عضو  كيبه هنگام حضور در بندر  يياستانداردها نيامر باشد كه چن نيا رشيپذ يبرا

  . گردند ينم تياند رعا حادث شده ليموارد ذ نكهيبندر، به علت ا
  :  ايگل نشستن شده است ،  اي ايورد با كف دردچار تصادم ، برخ يـ كشت1
در اسكله بوده است صورت گرفته است كه به  ايدر حال لنگر  ايكه در حال حركت  يدرحال يمواد از كشت هيـ تخل2

  :  اياست ،  يرقانونيغ يالملل نيب يونهايموجب كنوانس
 كيتراف كيتفك يطرحها اي يانورديدر ريمس يها يگذار عالمت ايناامن مانور داده  اينادرست  يقيبه طر يـ كشت3

  . نشده است تيرعا
مطابق ماده  ديمشخص شود ، افسر كنترل با لياز نواقص ذ كي، هر) 1(انجام كنترل مطابق بند  جهيـ چنانچه در نت2
  : كشور صاحب پرچم قرار دهد ربطيذ ندهيو نما يفرمانده كشت اريرا در اخت ياطالعات كتب  )10(

 نامهيگواه كيكه ملزم به داشتن  يانوردانيدر يمعتبر از سو تيمعاف ايمعتبر مناسب  نامهيگواه كيداشتن  ـ عدم الف
  . باشند يم
كشور صاحب  ياز سو يكشت يشده برا نييبا الزامات تع يمهندس اي يانورديدر ينگهبان ريتداب يـ عدم هماهنگ ب

  . پرچم 



از  يريجلوگ اي منيا تيالزم جهت هدا زاتيتجه يريبكارگ يبرا طيشخص واجد شرا ياز سو يدر نگهبان بتيـ غ ج
  . يآلودگ

 نيگزيجا يها يدر آغاز سفر و نگهبان ينگهبان نينفس جهت اول گماردن اشخاص تازه يفرمانده برا ييـ عدم توانا د
  . متعاقب آن 

فرمانده ،  يها نامهيكه به گواه يبه آنها اشاره شده است تا حد) 2(بند ) الف(كه در قسمت  ينواقص حيـ عدم تصح3
و در  شوند يمربوط م ويبه افسر راد يو در موارد يو مهندس يانورديدر يها يافسر سرمهندس و افسران مسئول نگهبان

 فيرا توق يكشت تواند يكشور عضو م كيبه موجب ماده خواهند بود كه براساس آن  يليتنها دال) 2(بند ) ب(قسمت 
  . كند

  ـ قسمت عرشه  ـ فرمانده 2 فصل
  : گردد  تيرعا يانورديدر يدر نگهبان ديكه با يـ اصوالساس 1/2 ماده

 يبرا ديكه با ليرا به اصول ذ ي، فرماندهان و پرسنل نگهبان يكشت اني، متصد يتوجه مالكان كشت يستيـ اعضاء با1
  . دنيگردد، جلب نما تيمواقع رعا هيدر كل منيا يانورديدر يامر كهنگهبان نيا نيتضم

 ي، كاف منيا يانورديدر يحفظ نگهبان يبرا ينگهبان داتيكه تمه دينما نيملزم است تضم يـ فرمانده هر كشت2
از تصادم و به  يريهنگام جلوگ ژهيخود بو كيزمان كش يفرمانده ، در ط يكل تيافسران نگهبان تحت هدا. باشند يم

  . باشند يم يكشت منيا تيگل نشستن ، مسئول هدا
مدنظر قرار خواهند  هايكشت هي، درخصوص كل گردد ياست اما به آنها محدود نم لي، كه شامل موارد ذ ياساسـ اصول 3

  . گرفت 
  :  ينگهبان داتيـ تمه4

 كيو مناسب بوده و ضرورت حفظ  يغالب ، كاف طياوضاع و شرا يمواقع برا هيدر كل ديبا ينگهبان بيـ ترك الف
  . ديرا ملحوظ نما حيصح يبان دهيد
داران مناسب در عرشه باشد، عوامل  شامل درجه تواند يكه م يپل فرمانده يرو ينگهبان بيترت نييـ به هنگام تع ب
  : مدنظر قرار داده شوند  دياز جمله با زين ليذ
  . بماند يبدون مسئول باق يپل فرمانده دينبا يزمان چيـ در ه1
  .  يكيتار ايدارد  نور روز وجود ايآ نكهيو ا دي، د ييآب و هوا طيـ شرا2
 يضرور ،يافسر مسئول نگهبان يرا برا ياضاف يناوبر فيكه ممكن است انجام وظا يانورديدر يها خطر يكيـ نزد3

  . گرداند
و هرگونه  يكيالكترون ابي محل ليوسا ايهمچون رادار  يناوبر كمك لياز وسا يبردار بهره تيـ استفاده و وضع4

  . مؤثر باشد يكشت منيا يكه بر ناوبر يگريد زاتيتجه
  . است كياتومات يابيمجهز به رد يكشت ايكه آ نيـ ا5
  . ديآ ديپد ژهيو ياتيعمل طيشرا جهيكه ممكن است در نت يانورديدر ينگهبان يبرا رمعموليغ يها ـ هرگونه ضرورت6
  :  فهيانجام وظ يـ آمادگ5
. نگردد فيتضع ينگهبان بر اثر خستگ يها ن و ملوانافسران نگهبا ييباشد كه كارا يا به گونه يستيبا ينگهبان ستميس

 ياستراحت كاف يبعد نيجانش ينگهبان در شروع سفر و نگهبانها نيگردد كه اول يسازمانده يا به گونه ديبا فيوظا
  . باشند فهيآماده انجام وظ زيلحاظ ن ريداشته و از سا

  :  يـ ناوبر6
را  يا شده نييتع رينموده و هر مس يزير طالعات مربوطه از قبل برنامها هيبا توجه به كل ديـ سفر موردنظر را با الف

  . قرار دهد يقبل از آغاز سفر مورد بررس



، با استفاده  يبا تناوب كاف يو سرعت را در فواصل زمان تيشده ، موقع يابي جهت ريمس يستي، با ينگهبان يـ در ط ب
شده  يزير برنامه ريمس يحاصل شود كه كشت نانينمود تا اطمموجود، كنترل  يضرور يناوبر يكمك لياز هرگونه وسا

  . كند يم بيرا تعق
كامل  يآگاه يكشت يرو يو ناوبر يمنيا زاتيتجه هياز كل يبردار و بهره تيدر مورد موقع يستيـ افسر نگهبان با ج

  . ر دهدمطلع باشد و آنها را مدنظر قرا يزاتيتجه نياز چن يبردار بهره يها تيداشته و از محدود
  . هستند يكشت منيا يباشد كه محل ناوبر يفيمتعهد به انجام وظا ايموظف  دينبا يانورديدر يـ افسر مسئول نگهبان د
  :  يناوبر زاتيـ تجه7

  . خود، به عمل آورد اريدر اخت يناوبر زاتيتجه هيرا از كل يبردار بهره نيكارآمدتر يستيبا يبان دهيـ افسرد الف
مفاد مربوط به استفاده از رادار را ، مندرج در  تيضرورت رعا يستيفاده از رادار ، افسر نگهبان باـ به هنگام است ب

  . مواقع مدنظر قرار دهد هي، در كل ايازتصادم در در يريمقررات قابل اعمال جلوگ
  . دينما ديترد ياخطار صوت ليها و وسا در استفاده از دسته سكان ، موتور ديـ درصورت لزوم ، افسر نگهبان نبا ج
  :  يناوبر يتهايو مسئول فيـ وظا 8

  :  ديبا يـ افسر مسئول نگهبان الف
كه به نحو  يمگر زمان ديآن را ترك ننما يطيشرا چيانجام داده و در ه يخود را در پل فرمانده ينگهبان فهيـ وظ1

  . شود نيگزيجا حيصح
كه فرمانده  يادامه دهد، تا زمان يمانده در پل فرماندهحضور فر رغميعل يكشت منيا تيهدا يخود برا تيـ به مسئول2

  . مفهوم گردد نيطرف ياست و برا رفتهيمزبور را پذ تيبرساند كه مسئول يبطو رخاص به اطالع و
به عمل آورد ، فرمانده را آگاه  يمنيدر رابطه با ا ديرا با يچه اقدام نكهيدر مورد ا يديـ درصورت بروز هرگونه ترد3

  . سازد
 ست،يخود به صورت كارآمد ن فيوظا يفايقادر به ا نيگزيامر دارد كه افسر جا نيا رفتنيپذ يبرا يليچنانچه دل ـ4

  . صورت متعاقباً مراتب را به اطالع فرمانده برساند نينسپارد و در ا يرا به و ينگهبان
قانع نموده و رد ،  يكشت يقيحق اي ينيتخم تيخود را نسبت به موقع يستيبا ،يدر قبول نگهبان نيگزيـ افسر جا ب
 يو ينگهبان يرا كه انتظار مواجهه با آن در ط يناوبر يبرا يو هرگونه خطرات دينما دييو سرعت موردنظر را تأ ريمس
  . مورد توجه قرار دهد ديبا رود يم
  . خواهد شد ينگهدار يكشت تيمربوط به هدا ينگهبان يدر ط تهاياز حركات و فعال يـ سابقه كامل ج
  :  بان دهيـ د9

 ريو خطر تصادم ، به گل نشستن و سا تيكامل موقع يابيبه منظور ارز حيبطور صح يبان دهيد كي جاديبر ا عالوه
شكسته  ، الشه  يدچار خطر ، افراد كشت يمايهواپ اي يكشت يابيشامل رد يستيبا بان دهيد فيوظا ،يرانيخطرات كشت
  : شوند  تيرعا ديبا ليذيها اري، مع يبان دهيد جاديا يبرا. باشد گردد يم زين ها يو قطعات كشت

كه بتواند  يگريد فهيوظ چيباشد و ه حيصح يبان دهينسبت به انجام د يقادر به بذل توجه كاف دي، با بان دهيـ د الف
  . به او محول نخواهد شد اي رفتهيكار گردد توسط او پذ نيمخل ا

 بان دهيبه عنوان د دينبا يكشت تيدار به هنگام هدا است و سكان گريكدي از يدار ، جدا و سكان بان دهيد فيـ وظا ب
 ريپذ امكان يا جانبه كامل و همه ديآنها، د يدار كوچك كه در محل سكان يهايكشت يدر نظر گرفته شود ، باستثنا

 يبان دهير مسئول دوجود ندارد، افس حيصح يبان دهيحفظ د يبرا يگريهرگونه مانع د ايشبانه  ديدر د ياست و اختالل
  :  يموارد نيكند ، مشروط بر آنكه در چن يبان دهيد ييبه تنها  روز ، ييدر روشنا تواند يم
  . است خطر يكار ب نيثابت شده باشد كه انجام ا ديشده و بدون ترد يابيبا دقت ارز تيـ وضع1
  : ، مبذول شده باشد  ستيد به آنها نمحدو يبوده ول ليعوامل مربوطه ، كه شامل موارد ذ يـ توجه كامل به تمام2
  وضع هوا  ـ



   ديد ـ
   كيتراكم تراف ـ
   يكشت تيهدا يبودن خطر برا كينزد ـ
   كيتفك يطرحها كينزد ايدر داخل  يانورديتوجه الزم به هنگام در ـ
  . در دسترس باشد يجهت احضار به پل فرمانده يكمك يروي، ن تيدر وضع يرييـ هنگام لزوم هرگونه تغ3

  : عرشه  يبا داشتن راهنما رو يكشت تيـ هدا10
و تعهدات  فيرا از وظا يبان دهيافسر مسئول د ايعرشه ، فرمانده  يرو يو تعهدات راهنما ، حضور و فيوظا رغميعل

و  يمحل طيشرا ،يكشت تيهدا يفرمانده و راهنما ، اطالعات مربوط به روشها. كند ي، معاف نم يكشت يمنيمربوط به ا
خواهند نمود و  كينزد يبا راهنما، همكار يبان دهيو افسرد ندهفرما. مبادله خواهند نمود گريكديرا با  يكشت مشخصات
  . را حفظ خواهند كرد يو حركت كشت تيبر موقع حيكنترل صح

  :  ييايدر ستيز طيـ حفاظت از مح11
 هيآگاه باشند و كل ييايدر ستيز  طيمح يصادفت اي ياتيعمل يآلودگ ياز آثار جد دي، با يبان دهيو افسر مسئول د فرمانده

به  يو بندر يالملل نيرا ، خصوصاً در چارچوب مقررات مربوطه ب يآلودگ نياز چن يريشگيالزم جهت پ ياطيموارد احت
  . عمل آورند

خالص نا تيظرف يدارا يها يفرماندهان و افسران ارشد كشت نامهيصدور گواه يبرا يـ حداقل الزامات اجبار2/2 ماده
  :  شتريب ايتن  200ثبت شده 
   شتريب ايتن  1600ناخالص ثبت شده  تيظرف يدارا يهايو افسر ارشد كشت فرمانده

 نامهيگواه يدارا ديبا شتريب ايتن  1600ناخالص ثبت شده  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيـ هر فرمانده و افسر ارشد 1
  . مناسب باشد

  :  ديبا نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در2
  . برخوردار باشد ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج بو ييـ از نظر دستگاه اجرا الف
 تيبا ظرف يها يدر كشت يانورديدر يبه عنوان افسر مسئول نگهبان نامهيصدور گواه يـ الزامات موردنظر برا ب

ارائه نموده  ليبه شرح ذ دييتأ مورد يانورديمقام ، خدمت در نيرا داشته و در ا شتريب ايتن  200ناخالص ثبت شده 
  : باشد 

را  يا ژهيآموزش و ييحال چنانچه دستگاه اجرا نيماه، با ا 18به عنوان افسر ارشد ، حداقل  نامهيگواه افتيدر يـ برا1
مدت مزبور . ديالزام نما آورد، يبه حساب م يانورديدر يماه خدمت به عنوان افسر مسئول نگهبان 6كه معادل حداقل 

  . ابدي ليماه تقل 12به حداقل  اندتو يم
خدمت  نيماه از ا 12كه حداقل  يحال ، درصورت نيماه ، با ا 36به عنوان فرمانده ، حداقل  نامهيگواه افتيدر يـ برا2
 يخدمت نيرا كه معادل چن يا ژهيآموزش و ييچنانچه دستگاه اجرا ايبه عنوان افسر اول گذرانده شده باشد،  يانورديدر

  . ابدي ليماه تقل 24به حداقل  تواند ي، مدت مزبور م ديالزام نما آورد يمبه حساب 
 نيا مهيشامل مواد مندرج در ضم ديبا يامتحان نيچن. گذرانده باشد ييدستگاه اجرا تيـ امتحان الزم را در حد رضا ج

 يدارا يهايندهان و افسران اول كشتفرما يرا برا يالزامات امتحان نيا تواند يم ييماده باشد، اما استثنائاً دستگاه اجرا
 يتمام يمنيو با توجه به اثر آن بر ا داند يالزم م كهيهستند، به صورت لساح كينزد يابعاد محدود كه مشغول سفرها

  . دهد رييتغ كنند يكه در همان آبها حركت م ييها يكشت
  تن  1600تا  200 نيناخالص ثبت شده ب تيظرف يدارا يها يو افسر ارشد كشت فرمانده

 نامهيگواه يدارا ديتن با 1600و  200 نيناخالص ثبت شده ب تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيـ هر فرمانده و افسر اول 3
  . مناسب باشد

  :  ديبا نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در4



  . برخوردار باشد ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج به و ييـ از نظر دستگاه اجرا الف
در  يانورديدر يافسر مسئول نگهبان كي طيشرا زيبه عنوان افسر ارشد ، حا نامهيگواه افتيدر يـ برا1ـ  ب

  . باشد شتريب ايتن  200ناخالص  تيبا ظرف ييها يكشت
 يهايدر كشت يانورديدر يافسر مسئول نگهبان كيمربوط به  طيشرا زيبه عنوان فرمانده ، حا يگواه افتيدر يـ برا2

 نيماه در ا 36به مدت حداقل  دييمورد تأ يانورديخدمت در يو دارا شتريب ايتن  200شده ناخالص ثبت  تيبا ظرف
چنانچه  ايشده  يبه عنوان افسر اول ط يانورديخدمت در نياماه از  12كه حداقل  ي، درصورت نيمقام باشد، با وجود ا

به  تواند ي، مدت مزبور م ديزام نماال اورد يبه حساب م يخدمت نيرا كه معادل چن يا ژهيآموزش و ييدستگاه اجرا
  . ابدي ليماه تقل 24حداقل 

خواهد  مهيشامل مواد مندرج در ضم يامتحان نيگذرانده باشد، چن ييدستگاه اجرا تيرا در حد رضا يـ امتحان مقتض ج
 يبرا داند  يمكه مناسب  يرا به صورت يالزامات امتحان نيا تواند يم ييدستگاه اجرا نيكه ا نيا يبود ، به استثنا

را كه قابل اعمال در  يدهد تا آن مواد رييساحل تغ كينزد يها مشغول به سفر يها يفرماندهان و افسران ارشد كشت
كه ممكن است در همان آبها در حال  ييها يكشت هيكل يمنيبا توجه به اثر آن بر ا ستيمربوطه ن يها يكشت ايآبها 

  . ديحركت باشند حذف نما
   اتيكل
در سطح فرمانده صادر  نامهيگواه ايآ نكهيبرحسب ا تواند يم مهيمختلف ضم نيبه موجب عناو يالزام  دانش ـ سطح5
ناخالص ثبت  تيبا ظرف يهايكاربرد در كشت يدارا ها نامهيگواه اي  نامهيگواه ايآ نكهيافسر ارشد و براساس ا اي شود يم

  . كند رييتن ، تغ 1600و  200 نيناخالص ثبت شده ب تيبا ظرف يها يدر كشت ايهستند  شتريب ايتن  1600شده 
   2/2ماده  مهيضم

  فرمانهان و افسران ارشد  نامهيصدور گواه يدانش الزم برا حداقل
   شتريب ايتن  200ناخالص ثبت شده  تيبا ظرف يهايكشت

با  يدارا يهايرشد كشتبه عنوان فرمانده و افسر ا نامهيگواه افتيجهت آزمون داوطلبان در ليـ مواد ارائه شده ذ1
 يو گسترش عمق شيهدف از آن عبارت است از افزا. شده است ميتنظ شتريب ايتن  200ناخالص ثبت شده  تيظرف

در  يانورديدر يافسران مسئول نگهبان نامهيصدور گواه يبرا يالزام طيحداقل شرا« ـ 4/2موضوعات مندرج در ماده 
،  يكشت يمنيفرمانده در مورد ا كيكه  نيبا درنظرداشتن ا»  شتريب اي تن 200ناخالص ثبت شده  تيبا ظرف يهايكشت

خواهد بود كه  يتيافسر ارشد در موقع كيكه  ني، و ا باشد يرا دارا م يينها تيمسافران ، خدمه و محموله آن مسئول
آنها در  يياخواهد شد كه توان يطراح يموضوعات به نوع ني، امتحان در ا رديرا بپذ يتيمسئول نيچن لحظههر 
  . رديقرار گ شيمورد آزما مؤثر است ، يكشت يمنيكه بر ا ياطالعات موجود هيكل يريفراگ

  :  تيموقع نييو تع يـ ناوبر2
  :  طيشرا يدر تمام يسفر و ناوبر يزير ـ برنامه الف

  .  يانوسياق يرهايمس بيمورد قبول تعق يروشها قيـ از طر1
  . محدود  يـ در آبها2
  .  خيـ در 3
  . محدود  ديـ با د4
  .  كيتراف كيتفك يها ـ طرح5
  .  عيوس يآثار جزر در مد يـ در مناطق دارا6
  :  تيموقع نييـ تع ب
  . اراتي، ستارگان ، ماه و س دي، شامل استفاده از خورش ياجرام سماو يـ با بررس1



 يناوبر كمك ليوسا يناوبر ينيئم زماز عال يابي در استفاده از جهت يياز جمله توانا ،ينيـ با مشاهده مشخصات زم2
 يها مناسب، اخطار ييايدر يها شناور به همراه نقشه يو راهنماها ييايدر ي، چراغها ييايدر يها فانوس لياز قب
  .  صلهحا تيصحت موقع يابيجهت ارز اتينشر ريو سا يانورديدر
به همراه اطالع  ،ييدستگاه اجرا تيرضا در حد يمدرن كشت يكيالكترون يكمك ناوبر ليوسا هيـ با استفاده از كل3

 نيياصالح جهت كسب تع يها اطالعات غلط و روش يابي، منابع اشتباه ، رد تهايمحدود ،يبردار خاص از اصول بهره
  .  تيموقع قيدق
   يـ نگهبان3

، شامل آن  ايدراز تصادم در  يريجلوگ يالملل نيـ ارائه دانش كامل نسبت به محتوا ، كاربرد و مقصود مقررات ب الف
  . ارتباط دارد منيا يانورديكه به در ييها مهيضم
  » .گردند تيرعا يانورديدر يدر حفظ نگهبان ديكه با ياصول اساس  «ـ  1/2ـ ارائه دانش نسبت به ماده  ب
  رادار  زاتيـ تجه4

رادار  يز صفحه مانور، نسبت به مباندرصورت موجودنبودن ، با استفاده ا ايرادار  ساز هيدانش به همراه استفاده از شب ارائه
،  زاتيتجه نياطالعات به دست آمده از ا ليو تحل رينسبت به تفس نياز آن ، و همچن يبردار استفاده و بهره تيو قابل

  : شامل 
  . ـ عوامل مؤثر بر كاربرد و دقت  الف
  .  ريو حفظ تصاو ليـ تشك ب
  .  رهيو غ ايزتاب از درغلط ، با ياطالعات اشتباه ، پژواكها يابيـ رد ج
   تيـ برد و موقع د
  . مهم  يها پژواك ييـ شناسا هـ
  .  هايكشت ريو سرعت سا ريـ مس و
  . هايسبقت كشت ايراه عبور ، روبرو شدن  نيكتريـ زمان و مسافت نزد ز
  .  هايكشت ريو سرعت سا ريمس راتييتغ يابيـ رد ح
  . هر دو  اي يسرعت خودكشت اي ريدر مس راتييتغ ريـ تأث ط
  .  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيـ استفاده از مقررات ب ي
  .  يروسكوپيو ژ يسينماها ـ مغناط ـ قطب5

 نياصالح ا ليو دانش مربوط به وسا يروسكوپيو ژ يسيمغناط ينماها و اصالح اشتباهات قطب نييتع تيقابل
  اشتباهات

   ينگار انوسيو اق يـ هواشناس6
  . آب و هوا  يمحل طيمنطقه با توجه به شرا يهوا ينيب شيو پ كينوپتيس كنقشهي ريو تفس دركييتواناارائه  ـ  الف
حاره ، و اجتناب از مراكز  يدوران يها مختلف آب و هوا ، شامل طوفان يها ستميس اتيـ دانش نبت به خصوص ب

  . و مناطق خطرناك  يطوفان
  .  يانوسياق انيجر يها ستميـ دانش نسبت به س ج
 يسيبه زبان انگل اتي، شامل نشر ها انيجزر و مد و جر نهيمربوطه در زم يانورديدر اتينشر هياستفاده از كل ييـ توانا د
 .  
  .  يجزر و مد طيمحاسبه شرا ييتوانا هـ
  .  يكشت تيو هدا يده ـ مانور7

  :  ليذ طي، از جمله شرا طيدر تمام شرا يكشت تيو هدا يده مانور



به آب و هوا ، جزر و مد ، فاصله  يراهنما با توجه مقتض يها شناور اي ستگاههايبه ا شدن كيه هنگام نزدـ مانور ب الف
  . تا محل توقف و مسافت توقف 

محدود بر واكنش  ي، باد و آبها انيجر راتي، با درنظر داشتن تأث رهيها و غ ها ، دهانه خانه در رود يكشت تيـ هدا ب
  . نسبت به سكان يكشت
 نيبه طرف چشيپ 6تكان ريتأث لياز بستر آب به دل يركشتيعمق ، از جمله كاهش فاصله ز كم يدر آبها يده  مانورـ  ج

  .  يو حركت عمود
  ). كانال  ريتأث(مجاور  يا و سواحل رودخانه تيتحت هدا  يكشت نيدر حال عبور و ب يها يكشت نيـ عملكرد متقابل ب د
  . بدون آن  اي كش دكي ايمختلف باد و جزر و مد ،  طيحت شراو جداشدن از اسكله ت يريگ پهلو هـ
 نييدر تع ليو عوامل دخ يمحدود لنگر انداز يدو لنگر در محلها اي كيبا  يانداز ، لنگر يانداز ـ انتخاب محل لنگر و

  . رديمورد استفاده قرار گ ديطول كابل لنگر كه با
  .  خورده چيپ يها لنگر يساز لنگر ، ازاد دنيـ كش ز
  . خشك ، با خسارت و بدون خسارت  يراتيبه حوضچه تعم تيـ هدا ح
،  يكش دكي اتيدچار اضطرار ، عمل يمايهواپ اي ينامساعد ، از جمله كمك به كشت يدر هوا يكشت تيـ اداره و دا ط

تفاده از اب و اس انيامواج ، كاهش كشش توسط جر انيكنترل از م رقابليغ يكشت كينگاه داشتن  رونيب يها روش
  . روغن 

  . نامساعد ينجات در هوا ليوسا اي قهايبه آب انداختن قا يبرا يده در مانور ها قيقا ياطيـ اقدامات احت ي
  . نجات  ليوسا اينجات  يها قياز قا افتگاني سواركردن نجات يـ روشها ك
گردش  ريتوقف و دوا يص به مسافتهابا توجه خا ها يكش انواع عمده  و موتور يده مانور اتيخصوص نييتع ييـ توانا ل

  . متفاوت  يها و سرعتها با ابخور
  .  يپاشنه خود كشت اي نهيشده موج س جادياز خسارت ا زيجهت پره افتهي با سرعت كاهش يانورديدر تيـ اهم م
  . اتخاذ گردد يدر كشت خيانباشت  طيبا شرا خيدر  يانورديبه هنگام در ديكه با يعمل ريـ تداب ن
  . در داخل آنها  يده و مانور كيتراف كيتفك يستفاده از طرحهاـ ا ق
  .  يـ تعادل، ساختار و كنترل خسارت كشت8

و پاسنه و تعادل و اقدامات الزم  نهيآبخور س هيو عوامل مؤثر بر زاو ها هيو نظر يساختار كشت يـ درك اصول اساس الف
  . و پاسنه و تعادل نهيآبخور س منيا هيحفظ زاو يبرا
قسمت  كيدر صورت ورود خسارت به  يو پاشنه و تعادل كشت نهيابخور س منيا هيـ دانش نسبت به اثر وارد بر زاو ب

  . انجام شود ديكه با كننده  يو اقدامات خنث
محاسبه فشار ، از جمله  ليو پاشنه ، و فشار و وسا نهيآبخور س هيزاو يها ـ استفاده مشخص از جداول و نمودار ج

  . وارد بر بدنه در حدود قابل قبول يها توازن به منظور حفظ فشار يها و برقرار محموله يريه بارگدانش نسبت ب
  . خاص قطعات مختلف  يو اسام يكشت ياصل يساختار ينسبت به اجزا يـ دانش عموم د
  .  يدرخصوص تعادل كشت مكويا يها نامه هيـ دانش نسبت به توص هـ
   يكشت يروگاههايـ ن9

  .  ييايدر يروگاههاياز ن يبردار بهرهـ اصول  الف
  .  يكشت يكمك آالت نيـ ماش ب
  .  ييايدر يمهندس يها  نسبت به واژه يـ دانش عموم ج

  . محموله  يو انبارساز ييـ جابجا 10
  . محموله  ي، از جمله مهاربند يها در كشت محموله يساز و محكم يـ انبارساز الف
  .  نيسنگ يكاالها هيو تخل يريبذل توجه خاص نسبت به بارگ، با  هيو تخل يريبارگ اتيـ عمل ب



 يكاالها ييايحمل در يالملل نيمقررات ب ژهيها ، بو مربوط به حمل محموله يالملل نيب يها نامه هيـ مقررات و توص ج
  ) . IMDG(خطرناك 

خطرناك در  يبت از كاالهاو مراق هيو تخل يريبارگ اتيعمل يالزم در ط اطيخطرناك ، موارد احت يـ حمل كاالها د
  . طول سفر 

  . ها  تانكر يمنيمربوط به ا يجزوات راهنما نينسبت به مندرجات و كاربرد اخر يـ دانش عمل هـ
  .  يزن و تلمبه يكش لوله يبرا جيمورد استفاده را باتيدر مورد ترت يـ دانش عمل و
متداول همچون نفت خام ،  ينفت يها لهمحمو يها يژگيو هيتوص يبكار رفته برا فيـ اصطالحات و تعار ز

  . واسطه و نفت  يها كننده هيتصف
  . گاز  يساز آزاد اتيتانك و عمل يآب توازن ، شستشو يـ مقررات مربوط به آلودگ ح
  .  LOAD – ON – TOP يمحموله نفت يريگ رسوب يـ روشها ط

  .  قياطفاء حر ليو وسا يسوز از آتش يريشگيـ پ11
  .  ينشان آتش ناتيتمر يـ سازمانده الف
  .  قيمربوط به حر ييايميو مسائل ش يبند ـ طبقه ب
  .  قياطفاء حر يها ستميـ س ج
  .  قيشده اطفاء حر دييدوره تأ كيـ حضور در  د
  .  قياطفاء حر زاتيـ دانش نسبت به مقررات مربوط به تجه هـ
  .  يـ اقدامات اضطرار12
  .  يكشت يدن عمدهنگام به ساحل ز ياطيـ اقدامات احت الف
  . قبل و بعد از به گل نشستن انجام شود ديكه با يـ اقدام ب
  . بدون كمك  ايبه گل نشسته ، با كمك  يـ شناور ساختن كشت ج
  . به دنبال بروز تصادم اتخاذ گردد ديكه با يـ اقدام د
  . موقت از نشست  يريجلوگ هـ
  .  يه در موارد اضطرارمسافران و خدم يمنيـ اقدامات مربوط به حفاظت و ا و
  . انفجار  اي يسوز به دنبال آتش يـ محدود نمودن خسارت و نجات كشت ز
  .  يـ رها نمودن كشت ح
 يدر موارد ينصب سكان اضطرار ي، و روشها ي، نصب و استفاده از سكان اضطرار يدر موارد اضطرار تيـ هدا ط

  . باشد ريكه امكانپذ
  . غرق شده  ايال اضطرار در ح يكشت كيـ نجات افراد از  ي
  .  ايبه عرشه آوردن افراد پرت شده به در يها ـ روش ك
  .  يپزشك يها ـ مراقبت13

  :  ليذ اتينشر اتيكامل نسبت به استفاده از محتو دانش
  . معادل آن  يمل اتينشر اي هايكشت يبرا يپزشك يالملل نيب يـ راهنما الف
  .  عالئم يالملل نيمقررات ب يـ بخش پزشك ب
  . خطرناك  ياستفاده در حوادث مربوط به كاالها يبرا يپزشك هياول يكمكها يـ راهنما ج

  .  ييايـ حقوق در14
، در  يالملل نيب يها ونيها و كنوانس ، به شرح مندرج در موافقتنامه يالملل نيب ييايـ دانش نسبت به حقوق در الف

و حفاظت  يمنيكه به ا يخصوصاً آن مقررات. گذارند يم ريدثفرمانده ت ژهيو يتهايكه بر تعهدات و مسئول يموارد
  : توجه نمود  ليذ وعاتبه موض ديبا ژهيبو شوند، يمربوط م ييايدر ستيز طيمح



كسب آنها و  يدارا باشند ، چگونگ ديبا يالملل نيب يها ونيبه موجب كنوانس هايكه كشت ياسناد ريو سا ها نامهيـ گواه1
  . آنها  يمدت زمان اعتبار قانون

  .  نيخطوط شاه يالملل نيب ونيبه موجب الزامات مربوطه كنوانس ها تيـ مسئول2
  . ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب ونيبه موجب الزامات مربوطه كنوانس ها تيـ مسئول3
  .  ها ياز كشت يناش ياز الودگ يريشگيپ يالملل نيب يها ونيبه موجب كنوانس ها تيـ مسئول4
  . بهداشت  يالملل نيمربوط به بهداشت ، الزامات مندرج در مقررات ب يانورديدر يها هيمـ اعال5
  .  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيمقررات ب ونيبه موجب كنوانس ها تيـ مسئول6
  . ، مسافران ، خدمه و محموله  يكشت يمنيمؤثر بر ا يالملل نياسناد ب ريبه موجب سا ها تيـ مسئول7
 رندهيدربرگ ديبا يدارد ول ييدستگاه اجرا ديبه صالحد ي، بستگ يمل ييايدر نيدانش نسبت به قوان زانيـ م ب
  . باشد يالملل نيب يها ونيها و كنوانس موافقتنامه ياجرا يبرا يمل داتيتمه
  . و آموزش پرسنل  تيريمد يها تيـ مسئول15

  .  يتو آموزش پرسنل در كش ي، سازمانده تيرينسبت به مد دانش
  ـ ارتباطات 16
عالئم ، در  يالملل نيبا استفاده از چراغ مورس و استفاده از مقررات ب ها اميپ افتيارسال و در تيـ داشتن قابل الف

مورد امتحان قرار  تر نييمدارج پا يها  نامهيصدور گواه يبرا ها نهيزم ني، داوطلبان را در ا ييكه دستگاه اجرا يموارد
 ها نهيزم نيعدم شركت در امتحان مجدد در ا ارياخت توانند يبه عنوان فرمانده م نامهيگواه افتيدر يراداده است ، آنها ب
  . را داشته باشند

در مورد  ژهيتلفن ، بو وياستفاده از راد تيو قابل يتلفن ويمورد استفاده در ارتباطات راد يها ـ دانش نسبت به روش ب
  .  ياوبرو ن يمني، ا تي، فور ياضطرار يامهايپ
شده در  ينيب شيبه شرح پ وتلگرافيراد لهيبه وس يمربوطه به ارسال عالئم اضطرار يها ـ دانش نسبت به روش ج

  .  ييويمقررات راد
  ـ نجات جان اشخاص 17

، )  ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب ونيكنوانس( نجات جان اشخاص  ليكامل نسبت به مقررات وسا دانش
  . نجات جان اشخاص زاتيتجه ريو سا ينجات باد يقهاينجات، قا يها قيقا ،يكشت ي، رهاساز ناتيتمر يسازمانده

  ـ تجسس و نجات  18
  ) . MERSAR(مسكو  يتجار يهايتجسس و نجات كشت يكامل نسبت به كتابچه راهنما دانش

  دادن تبحر  نشان يـ روشها 19
   يـ ناوبر الف

  . ، راه و سمت  تيموقع نييتع ييتوانا موتيآز نهي، آ ينجوم يابي ، سمت ابي دادن نحوه استفاده از ارتفاع نشان
  .  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيـ مقررات ب ب
  .  يانورديچراغ در ساز هيشب اي،  حيصح يها نور ايدادن عالمات   نشان يكوچك برا يها ـ استفاده از مدل1
  رادار  ساز هيشب ايـ تخته مانور 2
  ادار ـ ر ج
   ايرادار ،  ساز هيـ شب1
  مانور  يها ـ تخته2
   قيـ اطفاء حر د

   قيشده اطفا ء حر دييدوره تأ كيدر  حضور
  ـ ارتباطات  هـ



   يو بصر يسمع يشعمل يآزما
  ـ نجات جان  و
  . نجات يها قهيكردن جل نجات از جمله به تن ليوسا رينجات و سا يقهايو كار با قا يانداز آب به

 يها يو فرماندهان كشت يانورديدر يافسران مسئول نگهبان يبرا نامهيگواه افتيدر يحداقل الزامات اجبار ـ3/2 ماده
  : تن 200ناخالص ثبت شده كمتر از  تيظرف يدارا

  ساحل اشتغال ندارند  كينزد يها كه به سفر ييها يـ كشت1
 كينزد يها تن كه به سفر 200ده كمتر از ناخالص ثبت ش تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيكه در يا ـ هر فرمانده الف

 200 نيناخالص ثبت شده ب تيبا ظرف يها يخدمت به عنوان فرمانده كشت ي، برا كند يساحل اشتغال ندارد خدمت م
  . باشد ييمورد قبول دستگاه اجرا  نامهيگواه يدارا ديتن با 1600و 

تن كه  200ناخالص ثبت شده كمتر از  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيكه در  يانورديدر يب ـ هر افسر مسئول نگهبان
ناخالص  تيبا ظرف يها يمربوط به كشت نامهيگواه يدارا ديبا كندف يساحل اشتغال ندارد خدمت م كينزد يها به سفر

  . تن به باال باشد  200ثبت شده 
  . ساحل اشتغال دارند كينزد يها كه به سفر ييها يـ كشت2

  ـ فرمانده  الف
 كينزد يها تن كه به سفر 200ناخالص ثبت شده كمتر از  تيبا ظرف يماياپيدر يكشت كيمانده كه در ـ هر فر1

  . مناسب باشد نامهيگواه يدارا ديبا كند يساحل اشتغال دارد خدمت م
  :  ديبا نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در2
  . سال سن داشته باشد 20ـ حداقل 1
  . باشد يانورديدر يماه به عنوان افسرمسئول نگهبان 12به مدت حداقل  دييتأ مورد يانورديسابقه خدمت در يـ دارا2
 باشد يمربوطه م يها يخود در كشت فيوظا يو مناسب برا يدانش كاف يدارا يرا قانع سازد كه و ييـ دستگاه اجرا3

  . ماده باشد نيا مهيشامل موضوعات مندرج در ضم يستيكه با
  .  يردانويدر يـ افسر مسئول نگهبان ب
تن كه به  200ناخالص ثبت شده كمتر از  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيدر  يانورديدر يـ هر افسر مسئول نگهبان1

  . مناسب باشد نامهيگواه يدارا ديساحل اشتغال دارد، با كينزد يها سفر
  :  ديبا نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در2
  . سال سن داشته باشد   18ـ حداقل 1
  . برخوردار باشد ييو شنوا ييناياز لحاظ ب ژهياز صحت مزاج به و ييستگاه اجراـ از نظر د2
  :  يقانع سازد كه و ييـ دستگاه اجرا3
. گذرانده باشد  تيرا با موقع يبه مدت كاف يانورديدوره خدمت در كي، شامل  ژهيآموزش و يياز نظر دستگاه اجرا ت
   اي
  . نموده است ليسال تكم 3ه را به مدت حداقل در قسمت عرش دييمورد تأ يانورديخدمت در ـ
 يستيمربوطه باشد كه با يها يخود در كشت فيوظا يو مناسب برا يدانش كاف يدارا يو ييـ از نظر دستگاه اجرا4

  . گردد مهيشامل موضوعات مندرج در ضم
  ـ آموزش 3

در انجام  هيالرعا الزم ياساساصول « ) ـ1/2(بر اساس ماده  ديالزم با يجهت كسب دانش و تجربه عمل آموزش
  . مربوطه باشد يالملل نيب يها نامه هيو مقررات و توص»  ييايدر ينگهبان

   ها تيـ معاف4



است كه اعمال كامل  يا سفر آن به گونه طيو شرا يكشت كيدهد كه اندازه  صي، چنانچه تشخ يياجرا دستگاه
 ييها يكشت هيكل يمنيبا درنظر داشتن ا تواند يم. دينما يم يرعمليو غ يرمنطقيآن را ، غ مهيماده و ضم نيالزامات ا

 يفرمانده و افسر مسئول نگهبان دهد يم صيكه تشخ يكه ممكن است در همان آبها مشغول سفر باشند، تا آن حد
  . ديالزامات معاف نما يرا از برخ ها يآن دسته از كشت اي يآن كشت يانورديدر
   3/2ماده  مهيضم

ناخالص ثبت شده كتر زا  تيظرف يدارا يهايو فرماندهان كشت يانورديدر يافسران مسئول نگهبان دانش الزم حداقل
   نامهيگواه افتيتن جهت در 20
  :  ليـ الف ـ دانش نسبت به موارد ذ1
  .  يبا كمك اجرام سماو يانورديو تا حد الزم ، در يساحل يانورديـ در1
   ايدراز تصادم در  يريجلوگ يالملل نيـ مقررات ب2
  ) . IMDG( ييايخطرناك در يكاالها يالملل نيب نيـ مجموعه قوان3
   يسيمغناط ينما ـ قطب4
   يتلفن و ارسال عالئم بصر ويـ راد5
  . مقابله با آتش  ليو وسا يسوز از آتش يريشگيـ پ6
  . ـ نجات جان اشخاص 7
  .  يـ اقدامات اضطرار8
  .  يكشت يده ـ مانور9

  .  يـ تعادل كشت10
  .  يهواشناسـ 11
  . كوچك  يها يكشت يروگاههايـ ن12
  .  هياول يـ كمكها13
  . ـتجسس و نجات 14
  .  ييايدر ستيز طيمح ياز آلودگ يريـ جلوگ15
 زاتيو تجه يكمك ناوبر ليوسا هياز كل منيا يبردار بهره يبرا ي، دانش كاف) الف( يـ عالوه بر الزامات بند فرع ب

  . مربوطه  يها ينصب شده در كشت
 فيوظا منيانجام ا يبرا ديبا) ب(و ) الف( يفرع يـ سطح دانش الزم در موضوعات مطرح شده در بندها ج

  . باشد يافسرنگهبان ، كاف
عالوه بر  كند، يتن خدمت م 200ناخالص ثبت شده كمتر از  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيـ هر فرمانده كه در 2

را  يا فرمانده نيچن فيوظا هيكل منيا يدانش اجرا يرا قانع سازد كه و ييجرادستگاه ا ديفوق ، با) 1(الزامات در بند 
  . باشد يدارا م
 يدارا يها يكشت يانورديدر يافسران مسئول نگهبان يبرا نامهيگواه افتيدر يـ حداقل الزامات اجبار4/2 ماده
  :  شتريب ايتن  200ناخالص ثبت شده  تيظرف

 شتريب ايتن  200ناخالص ثبت شده  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيكه در  يردانويدر يـ هر افسر مسئول نگهبان1
  . مناسب باشد نامهيگواه يدارا ديبا كند يخدمت م

  :  ديبا نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در2
  . سال سن داشته باشد 18ـ حداقل  الف
  . شدبرخوردار با ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج بو ييـ از نظر دستگاه اجرا ب



به مدت حداقل سه سال باشد كه شامل دست  يدر قسمت عرشه كشت دييمورد تأ يانورديسابقه خدمت در يـ دارا ج
،  نيخواهد بود، با وجود ا طيافسر واجد شرا كيتحت نظارت  يدر پل فرمانده يانورديدر ينگهبان فيماه وظا 6كم 

مورد  يانورديخدمت در نيسال از ا 2به مدت حداكثر  ژهيو يدوره آموزش كي ينيگزياجازه جا تواند يم ييدستگاه اجرا
از لحاظ ارزش دست كم معادل  يآموزش نيقانع شده باشد كه چن ييمشروط بر آنكه دستگاه اجرا د،يرا صادر نما دييتأ

  . شود يآن م نيگزياست كه جا يانورديآن مدت خدمت در
 يو مناسب برا يكاف يو عمل يدانش نظر يدارا يسازد كه و را قانع ييـ با گذراندن آزمون مناسب ، دستگاه اجرا د

  . باشد يخود م فيوظا
   تيخدمت بدون محدود يها نامهيـ گواه3
 يو عمل يدانش نظر تيكفا دي، با ياتياز لحاظ منطقه عمل تيخدمت بدون محدود يها نامهيمنظور صدور گواه به

  . قرار داد شيمورد آزما يآزمون ماده توسط نيا مهيداوطلب را در موضوعات مندرج در ضم
  محدود  يها نامهيـ گواه4
را  ليموضوعات ذ تواند يم ييساحل، دستگاه اجرا كينزد يها سفر يمحدود خدمت برا يها نامهيمنظور صدور گواه به

ندرج باشند، از موضوعات م يانورديكه ممكن است در همان آبها مشغول در ييها يكشت يمنيآن بر ا ريبا توجه به تأث
  . ديحذف نما مهيدر ضم

  .  يبا كمك اجرام سماو يانورديـ در الف
  . قرار ندارد ييها ستميس نيكه تحت پوشش چن ييآبها يبرا يو ناوبر تيموقع نييتع يكيالكترون يها ستميـ س ب
  ـ سطح دانش 5

توسط افسر نگهبان  ياننگهب فيو وظا منيانجام ا يبرا ديبا مهيـ سطح دانش الزم در موضوعات مندرج در ضم الف
  . باشد يكاف
  از  كيهر ليمطالب ذكر شده در ذ ديبا ييسطح مناسب دانش ، دستگاه اجرا نييتع در

  . را مدنظر قرار دهد مهيمندرج در ضم موضوعات
در  هيالرعا الزم ياصول اساس« ) ـ1/2ماده  يبر مبنا ديالزم با يو تجربه عمل يكسب دانش نظر يـ آموزش برا ب

  . مربوطه باشد يالملل نيب يها نامه هيو مقررات و توص»  يانورديدر يانجام نگهبان
ناخالص  تيظرف يدارا يها يدر كشت يانورديدر يافسران مسئول نگهبان يحداقل دانش الزم برا -4/2ماده  مهيضم

   نامهيگواه افتيجهت در شتريب ايتن  200ثبت شده 
   يبا كمك اجرام سماو يانورديـ در1

  . نما  قطب يو خطاها يكشت تيموقع نييتع يبرا ياستفاده از اجرام سماو ييتوانا
   يو ساحل ينيبا كمك مشخصات زم يانورديـ در2

  : با استفاده از  يكشت تيموقع نييتع ييـ توانا الف
  .  يـ عالئم خشك1
  . ناور ش يو راهنماها ييايدر يچراغها ،ييايدر يها شامل فانوس يكمك ناوبر ليـ وسا2
و براساس  قهيو سرعت براساس دور پروانه در دق اناتيها ، جر با درنظرگرفتن بادها ، جزر و مد يبيـ محاسبه تقر3

  .  يكشت عيدفتر ثبت وقا
جداول جزر و مد ،  ،يانورديدر يها جهت لياز قب يانورديها و انتشارات در استفاده از نقشه ييـ دانش كامل و توانا ب

  .  يكشت يابيريو اطالعات مس يانوردي، در ييويراد يها ، هشدار انوردانيدر ژهيو يها هياطالع
  با كمك رادار  يانورديـ در3

اطالعات بدست امده از رادار  ليو تحل ريتفس ييو استفاده رادار و توانا يبردار بهره ييرادار و توانا ينسبت به مبان دانش
  :  ليشامل موارد ذ



  رد و دقت ـ عوامل مؤثربر كارك الف
   ريو حفظ تصاو كليـ تش ب
  .  رهيو غ ايغلط ، بازتاب از در ياطالعات اشتباه ، پژواكها يابيـ رد ج
  .  تيـ برد و موقع د
  مهم  يپژواكها ييـ شناسا هـ
  .  ها يكشت ريـ راه و سرعت سا و
  .  ها يگرفتن از كشت سبقت اي، روبرو شدن  يراه تالق نيكتريـ زمان فاصله نزد ز
  .  ها يكشت ريراه و سرعت سا رييتغ يابيـ رد ح
  . هر دو  ايخود  يسرعت كشت ايدر راه  راتييتغ ريـ تأث ط
  .  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيـ اعمال مقررات ب ي
   يـ نگهبان4

، از  ايدم در دراز تصا يريجلوگ يالملل نيدادن دانش كامل نسبت به محتوا ، دامنه شمول و هدف مقررات ب ـ نشان الف
  .  منيا يانورديمربوط به در يها مهيجمله ضم

  . » يانورديدر يدر انجام نگهبان هيالرعا الزم ياصول اساس« ) ـ1/2(ماده  يدادن دانش نسبت به محتوا ـ نشان ب
  .  يو ناوبر تيموقع نييتع يكيالكترون يها ستميـ س5

  . ييدستگاه اجرا تيدر حد رضا يكيالكترون يكمك ناوبر ليبا استفاده از وسا يكشت تيموقع نييتع ييتوانا
  .  يصوت يها كننده  و بازتاب ييويراد يها ابي ـ جهت6

  . از اطالعات  حيو استفاده صح زاتياز تجه يبردار بهره ييتوانا
  .  يـ هواشناس7

مختلف آب  يها ستميس يها يژگيو كاربرد آنها ، دانش نسبت به و يموجود در كشت يهواشناس لينسبت به وسا دانش
  . موجود ياستفاده از اطالعات هواشناس ييثبت اطالعات و توانا يها ستميو هوا، نحوه ارسال گزارش و س

   يروسكوپيو ژ يسينماها ـ مغناط ـ قطب8
 ينماها آنها در رابطه با قطب حياز جمله خطاها و تصح يروسكوپيو ژ يسيمغناط ينماها نسبت به اصول قطب دانش
 يو مراقبت از انواع اصل يبردار و دانش بهره ياصل روسكوپيتحت كنترل ژ يها ستمي، درك س يسيمغناط
  .  يروسكوپيژ ينماها قطب

  .  كيو اقدامات مربوط به سكان اتومات ها ستميدانش نسبت به س كيـ سكان اتومات9
   يوتلفنيو راد يـ ارسال عالئم بصر10
  . مورس  يبا استفاده از عالئم نور ها اميپ افتيارسال و در ييـ توانا الف
  . عالئم  يالملل نياستفاده از مقررات ب ييـ توانا ب
در خصوص  ژهي، بو ها وتلفنياستفاده از راد ييو توانا يوتلفنيـ دانش نسبت به اقدامات مورد استفاده در ارتباطات راد ج
  .  يانورديو در يمني، ا تي، فور تي، فور ياضطرار يامهايپ

  .  قياطفاء حر ليو وسا يسوز از آتش يريشگيـ پ11
  .  قيمربوط به حر ناتيتمر يسازمانده ييـ توانا الف
  .  قيمربوط به حر ييايميو مسائل ش يبند ـ دانش نسبت به طبقه ب
  .  قياطفاء حر يها ستميـ دانش نسبت به س ج
  .  قيشده اطفاء حر دييدوره تأ كيـ حضور در د
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،  ينجات باد يها قينجات، قا يها قياز قا يبردار و دانش نسبت به بهره يكشت يرهاساز ناتيتمر يسازمانده ييوانات
قابل  ييويراد ليآنها ، شامل وسا زاتينجات جان اشخاص به همراه تجه يمشابه برا ليوسا ريو سا يشناور ليوسا

 يها كيدانش نسبت به تكن) . EPIRBS( ياضطرار عضدر و تيدهنده موقع نشان ييويراد ييايدر يحمل و چراغها
  .  ايحفظ جان در در

  .  يـ اقدامات اضطرار13
 يالملل نيسازمان ب/  مكويا»  ييسند راهنما«  راشيو نيمربوطه آخر مهينسبت به موارد فهرست شده در ضم دانش
  . كار 
   يكشت تيو هدا يده ـ مانور14

  : نسبت به  دانش
كف  يها و پاشنه ، تعادل ، سرعت و فاصله نهيس  آبخور هيها ، زاو ، آبخور ياضافه شده به كشت ياه وزن راتيـ تأث الف
  . چرخش و مسافت توقف رهيدرموارد مختلف بر دا اياز بستر در يكشت
  .  يكشت تيبر هدا انيباد و جر ات ريـ تأث ب
  .  اينجات افراد پرت شده به در يـ مانور برا ج
  . مشابه  راتيعمق و تأث ، آب كم اياز بستر در يكشت ـ كاهش فاصله كف د
  .  يو بستن كشت يانداز لنگر ياقدامات مناسب برا هـ
  .  يـ تعادل كشت15
  . محاسبه فشار  زاتيها و تجه و پاشنه و فشار ، نمودار نهيآبخور س هيو استفاده از جداول تعادل ، زاو يـ دانش عمل الف
  .  يمطلوب كشت يشناور يه هنگام از دست رفتن نسبالزم ب يـ درك اقدامات اساس ب
  .  يسيـ زبان انگل16

درك اطالعات و  ،يانورديدر اتينشر ريها و سا كه افسر را قادر به استفاده از نقشه يسينسبت به زبان انگل يكاف دانش
 يستگاههايا اي ها يكشت رياواضح در ارتباط با س انيو داشتن ب يكشت اتيو عمل يمنيدر رابطه با ا يهواشناس يها اميپ

  . مكويا يانوردياستاندارد در ژگاندرك و استفاده از وا ييتوانا. دينما يساحل
   يـ ساختار كشت17

  . قطعات مختلف  حيصح يو اسام يكشت ياصل يساختار ينسبت به اجزا يكل دانش
  . و انبار نمودن محموله  ييـ جابجا18

  .  يكشت يمنيعوامل بر ا نيا ريها و تأث محموله خطر يبنمودن  و انبار يينسبت به جابجا دانش
   يپزشك يـ كمكها19

 نيانجام اقدام موثر براساس ا ييشامل توانا وياز راد يافتيدر يپزشك يها هيو توص يپزشك ياز راهنماها يعمل استفاده
  . را دارند يكه احتمال بروز در داخل كشت ييهايماريب ايدانش درصورت وقوع حوادث 
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  ) . MERSAR( مكيا يتجار يهايتجسس و نجات كشت ينسبت به كتابچه راهنما دانش

  .  ييايدر ستيز طيمح ياز آلودگ يريشگيـ پ21
  .  ييايدر ستيز طيمح ياز آلودگ يريشگيجهت پ هيالرعا  الزم ياطينسبت به اقدامات احت دانش
هارت مستمر و مطابق روز نگاه داشتن دانش فرماندهان و افسران م نيتضم يبرا يـ حداقل الزامات اجبار5/2 ماده

  : عرشه 
 ايدر ساحل قصد دارد به در يپس از مدت اي كند يخدمت م ايكه در در نامهيگواه يـ هر فرمانده و هر افسر عرشه دارا1

گردد كه دستگاه  در فواصل منظم حداكثر پنج سال ملزم ديبا ،يانورديخدمت در طيبازگردد ، به منظور حفظ شرا
  . ديمتقاعد نما ليرا نسبت به موارد ذ يياجرا



  ، و  ييچشم و شنوا دياز لحاظ د ژهيـ صحت مزاج به و الف
  :  يا حرفه يستگيـ شا ب
پنج  يسال ط كيافسر عرشه دست كم به مدت  ايبه عنوان فرمانده  دييمورد تأ يانورديارائه خدمت در قيـ از طر1

   ايسال گذشته ، 
كه دارد انجام داده است و حداقل معادل  يا نامهيخود در حد درجه گواه فيكه در رابطه با وظا ييراساس كارهاـ ب2

   اي،  شوند يشناخته م) 1) (ب) (1(الزام شده به موجب بند  يانورديخدمت در
  :  لياز موارد ذ يكيـ به موجب 3
   اي،  دييآزمون مورد تأ كيگذراندن  ـ
   ايشده ،  دييچند دوره تأ اي كي زيآم تيوفقبه اتمام رساندن م ـ
باالتر بالفاصله قبل از  يبه عنوان افسر عرشه به مدت حداقل سه ماه در مقام دييمورد تأ يانورديخدمت در ليتكم ـ

  . به احراز آن مجاز است نامهيكه به موجب گواه يمقام يتصد
معلومات را به نحو  ديو تجد يادآوري يها ختار دورهسا يستي، با ربطيضمن مشاوره با اشخاص ذ ييـ دستگاه اجرا2

كه  ييخصوصاٌ آنها كنند، يخدمت م ايكه در در يا فرماندهان و افسران عرشه يبرا ياجبار ايداوطلبانه  يعني يمقتض
 دينما نيتضم يستيبا ييدستگاه اجرا. آن را بهبود بخشد نيتدو اي دينما نياند، تدو بازگشته يانورديدوباره به خدمت در

آنها  فيكه متناسب با تجربه و وظا ييها دوره نيجهت حضور در چن ربطيافراد ذ يدادن به تمام امكان يكه برا
 يتكنولوژ تبرسد ، و شامل تحوال دييبه تأ ييتوسط دستگاه اجرا يستيها با دوره نيا. اتخاذ گردد يداتيتمه باشدف يم
 طيو حفاظت از مح ايجان اشخاص در در يمنيمربوطه درخصوص ا يالملل نيب يها نامه هيو مقررات و توص ييايدر
  . باشد ييايدر ستيز
 يا ژهيو يآنها الزامات آموزش يكه برا ييهايدر كشت يانورديادامه خدمت در يبرا ديـ هر فرمانده و افسر عرشه با3

  . برساند انيه پاب تيمربوطه را با موقع دييقرار گرفته است ، آموزش مورد تأ يالملل نيمورد توافق ب
جان اشخاص در  يمنيدر خصوص ا يالملل نيدر مقررات ب رياخ راتييكه متون تغ دينما نيتضم ديبا ييـ دستگاه اجرا4
  . آن قرار گرفته است تيتحت صالح يهايدر دسترس كشت ييايدر ستيز طيو حفاظت از مح ايدر

  :  دهند يرا انجام م يانورديدر ياز نگهبان يكه بخش يداران درجه يبرا يـ حداقل الزامات اجبار6/2 ماده
ناخالص  تيبا ظرف يماياپيدر يكشت كي يرا رو يانورديدر ياز نگهبان يكه بخش يداران درجه يـ حداقل الزامات برا1

 يبرا نامهيالزامات ، مربوط به صدور گواه نيا. شده است  انيب) 2(در بند  دهند يانجام م شتريب ايتن  200ثبت شده 
 يهم با حداقل الزامات برا يبا اندازه محدود ، ارتباط ييهايكشت ينا، به استث نيو همچن ستنديكه قابل ن يانوردانيدر

  . باشد، ندارد يانورديدر يتنها ملوان نگهبان ديكه با يدار درجه
 ياضاف طيموزش و شراباشد، آ يانورديدر يدار نگهبان تنها درجه ديكه با يدار درجه يبرا توانند يم يياجرا يدستگاهها
  . نديالزام نما

 ايتن  200ناخالص ثبت شده  تيبا ظرف ماياپيدر يكشت كيرا در  يانورديدر ياز نگهبان يكه بخش يدار ـ هر درجه2
  :  ديبا دهد يانجام م شتريب

  . سال سن نداشته باشد 16ـ كمتر از  الف
  . برخوردار باشد يينواو ش يينايب ژهياز صحت مزاج به و ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
  :  يكه و يرا متقاعدساز ييـ دستگاه اجرا ج
 ينگهبان فيخصوصاً در ارتباط با وظا ييايرا كه شامل حداقل شش ماه تجربه در دييمورد تأ يانورديـ خدمت در1
   ايرسانده باشد ،  انيبه پا شود يم يانورديدر
به شرح الزام شده توسط  يانورديخدمت در يدوره كاف كي را كه شامل ژهيدوره آموزش و يزيآم تيـ به نحو موفق2

  . گذرانده باشد يدر كشت ايو  ايو كمتر از دو ماه نخواهد بود قبل از رفتن به در شود يم ييدستگاه اجرا



  : باشد  ليدر موارد ذ يآموزش ايتجربه  يـ دارا د
  .  يشخص يمنيو ا ي، خطرات بهداشت اير درحفظ جان د يها كي، تكن هياول ي، كمكها قياطفاء حر يـ اصول اساس1
  . خود  فيمطالب به افسر نگهبان در مسائل مربوط به وظا ميها و تفه درك دستور ييـ توانا2
 يروسكوپيو ژ يسيمغناط ينماها نسبت به قطب يدانش كاف زيسكان ، و ن نيفرام تيو رعا يكشت تيهدا ييـ توانا3
  .  فيوظا نيانجام ا يبرا
،  يعالمت صوت كي يبيدادن مكان تقر و گزارش ييو شنوا يينايمناسب با استفاده از ب يبان دهيانجام د ييـ توانا4
  . بر اساس درجه و نقطه  اءياش ريسا اي ينور
  . و بالعكس  يبه سكان دست كيسكان اتومات ليبا تبد ييـ آشنا5
  . دهنده  عالئم هشدارو  يمربوطه ارتباط داخل يها ستميبا نحوه استفاده از س ييـ آشنا6
  . ـ دانش نسبت به عالئم اضطرار منور 7
  .  تيخود در موارد فور فيـ دانش نسبت به وظا8
  . خود فيمتناسب با وظا يدر كشت جيرا فيها و تعار ـ دانش نسبت به واژه9
در ارتباط با  فيام وظاانج قياز طر توان يرا م) د(و ) ج) (2( يها به موجب بند ازيآموزش موردن ايـ تجربه ، خدمت 3

فرمانده، افسر مسئول  ميتحت نظارت مستق فيوظا نيكه ا يفقط درصورت يبه دست آورد ول يانورديدر ينگهبان
  . اجرا شوند طيملوان واجد شرا كيبا  يانورديدر ينگهبان

 ايساس تجربه ماده ، برا نيكه طبق مفاد ا يانورديهر در يخواهند نمود كه برا نيتضم يياجرا يـ دستگاهها4
 يمدرك باشد، يم يانورديدر ياز نگهبان يدهنده بخش دار انجام خدمت بوده و به عنوان درجه طيآموزش ، واجد شرا

  . رديد مجدد قرار گييمورد تأ يبه نحو مقتض يمدرك موجود و ايصادر گردد  يقانون
ناخته شود ، مشروط بر آنكه به مدت حداقل ماده ش نيواجد الزامات ا ييتوسط دستگاه اجرا تواند يم انورديـ هر در5
در قسمت  يدر پشت مشابه ييآن دستگاه اجرا يبرا ونياالجرا شدن كنوانس پنج سال قبل از الزم يسال در ط كي

  . عرشه خدمت كرده باشد
  در بندر  يانورديدر يدر انجام نگهبان هيالرعا الزم يـ اصول اساس7/2 ماده

فرمانده   لنگر انداخته است ، منيبه صورت ا ايبسته شده  منيدر بندر به صورت ا يادع طيكه در شرا يـ در هر كشت1
  . اتخاذ خواهد نمود يمنيو مؤثر به منظور حفظ ا حيصح يالزم را جهت انجام نگاهبان ريتداب

ه مسئول افسران عرش يبرا ياتيعمل ييدرخصوص اصول و راهنما نامه هيتوص« به  ديبا ها ينگهبان يـ در سازمانده2
 يافسران مهندس مسئول نگهبان يبرا ياتيعمل ييدر خصوص اصول و راهنما نامه هيتوص» و « در بند  ينگهبان

  . توجه نمود 1978در  انوردانيدر نامهيگواه يآموزش و اعطا يالملل نيمصوب كنفرانس ب» موتورخانه در بندر 
  خطرناك  يحامل كاال يها ير كشتدر بندر د ينگهبان يبرا يـ حداقل الزامات اجبار8/2 ماده

،  يبالفعل مواد منفجره ، قابل اشتعال، سم ايبالقوه  تواند يفله خطرناك ـ كه م يحامل كاال يـ فرمانده هر كشت1
 نيا يعرشه و نگهبان نيا يخواهد نمود كه نگهبان نيباشد ـ تضم ستيز طيكننده مح آلوده ايسالمت  كننده ديتهد

در  يكه همگ طيواجد شرا نيدارا صورت لزوم درجه در اي يمقتض طيسط افسران واجد شراتو يخانه مهندس موتور
به صورت  ايبسته شده  منيدر بندر بصورت ا يكه كشت يهنگام يحاضر و آماده هستند انجام خواهد شد حت يكشت

  . لنگر انداخته است منيا
،  يبالفعل مواد منفجره ، قابل اشتعال ، سم ايلقوه با تواند يكه م رفلهيخطرناك غ يحامل كاال يـ فرمانده هر كشت2

،  تي، توجه كامل به ماه منيا ينگهبان ريتداب يباشد، در سازمانده ستيز طيكننده مح آلوده ايسالمت  كننده ديتهد
و ساحل مبذول خواهد  ايدر ،يخاص در كشت طيهر گونه شرا درخطرناك  يو انبار نمودن كاال يبند ، بسته تيكم

  . نمود



 يبرا ياتيعمل ييدرخصوص اصول و راهنما نامه هيتوص« نسبت به  ديتوجه كامل با ها ينگهبان يـ در سازمانده3
افسران مهندس مسئول  ياتيعمل ييدرخصوص اصول راهنما نامه هيتوص» و « در بند  يافسران عرشه مسئول نگهبان

مبذول  1978در  انوردانيدر نامهيگواه يش و اعطاآموز يالملل نيمصوب كنفرانس ب» موتورخانه در بندر  ينگهبان
  . گردد
  خانه  ـ قسمت موتور 3 فصل
  : گردند  تيموتورخانه رعا يدر نگهبان ديكه با ياصول اساس 1/3 ماده

را  ي، فرماندهان ، افسران سرمهندس و پرسنل نگهبان يكشت اني، متصد يكشت نيتوجه مالك ديعضو با يها ـ كشور1
  . نديگردند ، معطوف نما تيخانه در تمام مواقع رعا موتور منيا ينگهبان نيجهت تضم يستيبا كه ليبه اصول ذ

افسر  تياز مسئول يمدت زمان اي ينگهبان دهنده ليگروه از پرسنل تشك كي يماده به معنا نيدر ا»  ينگهبان«ـ واژه 2
  . رود ينباشد به كار م ايباشد  يمموتورخانه الزا يدر فضا يو يكيزيمهندس كه در طول آن ممكن است حضور ف

مدنظر قرار خواهند  ها يكشت هي، در مورد كل ستيمنحصر به آنها ن يبوده ول لي، كه شامل موارد ذ يـ اصول اساس3
  . گرفت 

  :  اتيـ كل4
انجام  يبرا ينگهبان ريكه تداب دينما نيموظف است ضمن مشورت با فرمانده ، تضم يـ افسر سرمهندس هر كشت الف

موتورخانه  طيداران واجد شرا شامل درجه تواند ي، كه م ينگهبان بيترك نييبه هنگام تع.  باشند يم يكاف منيا ينگهبان
  : در نظر گرفته شوند  ديبا ليباشد، از جمله ضوابط ذ

  .  يـ نوع كشت1
  .  آالت نيماش تيـ نوع و وضع2
،  ياضطرار تي، آب آلوده ، آب كم عمق ، وضع خيهوا ،  لياز قب يكه توسط عوامل اتيخاص عمل يها ـ روش3

  . شوند يم نييتع يكاهش آلودگ ايخسارت  يشروياز پ يريجلوگ
  . و تجربه نگهبان  طيـ شرا4
  .  ستيز طي، كاال و بندر، و حفاظت مح يجان اشخاص ، كشت يمنيـ ا5
  .  يو محل ي، مل يالملل نيمقررات ب تيـ رعا6
   . يكشت يعاد اتيـ انجام عمل7
و  اتي، عمل يافسر سرمهندس ، درصورت لزوم ، مسئول بازرس تيتحت هدا يـ افسر مهندس مسئول نگهبان ب
افسر  ندهيكه نما يافسر مهندس مسئول نگهبان. خود خواهد بود تيتحت مسئول زاتيو تجه آالت نيماش هيكل شيآزما

 يمنيمؤثر در ا آالت نيو كارآمد و مراقبت ماش منيا اتيدر تمام مواقع ، عمل يعمده و تيو مسئول باشد يسرمهندس م
  . خواهند بود يكشت
 ييايميكننده ، مواد ش به سوخت ، آب ، مواد روان ازيضمن مشورت با فرمانده ، با توجه به ن ديـ افسر سرمهندس ، با ج

 نييوردنظر را از قبل تعسفر م اجاتي، احت گريد حتاجي، ابزار ، آذوقه و هرگونه ما گريد يدكي ليو وسا ي، مواد مصرف
  . دينما
  :  اتيـ عمل5

چنانچه . شود يشده انجام م جاديا ينگهبان داتيكه تمه دينما نيتضم ديبا يـ افسر مهندس مسئول نگهبان الف
و  منيا اتيدر عمل ي، ملزم به همكار يو يكل تيدهند، تحت هدا ليرا تشك ياز نگهبان يداران موتورخانه قسمت درجه

  . خواهند بود يكمك زاتيجلوبرنده و تجه آالت نيكارآمد ماش
قرار  دييمورد تأ ديبا آالت نيماش هيكل تيو وضع يجار ياتيعمل يها موتورخانه ، پارامتر يـ در زمان شروع نگهبان ب
به  ديداشته باشد، با يخاص سيبه سرو ازين ايكار نكند، و انتظار نقض برود و  حيكه بصورت صح يهر دستگاه. رديگ



 ديدر صورت لزوم ، با شتريهرگونه اقدام ب يبرا. رديكه قبالً به عمل آمده مورد توجه قرار گ يمراه هر اقدامه
  . گردد ميتنظ ييها برنامه

تحت  ،يكمك يها ستميجلوبرنده و س ياصل يكه دستگاهها دينما نيتضم ديبا يـ افسر مهندس مسئول نگهبان ج
و اقدام  ديبه عمل آ يو محوطه سكان بازرس آالت نيمناسب از ماش يل زماندر فواص. نگاه داشته شوند مينظارت دا

  . رديجهت رفع هرگونه نقص كشف شده انجام گ يمقتض
قادر به  ديدر تمام مواقع با يافسر مهندس مسئول نگهبان اند، دهيموتورخانه مستقر گرد انيمتصد كهيـ هنگام د

موتورخانه بطور  يفضا كهيسرعت باشد، هنگام ايجهت  رييبه تغ يشتك ازيجلو برنده براساس ن زاتيتجه يانداز راه
 يو جهت حضور در فضا يقابل دسترس ديبا يبانشده مسئول نگه نييتع فهياز افراد است افسر وظ يموقت خال

  . باش باشد خانه در حالت آماده موتور
 ديبا يسرعت واحد جلو برنده اصل ايجهت  راتييتغ. نديفوراً به مرحله اجرا درآ ديبا يدستورات پل فرمانده هيـ كل هـ

را  يثبت نيخاص چن يكشت كي يها يژگيو اينظر دهد كه اندازه  ييكه دستگاه اجرا يثبت شوند، جز در مورد
كه  ي، هنگام يبرنده اصل واحد جلو يها كه كنترل دينما نيتضم ديبا يافسر مهندس مسئول نگهبان. سازد يم يرعمليغ

  . رنديمانور مورد مراقبت قرار گ ايباش  در حالت آماده وستهيقرار دارند، بطور پ يدست يبردار رهروش به تيدر وضع
نظارت  فهينخواهد شد كه مخل وظ رفتهيپذ يتوسط و ايمحول  يبه افسر مهندس مسئول نگهبان يا فهيوظ چيـ ه و
جلو برنده  ياصل ستميكه س دينما نيتضم ديبا يآن باشد و و يفرع زاتيو تجه يجلوبرنده اصل ستميدر رابطه با س يو

  . رديسپرده نشده است تحت نظارت دائم قرار گ يگريبه د يبه نحو مقتض يكه پست و يآن تا زمان يكمك زاتيو تجه
و مكنده  يكي، الكتر يكيمكان يها ستمي، از جمله س آالت نيماش هيو حفاظت كل يبه نگهدار ديبا يـ توجه مقتض ز
خدمات اسكان و ثبت  يستمهايس زاتيتجه هيمربوطه ، كل يمنيا زاتيكنترل آنها و تجه ليوسا ،يو باد كيدروليه

  . ددمبذول گر يدكي زاتيشده و استفاده از تجه رهيذخ يمواد مصرف
،  رانهيشگيپ يها و مراقبت راتيتعم هياز كل يكه افسر مهندس مسئول نگهبان دينما نيتضم ديـ افسر سرمهندس با ح

 يافسر مهندس مسئول نگهبان. شود يمطلع م رديانجام پذ يدر طول نگهبان ديكه با يراتيتعم اتيعمل ايت كنترل خسار
با آنها كار شود ، به عهده  ديرا كه با تشيتحت مسئول آالت نيماش هيكل ميگذاشتن و تنظ خارج كردن ، كنار از رده فهيوظ

  . مودبه عمل آمده را ثبت خواهد ن يكارها هيخواهد داشت و كل
مربوط به  يدادهايرو هيكه كل ابدي نانياطم ديبا ي، افسر مهندس مسئول نگهبان فهيـ قبل از مرخص شدن از وظ ط

  . شوند يبه نحو مناسب ثبت م يو كمك ياصل آالت نيماش
درصورت  ديبا يخدمه آن ، افسر مهندس مسئول نگهبان  يكشت يمنينسبت به ا ياز هر خطر زيـ جهت پره ي

، نقص  يسبب كاهش سرعت شت توانند يموتورخانه را كه م يها در محوطه الوقوع بي، اقدامات قر يسوز آتش
 يمنينسبت به ا يمشابه ديتهد ايبرق  يروين ديدر تول يرييهر تغ ايبرنده  جلو ستمي، توقف س يابي در جهت الوقوع بيقر

قبل از به عمل آمدن  ديدرصورت امكان با ،يمطلع ساختن پل فرمانده. اطالع دهد يشوند فوراً به پل فرمانده
 ييايسانحه در كياز  زيانجام هرگونه اقدامات ممكن جهت پره يحداكثر زمان موجود برا نكهيتا ا رديانجام گ راتييتغ

  . گذاشته شود يپل فرمانده اريبالقوه در اخت
كه  ابدي نانياطم ديبا يس مسئول نگهبان، افسر مهند رديگ يآماده به كار قرار م تيخانه در وضع موتور كهيـ هنگام ك
 يفور يآمادگ تيدر وضع رنديكه ممكن است در طول مانور مورد استفاده قرار گ يزاتيو تجه آالت نيماش هيكل
  . باشد يموجود م تملزوما رياسكان و سا يبرا يكاف رهيذخ يرويو ن باشند يم
  :  يـ الزامات نگهبان6

از  يدرخصوص كشت ديبه عالوه هر عضو با. آشنا باشد يمحوله به و ينگهبان فيظابا و ديبا يـ هر عضو نگهبان الف
  : برخوردار باشد  ليموارد ذ

  .  يمقتض يارتباط داخل يها ستميـ دانش نسبت به استفاده از س1



  . موتورخانه  يها فرار از محوطه يرهايـ شناختن مس2
متفاوت با توجه خاص به  يها اعالم خطر نيب زيتم ييانااعالم خطر موتورخانه و تو يستمهايـ دانش نسبت به س3

  .  Co2اعالم خطر 
  . خانه  موتور يها در محوطه ينشان آتش زاتيـ دانستن محل و نحوه استفاده از تجه4
مؤثر  آالت نيماش هيكل منيا اتيعمل نيتضم يبرا ديمواقع ، با هيدر حال حركت ، در كل يكشت ينگهبان بيـ ترك ب

 نيبه ا ليجهت ن. اوضاع و احوال غالب مناسب باشد يو برا ي، كاف يدست اي كي، به روش اتومات يكشت اتيدر عمل
  : درنظر گرفته شوند  ديبا ليامر از جمله موارد ذ

  .  يكشت منيا اتيمؤثر در عمل آالت نيمواقع بر ماش هي، در كل يـ نظارت كاف1
كنترل آنها ،  ليو وسا شوند يم يبردار نده كه از راه دور بهرهبر و جلو يتيهدا زاتيو مطمئن بودن تجه تيـ وضع2

  .  ياضطرار تيوضع اي يدرصورت خراب اتيعمل يدست يبردار دادن آنها در حالت بهره قرار يها محل كنترل و روش
  . قيحر يشروياز پ يريجلوگ اي قيحر ي، اطفا قيحر يابيرد ليـ محل و نحوه استفاده از دستگاهها و وسا3
، بستن  يناوبر منيا اتيمؤثر در عمل ي، آماده به كار و اضطرار يكمك زاتيتجه ياتيعمل تينحوه استفاده و وضع ـ4
  .  يراتيبه محوطه تعم يانتقال كشت اي
كارآمد آنها در  اتيعمل نيخانه به منظور تضم موتور ساتيتأس تيجهت حفظ وضع يضرور يها هيـ اقدامات و رو5

  .  ياز كشت يبردار هبهر يحالتها هيطول كل
  . شود جاديخاص ا ياتياوضاع و احوال عمل جهيكه ممكن است در نت يدر مورد نگهبان يگريـ هرگونه ضرورت د6
در حال  يكشت يعدم انجام نگهبان ايبا فرمانده در مورد انجام  ديگاه بدون محافظ افسر سرمهندس با ـ در لنگر ج

  . ديحركت مشورت نما
  :  فهيام وظجهت انج يـ آمادگ7
 يا به گونه ديبا فيوظا. دچار اختالل نشود  ينگهبان به واسطه خستگ ييباشد كه كارا يا به گونه ديبا ينگهبان ستميس

 يبه اندازه كاف يعد نيجانش يها نگهبان در شروع سفر و نگهبان نيشود كه اول يتوسط افسر مهندس ارشد سازمانده
  . باشند فهيانجام وظ جهات آماده رياستراحت داشته و از سا

  :  ييايدر ستيز طيـ حفاظت مح 8
حادثه  اي اتياز عمل يناش ييايدر ستيز طيمح يآلودگ ياز اثار جد ديخانه با داران موتور افسران مهندس و درجه هيكل

و  يبندر در چارچوب مقررات ژهيبو يگونه آلودگ نياز ا يريشگيرا جهت پ ياحتمال ياطياقدامات احت هيآگاه باشند و كل
  . مربوطه به عمل آورند يالملل نيب

كه  ييها يافسران سرمهندس و افسران مهندس دوم كشت نامهيجهت صدور گواه يالزام طيـ حداقل شرا2/3 ماده
  :  شود يم نيتأم شتريب اي روبرندهين لوواتيك 3000با  يخانه جلو برنده اصل قدرتشان توسط موتور

 3000با  يخانه جلوبرنده اصل كه قدرتش توسط موتور ماياپيدر يكشت كيدس دوم ـ هر افسر سرمهندس و افسر مهن1
  . مناسب باشد نامهيگواه يدارا ديبا شود يم نيتأم شتريب ايبرنده  قدرت جلو لوواتيك
  :  ديبا نامهيـ هر داوطلب صدور گواه2

  . ردار باشدبرخو... و ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج بو ييـ از نظر دستگاه اجرا الف
  : برخوردار باشد و  يبه عنوان افسر مهندس مسئول نگهبان نامهيگواه افتيالزم جهت د طيـ از شرا ب
شده به عنوان افسر كمك  دييتأ ييايماه خدمت در 12به عنوان افسر مهندس دست كم  نامهيگواه افتيـ جهت در1

  . افسر مهندس داشته باشد ايمهندس 
شده داشته باشد،  دييتأ ييايماه خدمت در 36افسر سر مهندس حداقل  يبه عنوان متصد هناميگواه افتيـ جهت در2

خدمت به عنوان  تيمدت از صالح نيگذرانده و در ا تيسمت واجد مسئول كي يماه آن را به تصد 12كه دست كم 
  . افسر مهندس دوم برخوردار باشد



  . ه باشدشركت نمود دييمورد تأ قياطفاء حر يدوره عمل كيـ در  ج
 مهيمواد مندرج در ضم رندهيدربرگ ديآزمون با نيا. گذرانده باشد ييدستگاه اجرا تيـ آزمون مناسب را در حد رضا د

 يروين يدارا يهايافسران كشت يرا برا يالزامات امتحان تواند يم يياستثناء كه دستگاه اجرا نيماده حاضر باشد، با ا
و با درنظرگرفتن  دهد يم صيكه الزم تشخ يا دارند، به گونه غالساحل اشت كينزد يها جلوبرنده محدود كه به سفر

  . دهد رييباشند ، تغ يانورديكه ممكن است در همان آبها مشغول در ييهايكشت هيكل يمنيالزامات بر ا نيا ريياثر تغ
 يها نامه هيتوصبا درنظرگرفتن مقررات و  يستيالزم با يو تجربه عمل يبه دانش نظر يابيـ آموزش جهت دست3
  . رديمربوطه انجام پذ يالملل نيب

در سطح افسر  نامهياساس كه گواه نيبر ا تواند يم مهيمختلف ضم يها ـ سطح دانش مورد لزوم به موجب بند4
  . داده شود رييافسر مهندس دوم ، تغ ايمهندس ارشد در حال صدور است 

  ـ 2/3ماده  مهيضم
كه قدرتشان توسط  ييها يافسران سرمهندس و افسران مهندس دوم كشت مهنايدانش الزم جهت صدور گواه حداقل
  . شود يم نيتأم شتريب ايجلوبرنده  روين لوواتيك 3000با  يخانه جلوبرنده اصل موتور

افسر مهندس  ايبه عنوان افسر سرمهندس  نامهيگواه افتيجهت آزمون داوطلبان در ليارائه شده ذ يها ـ سرفصل1
 نيتأم شتريب ايجلوبرنده  يروين لوواتيك 3000با  يه قدرتشان توسط موتورخانه جلوبرنده اصلك ييها يدوم كشت

افسر مهندس  يتهايباشد تا مسئول يتيدر موقع ديبا مافسر مهندس دو نكهيبا درنظر داشتن ا. شده است نيتدو شود، يم
 هيكل يريداوطلب در فراگ ييتوانا شيف آزمابا هد ديبا يموضوعات درس نيارشد را در هر زمان قبول كند ، آزمون در ا

  . طرح شود گذارد، ياثر م يخانه كشت موتور منيا اتياطالعات موجود كه بر عمل
 ريجلو برنده ، به غ آالت نيانواع ماش يرا برا يالزامات علم تواند يم يي، دستگاه اجرا ليذ) الف( 4ـ در ارتباط با بند 2

اعطاء شده بر  نامهيگواه. اعتبار است ، حذف كند يآنها دارا يبرا يياعطا نامهيگواهكه  يا موتورخانه ساتياز آن تأس
افسر مهندس ثابت  كهيحذف شده معتبر نخواهد بود ، تا زمان يا خانه موتور ساتيدسته از تأس جيه يبرا ييمبنا نيچن

ذكر  نامهيدر گواه ديبا يتيحدودم نيچن باشد يم يستگيمواد واجد شا نيدر ا ييكند كه به نحو مطلوب دستگاه اجرا
  . شود

  :  ديبا يدانش نظر يدارا ليدر موضوعات ذ ديـ هر داوطلب با3
  . و انتقال حرارت  كيناميـ ترمود الف
  .  كيدرومكانيو ه كيـ مكان ب
  .  يو منجمدساز) گاز  ني، بخار و تورب زليد(  يكشت يروين ديتول ساتياز تأس يبردار ـ اصول بهره ج
  . كننده  ها و مواد روان سوخت ييايميو ش يكيزياص فـ خو د
  . مواد يـ تكنولوژ هـ
  . كننده مربوط به آتش و مواد خاموش يكيزيو ف ييايميـ مسائل ش و
  .  يكيو الكتر يكيالكترون زاتيتجه ،ييايدر يـ الكتروتكنولوژ ز
  . و كنترل  يريگ خودكار ، اندازه يها ستميس يـ مبان ح
  . شامل كنترل خسارت  يو ساخمان كشت ييايدر يـ معمار ط
  . برخودار باشد ياز دانش كاف ليحداقل در دروس ذ ديـ هر داوطلب با4

  : از  يو نگهدار يبردار ـ بهره الف
  .  ييايدر زليد يها ـ موتور1
  .  ييايبخار جلوبرنده در يها ـ موتور2
  .  ييايدر يگاز يها نيـ تورب3



بخار  گيد ساتي، تأس يكش و لوله يزن تلمبه يها ستمي، شامل س يكمك آالت نيماش يو نگهدار يبردار ـ بهره ب
  . سكان  يستمهايو س يكمك
  . كنترل  زاتيو تجه يبرق زاتيتجه يو نگهدار شي، آزما يبردار ـ بهره ج
  . و عرشه  آالت نيكاال و ماش ييجابجا زاتيتجه يو نگهدار يبردار ـ بهره د
  . از خسارت يريمحل نواقص و اقدام جهت جلوگ نيي، تع آالت نينقض ماش يابيـ رد هـ
  .  منيا يو نگهدار ريتعم يها روش يسازمانده وـ
  .  قيكشف و اطفاء حر ،يريجهت جلوگ يكمك ليـ روشها و وسا ز
  .  هايتوسط كشت ستيز طيمح ياز آلودگ يريجهت جلوگ يكمك ليـ روشها و وسا ح
  . شوند تيرعا ديبا ييايدر ستيز طيمح يآلودگاز  يريكه جهت جلوگ يـ مقررات ط
  .  ستيز طيبر مح ييايدر يـ آثار آلودگ ي
 زاتيموتورخانه واقع شوند و استفاده از تجه يكه ممكن است در فضاها ييها بيمربوط به آس هياول يـ كمكها ك

  .  هياول يكمكها
  . نجات  ليها و نحوه استفاده از وسا ـ كاربرد ل
  . رل خسارت كنت يـ روشها م
  .  منيا يكار يـ عمكردها ن
كه بر  ييتا جا يالملل نيب يها ونيها و كنوانس مندرج در موافقتنامه يالملل نيب يياياز حقوق در ديـ هر داوطلب با5

 ستيز طيو حفاظت مح يمنيكه به ا ييآنها ژهيبو گذارند، يم ريخانه تأث خاص قسمت موتور يتهايتعهدات و مسئول
بوده اما  ييدستگاه اجرا ديدر صالحد ييايدر نيحدود دانش نسبت به قوان. داشته باشد يآگاه شوند يوط ممرب ييايدر
  . رديدر بر گ زيرا ن يالملل نيب يها ونيها و كنوانس موافقتنامه يجهت اجرا يمل ريتداب ديبا
  . ر باشدبرخوردا يو آموزش پرسنل در كشت ي، سازمانده تيرياز دانش مد ديـ هر داوطلب با6

 ييهايتوسط افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم كشت نامهيگواه افتيجهت در يالزام طيـ حداقل شرا3/3 ماده
  :  شود يم نيتأم لوواتيك 3000و  لوواتيك 750 نيجلوبرنده ب يرويبا ن يخانه جلوبرنده اصل كه قدرتشان توسط موتور

 يرويبا ن يكه قدرتش توسط موتورخانه جلوبرنده اصل ماياپيدر يكشت كيـ هر افسر سرمهندس و افسر مهندس دوم 1
  . مناسب باشد نامهيگواه يدارا ديبا شود يم نيتأم لوواتيك 3000و   750 نيجلوبرنده ب

  : ديبا نامهيـ هر داوطلب صدور گواه2
  . برخوردار باشد ييو شنوا يينايب ژهيبو ياز صحت پزشك ييـ ازنظر دستگاه اجرا الف
  و . باشد  طيواجد شرا يافسر مهندس مسئول نگهبان نامهيگواه افتيدر يـ برا ب
شده به عنوان كمك افسر  دييتأ ييايماه خدمت در 12به عنوان افسر مهندس دوم ، حداقل  نامهيـ جهت صدور گواه1

  . افسر مهندس داشته باشد ايمهندس 
شده را گذرانده باشد  دييتأ ييايماه خدمت در 24ل حداق يستيبه عنوان افسر سرمهندس با نامهيگواه افتيـ جهت در2

  . خدمت به عنوان افسر مهندس دوم گذرانده باشد تيماه از آن را با داشتن صالح 12و حداقل 
  . شركت كرده باشد قيشده اطفاء حر دييتأ يدوره عمل كيـ در  ج
 مهي، شامل مواد مندرج در ضم ديبا يزمونآ نيچن. قبول شده باشد ييـ آزمون مناسب را به نحو مطلوب دستگاه اجرا د
 كينزد يها را كه سفر ييها يافسران كشت ييايالزامات آزمون و خدمت در ييدستگاه اجرا نكهيماده باشد مگر ا نيا

به آن مجهزند و اثرات  هايكهكشت كياز راه دور و اتومات تيهدا يبا در نظر داشتن انواع كنترلها دهند يساحل انجام م
  . دهد رييتغ نديكه ممكن است در همان آبها سفر نما ييها يكشت هيكل يمنيا يوآن بر ر

مربوطه را مورد  يالملل نيو مقررات ب ها نامه هيتوص ديالزم با يو علم نظر يبه تجربه عمل يابيـ آموزش جهت دست3
  . توجه قرار دهد



در حال  يمهندس يدر سطح افسر نامهيواهگ نكهيبرطبق ا تواند يم مهيمختلف ضم يـ سطح دانش مورد لزوم بندها4
  . كند رييدر سطح افسر مهندس دوم ، تغ ايصدور است 

كه قدرتشان  باشد يم ييهايجهت خدمت به عنوان افسر مهندس دوم در كشت تيكه واجد صالح يـ هر افسر مهندس5
به عنوانافسر  تواند ي، م شود يم نيتأم شتريب ايجلوبرنده  يروين لوواتيك 3000با  يخانه جلوبرنده اصل توسط موتور

 نيجلوبرنده تأم يروين لوواتيك 3000با كمتر از  ياصل هخانه جلوبرند كه قدرتشان توسط موتور ييها يسرمهندس كشت
شده به عنوان افسر مهندس  دييتأ ييايماه خدمت در 21 يحداقل دارا يستيبا نكهي، خدمت كند مشروط بر ا شود يم

  . باشد تياز مسئول يدر سمت
   3/3ماده  مهيضم 

كه قدرتشان توسط  ييهايافسران سر مهندس و افسران مهندس دوم كشت نامهيدانش مورد لزوم صدور گواه حداقل
  . شود يم نيتأم لوواتيك 3000و  لوواتيك 750 نيب يا جلوبرنده يرويبا ن يخانه جلو برنده اصل موتور

افسر مهندس دوم   ايبه عنوان افسر سرمهندس  نامهيور گواهجهت آزمون داوطلبان صد ليـ سرفصل داده شده ذ1
 لوواتيك 3000و  لوواتيك 750 نيب يا جلوبرنده يرويبا ن يخانه جلو برنده اصل كه قدرتشان توسط موتور ييها يكشت
 يهاتيباشد كه مسئول يدر سمت ديمهندس دوم با افسر كي نكهيبا درنظرداشتن ا. گردد يم ي، گردآور شود يم نيتأم

شود كه قادر  يطراح يا به گونه ديبا يموضوعات درس نيآزمون در ا رد،يافسر مهندس ارشد در هر زمان را بر عهده گ
  . باشد يخانه كشت موتور منيا اتياطالعات موجود و مؤثر بر عمل هيكل يريداوطلب در فراگ ييتوانا شيبه ازما

انواع  يدانش الزمه برا تواند يم يي، دستگاه اجرا ليذ) 4(د بن) الف(و قسمت ) 3(بند ) د(ـ در ارتباط با قسمت 2
معتبر باشد، حذف كند  دياعطاء شده به آنها با نامهيكه گواه يا خانه موتور ساتياز آن تأس ريخانه جلو برنده را به غ موتور
ه است معتبر باشد تا موتورخانه كه حذف گشت ساتيجهت هر دسته از تأس ديبان ييمبنا نياعطاء شده بر چن نامهيگواه
 نيچن نيا. باشد يصالح م ييمواد به نحو مطلوب دستگاه اجرا نيكه در ا ديافسر مهندس ثابت نما كهيزمان

  . شود ديق نامهيدر گواه ديبا ييتهايمحدود
  : باشد  ليذ يدر موضوعات درس ليدخ يفهم اصول اساس يبرا يكاف يا هيپا يعلم نظر يدارا ديـ هر داوطلب با3
  ـ مراحل احتراق  فال
  ـ انتقال حرارت  ب
  .  ها كيدرومكانيو ه ها كيـ مكان ج
  . ييايدر زليد يها ـ موتور1ـ  د
  .  ييايـ موتور جلوبرنده بخار در2
  .  يگاز يها نيـ تورب3
  . سكان  يها ستميـ س هـ
  . ها  كننده ـ خواص سوختها و روان و
  . ـ خواص مواد ز
   .كننده آتش  ـ مواد خاموش ح
  .  ييايدر يكيالكتر زاتيـ تجه ط
  . و كنترل  يريگ خودكار ، اندازه يها ستميـ س ي
  . ، شامل كنترل خسارت  يـ ساختمان كشت ك
  .  يكمك يستمهايـ س ل
  : دارا باشند  ليذ يرا حداقل در موضوعات درس يكاف يدانش عمل ديـ هر داوطلب با4

  : از  يو نگهدار يبردار ـ بهره الف
  .  ييايدر زليد يها رـ موتو1



  .  ييايـ موتور جلوبرنده بخار در2
  .  يگاز يها نيـ تورب3
  . سكان  يها ستمي، شامل س يخانه كمك موتور يها ستميس يو نگهدار يبردار ـ بهره ب
  .  يكيكنترل و الكتر زاتيتجه يو نگهدار شي، آزما يبردار ـ بهره ج
  . عرشه  آالت نيماش يريو بارگ هيتخل زاتيتجه يو نگهدار يبردار ـ بهره د
  . خسارت  يريمحل نواقص و اقدام جهت جلوگ نيي، تع آالت نيـ كشف نقص ماش هـ
  .  منيا يو نگهدار ريتعم يروشها يـ سازمانده و
  .  قي، كشف و اطفاء حر يريجلوگ زاتيـ روشها و تجه ز
  . گردند تيرعا يآلودگ نياز چن يريجلوگ زاتيو روشها و تجه ييايدر طيمح يدر مورد آلودگ ديكه با يـ  مقررات ح
 يكمكها زاتيخانه و استفاده از تجه موتور يمورد انتظار در فضاها ياحتمال يها بيمربوط به آس هياول يـ كمكها ط
  .  هياول
  . ـ عملكرد و استفاده از لوازم نجات  ي
خانه صورت  در موتور ايشدن آب در يردر صورت جا ديكه با يكنترل خسارت با توجه خاص به اقدام يـ روشها ك
  . رديگ
  . كار  يمنيا يها وهيـ ش ل
كه مربوط به  ييخانه ، بخصوص آنها قسمت موتور يتهايتعهدات خاص و مسئول يهنگام اجرا ديبا يـ هر داوطلب5
ها و  نامه قتبه نحو مندرج در مواف يالملل نيب يياي، از حقوق در باشند يم ييايدر ستيز طيو حفاظت از مح يمنيا

است ،  دهيواگذار گرد ييدستگاه اجرا ديبه صالحد يمل نيناطالع از قوا زانيم. مطلع باشد يالملل نيب يها ونيكنوانس
  . شامل گردد زيرا ن الملل نيب يها ونيها و كنوانس موافقتنامه يمربوط به اجرا يمل داتيتمه دياما با

  . را دارا باشد هايو آموزش در كشت ياندهپرسنل ، سازم تيريعلم مد ديـ هر داوطلب با6
كه  يا خانه موتور كيدر  يافسران مهندس مسئول نگهبان نامهيجهت صدور گواه يالزام طيـ حداقل شرا 4/3 ماده

 يا خانه موتور كيشده در  نييتع فهيوظ يافسران مهندس برا اي شود يم يبردار بهره يانسان يرويتوسط ن يبطور سنت
  :  شود يم يبردار ه بهر يرانسانيغ يرويتوسط ن يكه بطور ادوار

 اي شود يم يبردار بهره يانسان يرويتوسط ن يكه بطور سنت يا خانه موتور كيدر  يـ هر افسر مهندس مسئول نگهبان1
 شود يم يبردار بهره يرانسانيغ يرويتوسط ن يخانه كه بطور ادوار موتور كيشده در  نييتع فهيوظ يافسر مهندس برا

 نيتأم شتريب ايجلوبرنده  يروين لوواتيك 750با  ياصل برندهخانه جلو كه قدرتش توسط موتور ماياپيدر يكشت كيدر 
  . مناسب داشته باشد نامهيگواه كي دي، با شود يم
  :  ديبا نامهيـ هر داوطلب صدور گواه2

  . سال سن داشته باشد 18ـ حداقل  الف
  . برخوردار باشد ييو شنوا يينايب ژهيواز صحت مزاج ب ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
  . باشد ييايمهندس در كي فيشده مربوط به وظا دييآموزش تأ اي التيسال تحص 3 يـ حداقل دارا ج
گنجانده شود ، ) ج(سال مذكور در قسمت  3را كه ممكن بوده است در مدت  يياياز خدمت در يمدت كاف كيـ  د

  . كامل كرده باشد
مناسب با  يو نظر يدانش عمل يدارا ييايدر آالت نياز ماش ينگهدار ويبردار در مورد بهره يياجراـ از نظر دستگاه  هـ
  . افسر مهندس باشد كي فيوظا
  . را گذرانده باشد قيشده اطفاء حر دييتأ يدوره عمل كيـ  و
  . كار را دارا باشد يمنيا يها وهيـ دانش ش ز



كه قدرتشان توسط موتورخانه  ييهايافسران مهندس كشت يرا برا) د(و ) ج( يالزامات قسمتها تواند يم يياجرا دستگاه
و با  دهند يساحل انجام م كينزد يها و سفر شود يم نيجلوبرنده تأم يروين لوواتيك 3000با كمتر از  يجلوبرنده اصل

  . دهد رييتغ نديكه ممكن است در همان آبها مسافرت نما ييها يكشت هيكل يمنيدرنظر داشتن اثر آن بر ا
شامل علم الزامات  ديرا ، كه با يو كمك ياصل آالت نيماش يو نگهدار يبردار علم بهره ديـ هر داوطلب با3

  : باشد ، داشته باشد  ليذ نيعلم حداقل موارد مع زيمربوطه و ن كننده ميتنظ
  :  يمعمول نگهبان فيـ وظا الف

  .  ينگهبان كيگرفتن و قبول  ليمربوط به تحو فيـ وظا1
  . شود يبه عهده گرفته م ينگهبان كيمعمول كه در طول  فيـ وظا2
  . ثبت شده  يها ادداشتي تيخانه و اهم موتور ياز دفتر گزارش فضا يـ نگهدار3
  .  ينگهبان دادن ليمربوط به تحو فيـ وظا4
  .  يو كمك ياصل آالت نيـ ماش ب
  .  اتيعمل يبرا يكمك آالت نيو ماش ياصل آالت نيكردن ماش ـ كمك در آماده1
  . احتراق  ستميبخار ، شامل س يها گياز د يبردار ـ بهره2
  . باشد رمعموليچنانچه سطح آب غ يبخار و اعمال اقدامات ضرور يها گيكنترل سطح آب در د يها ـ روش3
از  يريجهت جلوگ يو اعمال اقدامات ضرور گيد يخانه و فضا در موتور آالت نيماش يمحل نواقص معمول نييـ تع4

  . خسارت 
  : پمپاژ  يها ستميـ س ج
  . معمول پمپاژ  اتيـ عمل1
  . پمپاژ محوله ، آب توازن و فاضالب  يها ستمياز س يبردار ـ بهره2
  . ـ موتور مولد   د

  . ها  مولد ايها  آلترناتور ليكردن ، اتصال و تبد ساختن ، روشن ماده
  :  ياضطرار تيو وضع يمنيا فاتيـ تشر هـ
 ايدرصورت بروز احتراق  ديكه با يشوند و اقدامات فور تيرعا ديبا ينگهبان كيكه در طول  يمنيا يها اطيـ احت1

  .  ينفت يستمهايبا رجوع خاص به س رند،يحادثه صورت گ
به پرسنل  نكهيقبل از ا يمنيا يمورد لزوم از رو زاتيموتور و تجه گريو انواع د كيـ جداكردن انواع موتور الكتر2

  . داده شود يزاتيها و تجه موتور نير با چناجازه كا
  :  يضد آلودگ فاتيـ تشر و

 ريسا ايمحموله ، فاضالب ، دود  ماندهيتوسط نفت ، باق طيمح ياز آلودگ يريبه منظور جلوگ ديكه با ييها اطياحت
 يستمهاي، س ينآب روغ يها ، شامل جداكننده يآلودگ يريشگيپ زاتياستفاده از تجه. شوند تيها رعا كننده آلوده

  . فاضالب  هيمخزن رسوب و موتور تخل
  :  هياول يـ كمكها ز

  . رخانه اتفاق افتد موتو يكه ممكن است در فضاها ييها بيمربوط به آس ياساس هياول يكمكها
الزامات  تواند يم ييدستگاه اجرا دهند، ينم ليرا تشك يخانه كشت از موتور يبخار قسمت يها گيكه د يـ در موارد4

خدمت در  يبرا ييمبنا نياعطاء شده بر چن نامهيگواه. را حذف كند) 3(بند ) ب(قسمت ) 2(و ) 1( يها جزو يعلم
افسر  نكهيمعتبر نخواهد بود، مگر ا دهند يم ليخانه را تشك از موتور يبخار قسمت يگهايكه در آنها د ييها يكشت

 نيچن نيا باشد، يم تيواجد صالح يياجرا مهندس ثابت كند كه در مورد حذف شده به نحو مطلوب دستگاه
  . شود ديق نامهيدر گواه ديبا ييتهايمحدود



مربوطه را درآموزش  يالملل نيو مقررات ب ها نامه هيتوص ديالزم با يو علم نظر يبه تجربه عمل يابيـ جهت دست5
  . مدنظر قرار داد

  : دانش آنها  يزمان يهمگام مستمر افسران مهندس و نيجهت تضم يالزام طيـ حداقل شرا5/3 ماده
در ساحل قصد بازگشت به  يپس از گذراندن مدت اي كند يخدمت م ايكه در در نامهيگواه يـ هر افسر مهندس دارا1
 ي، در فواصل زمان اش نامهيمناسب گواه يا خدمت در درجه يبودن برا طي، به منظور ادامه واجد شرا ديرا دارد با ايدر

  : شود  دييتأ ييبه نحو مطلوب دستگاه اجرا ليسال درخصوص موارد ذ 5منظم بدون تجاوز از 
  ، و  ييو شنوا يينايـ صحت مزاج ، شامل ب الف
  :  يا حرفه تيـ صالح ب
   ايسال ماقبل ،  5 يسال در ط كيشده به عنوان افسر مهندس با حداقل  دييخدمت تأ لهيـ به وس1
شده كه معادل خدمت  ارياخت اش نامهيمناسب با درچه گواه فياانجام شده مربوط به وظ يها ـ به موجب عملكرد2
   اي،  شوند يدرنظر گرفته م) 1(بند ) ب(قسمت ) 1(مورد لزوم جزو  ييايدر
  :  لياز موارد ذ يكيـ به واسطه 3
  . شده  دييتأ شيآزما كيدر  يقبول ـ
   ايشده ،  دييتأ يها دوره ايدوره  كي زيآم تياتمام موفق ـ
 كيدر  ايسمت باالتر  كيحداقل سه ماه در  يمدت يشده به عنوان افسر مهندس برا دييتأ ييايمت دراتمام خد ـ

از آن برخوردار  اش نامهيبه موجب گواه يكه و يا ، بالفاصله قبل از گرفتن درجه اش نامهياز درجه گواه تر نييدرجه پا
  . باشد يم
و  ها نامه هيدر توص راتيي، بخصوص ، شامل تغ ديبا) 1(بند ) ب(قسمت ) 3(مورد اشاره در جزو  يها دوره ايـ دوره 2

  . باشد ييايدر ستيز طيو حفاظت مح ايجان اشخاص در در يمنيدرخصوص ا يالملل نيمقررات ب
جان اشخاص در  يمنيدر خصوص ا يالملل نيدر مقررات ب رياخ راتييدهد كه متون تغ نانياطم ديبا ييـ دستگاه اجرا3
  . رنديگ يقرار م شيتحت صالحت يهايدر دسترس كشت ييايدر طيحو حفاظت م ايدر

  : خانه  موتور ياز نگهبان يقسمت دهنده ليداران تشك جهت درجه يالزام طيـ حداقل شرا6/3 ماده
به نحو مذكور در  ديخانه باشد، با موتور ياز نگهبان يقسمت دهنده ليدار ، چناچه تشك درجه كي يبرا طيـ حداقل شرا1

  :  باشد ينم ليذ يدارا درجه يالزامات برا نيا. باشد) 2(بند 
  . منصوب شده است  يافسر مهندس مسئول نگهبان كه به عنوان كمك يدار ـ درجه الف
  . باشد يكه تحت آموزش م يدار ـ درجه ب
  . برخوردار است رماهرانهيغ تياز ماه يبه هنگام نگهبان فشيكه وظا يدار ـ درجه ج
  :  ديخانه با موتور ياز نگهبان يقسمت دهنده ليكدار تش ـ هر درجه2

  . سال سن داشته باشد 16ـ حداقل  الف
  . برخوردا باشد ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج و و ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
  : باشد  دييمورد تأ لياز جهت موارد ذ ييـ از نظر دستگاه اجرا ج
افتادن  حفظ جان افراد ، به مخاطره يها كيتكن يمقدمات هياول يكمكها ، قيآموزش مربوط به اطفاء حر ايـ تجربه 1

  . افراد  يمنيو ا يسالمت
  . فشيمربوط به وظا ليمسا ميفهم دستورات و تفه ييـ توانا2
  :  ييـ از نظر دستگاه اجرا د
و به نحو مطلوب  يبه مدت كاف ييايخود باشد كه توسط خدمت در ييايدر فيتجربه در ساحل مربوط به وظا يـ دارا1

   ايشده باشد ،  ليتكم ييدستگاه اجرا



و به نحو مطلوب  يبه مدت كاف ييايكه شامل خدمت در يا ژهيتحت آموزش و يدر كشت اي يانورديقبل از در ايـ 2
   اي، قرار گفته باشد ،  باشد يم ييدستگاه اجرا

  . باشد يشده م دييتأ ييايماه خدمت در 6حداقل  يـ دارا3
  : مطلع باشند  لياز موارد ذ يستيبا يداران  درجه نيـ چن4

  . فشيمناسب با وظا يمعمول نگهبان اتيانجام عمل ييموتورخانه و توانا ينگهبان يـ روشها الف
  . شوند يخانه م موتور اتيكه مربوط به عمل يبه نحو منيا يكار ناتيـ تمر ب
  .  فشيمربوط به وظا زاتيو تجه آالت نيماش يخانه و اسام موتور يبكار رفته در فضاها يها ـ واژه ج
  .  يطيحفاظت مح يمقدمات يها ـ روش د
 ييمطلع بوده و توانا گهايد نياز ا منيا يبردار از طرز بهره ديبخار با گياز د يدار ملزم به انجام نگهبان ـ هر درجه4

  . آب را داشته باشد حيبخار و سطوح صح يحفظ فشارها
خانه در  موتور يخود در فضاها ينگهبان فيبا وظا ديخانه با موتور ياز نگهبان يقسمت هدهند ليدار تشك ـ درجه5

را دارا  ليموارد ذ ديدار با ، درجه يبخصوص ، در رابطه با آن كشت. در آن خدمت كند آشنا باشد ديبا يكه و يا يكشت
  : باشد 
  .  يارتباط داخل يمناسب برا يها ستميـ دانش استفاده از س الف
  . خانه  موتور يفرار از فضاها يها ريـ دانش در مورد مس ب
متفاوت ، با توجه خاص  يانواع اعالم خطرها نيب زيتم ييخانه و توانا اعالم خطر موتور يها ستميـ دانش در مورد س ج

  . كننده آتش  گاز خاموش يها به اعالم خطر
  . خانه  موتور يادر فضاه ينشان آتش زاتيبا محل و استفاده از تجه ييـ آشنا د
االجرا  از الزم شي، پ ريسال اخ 5كه در  يانورديدر ايمسأله بپردازد كه آ نيا يبه بررس تواند يم ييـ دستگاه اجرا6

خانه  سمت مربوطه در قسمت موتور كيسال در  كيحداقل به مدت  ،ييآن دستگاه اجرا يبرا ونيشدن كنوانس
  . ريخ اياست  مودهماده را برآورده ن نيمشغول بوده است ، الزامات مربوط به ا

   ييويمخابرات راد يحفظ و نگهبان ييويـ قسمت مخابرات راد 4 فصل
  :  يحيتوض نكته

اند ، و مقررات حفظ و  شده انيب ييويدر مقررات مخابرات راد ييويمخابرات راد يمربوط به نگهبان يالزام مقررات
 ييويو در مقررات مخابرات راد ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب ونيدر كنوانس ييويمخابرات راد منيا ينگهبان
  . ابندي رييتغ ندهيممكن است در آ ودو دسته مقررات در حال اجرا بوده  نياند كه ا آمده
، مورد توجه  1978 انوردانيدر نامهيآموزش و صدور گواه يالملل نيمربوطه مصوب كنفرانس ب يها ، قطعنامه نيهمچن
  . رديقرار گ
  :  ييويافسران مخابرات راد نامهيجهت صدور گواه يـ حداقل الزامات اجبار1/4 ماده

 يها نامهيگواه اي نامهيگواه يدارا ديبا يدر كشت ييويراد فيدهنده وظا انجام ايمسئول  ييويـ هر افسر مخابرات راد1
بوده و به منظور واجد  ييويررات رادبه موجب مفاد مق ييشناخه شده توسط دستگاه اجرا تيبه رسم ايمناسب صاره ، 

  . داشته باشد يبودن ، سابقه كاف طيشرا
  :  ديبا ييويافسر مخابرات راد كيـ به عالوه 2

  . سال سن نداشته باشد 18ـ كمتر از  الف
  . و تكلم برخوردار باشد ييو شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج به و ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
  . باشد طيجد شراقسمت وا نيـ طبق ا ج
  . خواهد بود ييبه نحو مطلوب دستگاه اجرا ييها آزمون ايملزم به گذراندن آزمون  نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در3



از دانش مورد  يسطح مناسب يدارا يستيو كارآمد، با منيخود بطور ا ييويراد فيبه منظور انجام وظا ويـ افسر راد4
به آن دانش  ليسطح مناسب دانش و آموزش الزم جهت ن نييبه منظور تع ييه اجرادستگا. باشد نامهيلزوم صدور گواه

 يدستگاهها. مقررات را مورد توجه قرار دهد نيا مهيو ضم ييويالزامات مقررات مخابرات راد يستي، با يعمل ييو توانا
،  1978،  انوردانيدر نامهيهآموزش و صدور گوا يالملل نيمربوطه مصوب كنفرانس ب يها قطعنامه ديبا نيهمچن يياجرا

  . را مدنظر قرار دهد مكويمربوطه ا يها نامه هيو توص
   1/4ماده  مهيضم 

   ييويآموزش افسرن مخابرات راد طيو شرا يدانش اضاف حداقل
دانش و آموزش ،  لينسبت به موارد ذ ديبا وي، افسران راد ييويطبق مقررات راد نامهيصدور گواه طيبر احراز شرا عالوه

  : ، داشته باشند  ياز جمله آموزش عمل
  ، از جمله ك  ياضطرار يها تيدر وضع ييويـ ارائه خدمات راد الف

  .  يـ ترك كشت1
  .  يدر كشت يسوز ـ آتش2
  .  ييويراد ستگاهيا ينسب ايكامل  يـ خراب3
آنها ، با توجه  زاتيتجه نجات و ژهيو يها ، شناور موتور ينجات ب يها قينجات ، قا يها قياز قا يبردار ـ بهره ب

دهنده  نشان ييويراد يراهنما ينجات و چراغها قيثابت و قابل حمل قا ييويمخابرات راد يخاص به دستگاهها
  .  ياضطرار تيموقع
  .  ايـ نجات جان در در ج
  .  هياول يـ كمكها د
  .  ييويمخابرات راد ساتيبا توجه خاص به تأس قياز آتش و اطفاء حر يريشگيـ پ هـ
و ، از  ييويمخابرات راد زاتيمربوط به تجه يها و پرنسل در ارتباط با خطر يكشت يمنيجهت ا رانهيشگيـ اقدامات پ و

  .  ييايميو ش يكي، مكان يي، پرتوزا يكيالكتر يها جمله خطر
  .  ييويبا توجه خاص به مخابرات راد) MERSAR( مكويا يبازرگان يتجسس و نجات كشت يـ استفاده از راهنما ز
  .  يكشت تيگزارش موقع يها ستميو س ها هيـ رو ح
  .  مكوياستاندارد ا ييايدر يواژگان ناوبر  عالئم و مجموعه يالملل نيـ استفاده از قانون ب ط
  .  ييويراد يپزشك يها ستميو س ها هيـ رو ي

همگام با زمان نمودن  و ييويتخصص مستمر افسران مخابرات راد نيجهت تضم يـ حداقل الزامات اجبار 2/4 ماده
  : دانش آنها 

شده از نظر دستگاه  شناخته تيبه رسم ايصادره  يها نامهيگواه اي نامهيگواه يدارا ييويـ هر افسر مخابرات راد1
  : باشد  ليذ طيشرا يدارا يي، از نظر دستگاه اجرا ييايبودن جهت خدمت در طيبه منظور تداوم واجد شرا ديبا يياجرا
  سال نباشد ، و  5از  شيمنظم كه ب يو تكلم ، در فواصل زمان يي، شنوا يينايج ، بخصوص در موارد بـ صحت مزا الف
  :  يا حرفه تيـ صالح ب
  .  ييويافسر راد كيسال بدون وقفه در مخابرات به عنوان  5از  شيب دييـ با سابقه خدمت مورد تأ1
آموزش  يها دوره ايدوره  كيانجام موفق  اي دييمورد تأامتحان  كيگذراندن  قي، از طر يا وقفه نيـ به دنبال چن2

 زاتيو تجه ايجان اشخاص در در يمنيبا ا ميباشد كه بطور مستق يشامل مطالب دي، كه با اساحلي ايدر در دييمورد تأ
  . باشد يانورديدر ييويراد تيهدا زاتيشامل تجه تواند يم زيمدرن ارتباط دارند ، و ن ييويمخابرات راد

مجاز به افراشتن پرچم دستگاه  يدركشتها ديجد يها روش اي زاتي، تجه تهاياز وضع يبردار گام شروع بهرهـ هن3
اتمام  اي دييامتحان مورد تأ كيرا ملزم به گذراندن  ييويافسران مخابرات راد تواند يم ييآن دستگاه اجرا ،يياجرا
  :  دي، بنما يمنيا فيحل ، با توجه خاص به وظاسا اي ايدر در يمناس يآموزش يها دوره ايدوره  زيآم تيموفق



آموزش  طيآنها شرا يكه برا ييهاياز كشت يدر انواع خاص ييايخدمت در يبودن برا طيـ به منظور تداوم واجد شرا4
آموزش مربوطه  اي، آزمونها  ديبا ييويمورد موافقت قرار گرفته است ، هر افسر مخابرات راد يالملل نيدر سطح ب ژهيو

  . به اتمام برساند تيمربوطه را مدنظر قرار خواهد داد با موفق يالملل نيو مقررات ب ها نامه هيرا كه توص دييد تأمور
و مرتبط  ييويمربوط به مخابرات راد يالملل نيدر مقررات ب رياخ راتييكه متون تغ دينما نيتضم ديبا ييـ دستگاه اجرا5
  . قرار گرفته است يو تيتحت صالح يهايدر دسترس كشت ايجان اشخاص در در يمنيبا ا
 يساختار ماتيبهبود تنظ اي مي، به تنظ گريمربوطه د يبا مشورت دستگاهها شود يم هيتوص يياجرا يـ به دستگاهها6

ساحل ،  اي اي، در در ي، به نحو مقتض يخواه الزام ياريو همگام با زمان ، خواه اخت ديجد يها افتهي يآمادگ يها از دوره
كه مجدداً به خدمت  يكسان يو بخصوص برا باشند يم ايدر در تكه در حال خدم ييويفسران مخابرات رادا يبرا
مخابرات  فيبا وظا ميباشد كه بطور مستق يشامل مطالب ديها با دوره ايدوره . ندي، اقدام نما گردند يباز م ييايدر
 يالملل نيب قرراتو م ها نامه هيو توص ييايدر ييويراد مخابرات يدرتكنولو راتييو شامل تغ باشند يدر ارتباط م ييويراد

  . باشد ايجان اشخاص در در يمنيمربوطه درخصوص ا
  : تلفن  ويراد انيمتصد نامهيجهت صدور گواه يـ حداقل الزامات اجبار 3/4 ماده

 اي نامهيگواه يدارا ديبا يكشت كيدر  ييويمخابرات راد فيدهنده وظا انجام ايتلفن مسئول  ويراد يـ هر متصد1
  . باشد ييويبه موجب مفاد مقررات راد ييشناخته شده توسط دستگاه اجرا تيبه رسم ايمناسب صادره  يها نامهيگواه

، ملزم  ايجان اشخاص در در يمنيا يالملل نيب ونيكه به موجب كنوانس يتلفن كشت ويراد يمتصد نيـ به عالوه ، چن2
  :  يستي، با دباش يتلفن م ويراد ستگاهيبه داشتن ا

  . سال سن نداشته باشد 18ـ كمتر از  الف
  . و تكلم برخوردار باشد يي، شنوا يينايب ژهياز صحت مزاج به و ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
  . ديماده را احراز نما نيا مهيـ الزامات ضم ج
مربوطه خواهد  ييوب دستگاه اجرابه نحو مطل ييها آزمون ايملزم به گذراندن آزمون  نامهيگواه افتيـ هر داوطلب در3

  . بود
 يسطح مناسب يدارا يستيو كارآمد با منيخود بطور ا ييويمخابرات راد فيتلفن به منظور انجام وظا ويراد يـ متصد4

به آن دانش و  ليسطح مناسب دانش و آموزش الزم جهت ن نييدر تع. باشد نامهياز دانش مورد لزوم صدور گواه
  . ماده را مدنظر قرار دهند نيا مهيو ضم ييويراد اتالزامات مقررات مخابر ديبا يياجرا يهادستگاه يعلم ييتوانا

 نامهيآموزش و صدور گواه يالملل نيمربوطه مصوب كنفرانس ب يها قطعنامه ديبا نيهمچن يياجرا يدستگاهها
  . را مدنظر قرار دهند مكويمربوطه ا يها نامه هي، و توص 1978 انوردانيدر
   3/4اده م مهيضم

  تلفن  ويراد انيمتصد يو الزامات آموزش برا يدانش اضاف حداقل
دانش و  لينسبت به موارد ذ ديتلفن با ويراد اني، متصد ييويطبق مقررات راد نامهيصدور گواه طيبر احراز شرا عالوه

  : داشته باشند  يآموزش ، از جمله آموزش عمل
  : ، شامل  ياضطرار يها تيدر وضع ييويـ ارائه خدمات مخابرات راد الف

  .  يـ ترك كشت1
  .  يدر كشت يسوز ـ آتش2
  .  ييويراد ستگاهيا ينسب ايكامل  يـ خراب3
آنها ، با  زاتينجات ، و تجه ژهيو يها شناور لي، وسا موتور ينجات ب يها قينجات ، قا يها قياز قا يبردار ـ بهره ب

در وضع  تيدهنده موقع نشان ييوينجات و امواج راد قيقا قابل حمل و ثابت ييويراد يتوجه خاص به دستگاهها
  .  ياضطرار

  .  ايـ نجات جان در در ج



  .  هياول يـ كمكها د
  .  ييويمخابرات راد ساتيبا توجه خاص به تأس قياز آتش و اطفاء حر يريشگيـ پ هـ
از  ،ييويمخابرات راد زاتيتجه مربوط به يها و پرنسل در ارتباط با خطر يكشت يمنيجهت ا رانهيشگيـ اقدامات پ و

  .  ييايميو ش يكي، مكان يي، پرتوزا يكيالكتر يها جمله خطر
  .  ييويبا توجه خاص به مخابرات راد) MERSAR( مكويا يبازرگان يتجسس و نجات كشت يـ استفاده از راهنما ز
  .  يكشت تيگزارش موقع يها ستميو س ها هيـ رو ح
  .  مكوياستاندارد ا ييايدر يعالئم و مجموعه واژگان ناوبر يللالم نيـ استفاده از قانون ب ط
  .  ويراد يپزشك يها ستميو س ها هيـ رو ي

  ها  تانكر يبرا ژهيـ الزامات و 5 فصل
  : ها  كش داران نفت فرماندهان ، افسران و درجه يها تيآموزش و صالح يبرا يـ حداقل الزامات اجبار1/5 ماده

 زاتيرا در مورد محموله و تجه فيوظا نيمرتبط با ا يها تيو مسئول ژهيو فيوظا ديكه با يداران ـ افسران و درجه1
كش خدمت  نفت يكشت كيمنظم خود در  ياز دوره كار يو به عنوان قسمت رنديكش ، برعهده بگ محموله در نفت

  انده باشند ، و را در ساحل گذر قيحر اءدوره مناسب اطف كي ديبا فيوظا نياز انجام ا شياند ، پ نكرده
،  منيا ياتيعمل ناتيدر مورد تمر يبه منظور كسب دانش كاف يدوره مناسب خدمت تحت نظارت دركشت كيـ  الف
   اي

از  يريو جلوگ يمنيا ياساس ياطياحت يها اقدامات و روش رندهيدر برگ ديكش كه با با نفت ييدوره آشنا كيـ  ب
 يكل بيآنها ، ترت يريو بارگ هيتخل زاتي، خطرات آنها و تجه  اع محمولهها ، انو كش ، طرح انواع مختلف نفت يآلودگ
  . ها باشد كش واژگان مربوط به نفت اتيعمل

 تيكه مسئول يموارد ، هر شخص ريـ فرماندهان ، افسران مهندس ارشد ، افسران اول ، افسران مهندس دوم و درغ2
  :  دي، با) 1(ا محموله را برعهده دارد، عالوه بر مفاد بند كار ب ايو مراقبت در انتقال  هي، تخل يريبارگ هياول
  . كش برخوردار باشد خود در نفت فيـ از تجربه متناسب با وظا الف
در مقابل  يمنيا يها ستميو س ريكش ، تداب نفت يمنيخود را ، شامل ا فيمتناسب با وظا يبرنامه آموزش كيـ  ب

  . االجرا  و مقررات الزم نيو ، تعهدات مندرج در قوان اتيم عمل، روش انجا يو كنترل آلودگ يريآتش، جلوگ
مدت  يرا چنانچه برا انورديدر كيكشور عضو ،  كي يبرا ونياالجرا شدن كنوانس ـ ظرف دو سال پس از الزم3

 طيواجد شرا توان يها خدمت كرده باشد م كش در نفت يسمت مقتض كيپنج سال گذشته در  يسال در ط كيحداقل 
  . نمود يتلق) ب) (2(بند 
  :  ييايميش يها داران تانكر فرماندهان ، افسران و درجه يها تيآموزش و صالح يبرا يـ حداقل الزامات اجبار2/5 ماده

 زاتيرا در مورد محموله و تجه فيوظا نيمرتبط با ا يها تيو مسئول ژهيو فيوظا ديكه با يداران ـ افسران و درجه1
 ييايميتانكر ش كيمنظم خود در  ياز دوره كار يو به عنوان قسمت رندي، برعهده بگ ييايميش يها محموله در تانكر

  را در ساحل گذرانده باشد ، و  قيمناسب اطفاء حر رهدو كي ديبا فيوظا نياز انجام ا شياند، پ خدمت نكرده
،  منيا ياتيعمل اتنيدر مورد تمر يبه منظور كسب دانش كاف يدوره مناسب خدمت تحت نظارت در كشت كيـ  الف
   اي

از  يريو جلوگ يمنيا ياساس ياطياحت يها اقدامات و روش رندهيدر برگ ديكه با ييايميبا تانكر ش ييدوره آشنا كيـ  ب
  آنها ،  يريو بارگ هيتخل زاتيانواع محموله ، خطرات آنها و تجه ،ييايميش يها ، طرح انواع مختلف تانكر يالودگ
  . باشد ييايميش يها ان مربوط به تانكرو واژگ اتيعمل يكل بيترت
كه  يموارد ، هر شخص نيرايـ فرماندهان ، افسران  مهندس ارشد ، افسران اول ، افسران مهندس دوم و درغ2

  :  دي، با) 1(كار با محموله را برعهده دارد، عالوه بر مفاد بند  ايو مراقبت در انتقال  هي، تخل يريبارگ هياول تيمسئول
  برخوردار باشد ، و  ييايميخود در تانكر ش فيتجربه متناسب با وظاـ از  الف



در مقابل  يمنيا يستمهايو س ري، تداب ييايميتانكر ش يمنيخود را ، شامل ا فيمتناسب با وظا يبرنامه آموزش كيـ  ب
  . االجرا  مو مقررات الز نيو ، تعهدات مندرج در قوان اتي، روش انجام عمل يو كنترل آلودگ يري، جلوگ قيحر
مدت  يرا چنانچه برا انورديدر كيكشور عضو ،  كي يبرا ونياالجرا شدن كنوانس م ـ ظرف دو سال پس از الز3

واجد  توان يخدمت كرده باشد م ييايميش يها در تانكر يسمت مقتض كيپنج سال گذشته در  يسال در ط كيحداقل 
  . نمود يتلق) ب) (2(بند  طيشرا
 عيگاز ما يها داران تانكر فرماندهان ، افسران و درجه يها تيآموزش و صالح يبرا يزامات اجبارـ حداقل ال 3/5 ماده

 :  
 زاتيرا در مورد محموله و تجه فيوظا نيمرتبط با ا يها تيو مسئول ژهيو فيوظا ديكه با يداران ـ افسران و درجه1

 عيتانكر گاز ما كيمنظم خود در  ياز دوره كار يو به عنوان قسمت رندي، برعهده بگ عيگاز ما يها محموله در تانكر
  را در ساحل گذرانده باشد ، و  قيدوره مناسب اطفاء حر كي ديبا فيوظا نياز انجام ا شياند ، پ خدمت نكرده

،  منيا ياتيعمل ناتيدر مورد تمر يبه منظور كسب دانش كاف يدوره مناسب خدمت تحت نظارت در كشت كيـ  الف
   اي

و  يمنيا ياساس ياطياحت يها ش اقدامات و رو رندهيدر برگ ديكه با عيگاز ما يها با تانكر ييآشنادوره  كيـ  ب
 يريو بارگ هيتخل زاتي، انواع محموله ، خطرات آنها و تجه عيگاز ما يها ، طرح انواع مختلف تانكر ياز آلودگ يريجلوگ

  . باشد عياگاز م يها كرو واژگان مربوط به تان اتيعمل يكل بيآنها ، ترت
كه  يموارد ، هرشخص نيرايـ فرماندهان ، افسران مهندس ارشد ، افسران اول ، افسران مهندس دوم و در غ2

  :  دي، با) 1(كار با محموله را برعهده دارد، عالوه بر مفاد بند  ايو مراقبت در انتقال  هي، تخل يريبارگ هياول تيمسئول
  برخوردار باشد ، و  عيگاز ما يها ر تانكرخود د فيـ از تجربه متناسب با وظا الف
در  يمنيا يستمهايو س ري، تداب عيگاز ما يها تانكر يمنيخود را ، شامل ا فيمتناسب با وظا يبرنامه آموزش كيـ  ب

االجرا را  و مقررات الزم ني، و تعهدات مندرج در قوان اتي، روش انجام عمل يو كنترل آلودگ يري، جلوگ قيمقابل حر
  . ده باشدگذران

مدت  يرا چنانچه برا انورديدر كيكشور عضو ،  كي يبرا ونياالجرا شدن كنوانس ـ ظرف دو سال پس از الزم3
واجد  توان يخدمت كرده باشد م عيگاز ما يها در تانكر يسمت مقتض كيپنج سال گذشته در  يسال در ط كيحداقل 

  . نمود يتلق) ب) (2(بند  طيشرا
  . نجات  ليـ تسلط بر وسا6 فصل
  : تخصص در شناور نجات   نامهيصدور گواه يبرا يـ حداقل الزامات اجبار 1/6 ماده
  :  ديتخصص در شناور نجات صادر گردد با نامهيگواه يو يكه قرار است برا يانورديدر هر
  . سال سن نداشته باشد 5/17ـ كمتر از  الف
  . از صحت مزاج برخوردار باشد ييـ از نظر دستگاه اجرا ب
شده شركت جسته و  دييتأ يدوره آموزش كيدر  ايماه باشد  12شده به مدت حداقل  دييتأ ييايخدمت در يـ دارا ج

  . ماه باشد 9شده به مدت حداقل  دييتأ ييايخدمت در يدارا
شده واجد دانش  دييتأ يدوره آموزش كي يمستمر در ط يابيارز قياز طر ايآزمون  يط ييـ از نظر دستگاه اجرا د
  . ماده حاضر شناخته شود مهيضم يبت به محتوانس
 ييدستگاه اجرا تيشده ، در حد رضا دييتأ يدوره آموزش كي يمستمر در ط يابيارز قياز طر ايآزمون  قيـ از طر هـ

  :  باشد يم ليانجام موارد ذ ييتوانا يكه دارا ديثابت نما
نجات از درون آب  قيبه درون آب ، سوار شدن بر قا از ارتفاع خطر يبا پرش ب حينجات به نحو صح قهيجل دنيـ پوش1

  . نجات  قهيبا به تن داشتن جل
  . نجات قهينجات واژگون درحال به تن داشتن جل قيدر آوردن قا يـ به حال عاد2



  . باشد يكه مجاز به حمل آنها م يشناور نجات درخصوص تعداد نفرات يعالئم رو ريـ تفس3
و  ييو جابجا يكشت هيبه آب انداختن و ازآب گرفتن شناور نجات ، تخل يبراالزم  حيصح يها ـ دادن دستور4
  . از شناور نجات  شدن ادهيپ
  .  يكشت يپهلو عيسر هيشناور نجات و تخل منيو به آب انداختن ا يساز ـ آماده5
  . و پس از آن  يدر هنگام ترك كشت دهيد بيـ برخورد با افراد آس6
به  قيقا تيو هدا كند يكه با بادبان حركت م يقيها ، كنترل قا بادبان ميشتن بادبان ، تنظ، برافرا تيـ پاروزدن و هدا7

  . نما  كمك قطب
  . ها كيو تكن ريارسال عالئم ، از جمله پا زاتيـ استفاده از تجه8
  . قابل حمل در شناور نجات ييويراد زاتيـ استفاده از تجه9

   1/6ماده  مهيضم
  تخصص در شناور نجات  يها نامهير گواهصدو يدانش الزم برا حداقل

  .  يكشت يگرفتگ و آب يسوز همچون تصادمات ، آتش ديكه ممكن است بروز نما ياضطرار يها تيـ انواع وضع1
  : ـ اصول مربوط به حفظ جان شامل 2

  .  ها نيـ ارزش آموزش و تمر الف
  .  يموارد اضطرار يبرا يبه آمادگ ازيـ ن ب
  . نجات انجام شود يها استقرار شناور يها به هنگام احضار به محل ديكه با يـ اقدامات ج
  . انجام گردد يكشت يساز هنگام الزام به رها ديكه با يـ اقدامات د
  . شدن به آب انجام گردد هنگام داخل ديكه با يـ اقدامات هـ
  . شدن به شناور نجات انجام شود هنگام سوار ديكه با يـ اقدامات و
  . بازماندگان  يبرا يـ خطرات اصل ز
 يها پرسنل ، از جمله تفاوت ياضطرار فياز خدمه به شرح فهرست وظا كيهر يشده برا نييخاص تع فيـ وظا3
  .  ينشان آتش يستگاههايپرسنل به سمت شناور نجات و ا يعالئم احضار تمام انيم
  . شوند يحمل م ينجات كه معموالً در كشت ليـ انواع وسا4
  . آنها  زاتيشناور نجات و اقالم خاص تجه يش خارجـ ساختار و پوش5
  . شناور نجات  ژهيو التيو تسه ها يژگيـ و6
  . به آب انداختن شناور نجات  يبكار رفته برا ليـ انواع مختلف وسا7
  . نامساعد يايبه آب انداختن شناور نجات در در يها ـ روش8
  . انجام شود يپس از ترك كشت ديكه با يـ اقدام9

  . نامساعد ينجات در هوا قيكنترل قاـ 10
  .  زاتيتجه ريـ استفاده از طناب ، لنگر و سا11
  . نجات  قيغذا و آب در قا ميـ تقس12
  ، و  يكوپترينجات هل يها ـ روش 13
  .  يتنفس مصنوع يها كيو تكن هياول يها ـ استفاده از جعبه كمك14
  .  يدر موارد اضطرار تيدهنده موقع نشان ييويراد يها نكيحمل شده در شناور نجات شامل ب ييويراد ليـ وسا15
  . محافظ  يها ها و لباس از آن با استفاده از پوشش يريو جلوگ يزدگ ـ آثار گرما16
اطفاء  ليآن به همراه استفاده از وسا يكمك لياز موتور شناور نجات و وسا يبردار انداختن و بهره بكار يها ـ روش17
  . موجود  قيحر



و نجا بازماندگان و افراد  يباد يها قيقا تيهدا يبرا ينجات موتور يها قيو قا ياضطرار يها قيتفاده از قاـ اس18
  .  ايدر در

  . شناور نجات كيـ به ساحل چسباندن 19
--------------------------------------------------------------------  

  .  1375سال  نيمجموعه قوان 401ـ صفحه  25/5/1375مورخ  14985شماره  يمنتشر شده در روزنامه رسم - 1
 گردد، يم ديق گريد يهر سند رسم ايدفتر ثبت اسناد،  اي نامهيكه در گواه يقدرت زانياس كه م نيفرض بر ا - 2

  . باشد يم يرانش كشت يكل دستگاه اصل يشده متوال يو درجه بند يديحداكثر كل قدرت تول
  . ستفاده شوددوم ا اياز خط اول  - 3
  . درصورت لزوم حذف شود - 4
  . درج گردد نامهينوع گواه اي ونيرتبه كنوانس - 5
6  - Squat رييتغ زيو علتش فرورفتن بدنه و ن شود يم جاديكه هنگام حركت آن در آب ا يركشتيـ كاهش در خالء ز 

  . ابدي يم ليتقل يو با كاهش سرعت كشت شود يعمق كم م كم يدر آبها ريتأث نيا. باشد يم تيوضع
 


