
 

 صفحه كنندهدستگاه اجراء تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

المللي  ) اعضاي كنوانسيون بين١٣٨٩(٢٠١٠هاي كنفرانس مورخ  قطعنامه  قانون تصويب

 (STCW)و نگهباني دريانوردان ها  استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه
 ١ اه و شهرسازير وزارت ٥/٣/١٣٩٣

گران  گران و اتكايي قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در اتحاديه بيمه

خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه 

 آن گذاري عربي و تصويب اساسنامه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه

 ٩٣ وزارت صنعت، معدن و تجارت ٢٩/٤/١٣٩٣

 
 

 

 

 

 

 ١٢/٥/١٣٩٣                                                                     ٣١٥٨٠/١٩٥رهشما

 حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

در اجراي اصل يكصد و  ٢٦/٩/١٣٩١مورخ  ١٨٦٨١١/٤٧٣١٤عطف به نامه شماره 

هاي  ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون تصويب قطعنامه١٢٣سوم ( بيست و

المللي استانداردهاي آموزش،  ) اعضاي كنوانسيون بين١٣٨٩( ٢٠١٠كنفرانس مورخ 

 كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي (STCW)ها و نگهباني دريانوردان  صدور گواهينامه

و  ٥/٣/١٣٩٣سه علني روز دوشنبه مورخ اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جل

 گردد. تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 

 ١/٦/١٣٩٣                                                                              ٥٣٥٩٨رهشما

 راه و شهرسازي وزارت

صد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اصل يك

) اعضاي كنوانسيون ١٣٨٩( ٢٠١٠هاي كنفرانس مورخ  قطعنامه  قانون تصويب«

كه » (STCW)ها و نگهباني دريانوردان  استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهالمللي  بين

نود و سه مجلس جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و  در

به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي  ١/٥/١٣٩٣شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده  ١٢/٥/١٣٩٣مورخ  ٣١٥٨٠/١٩٥نامه شماره 

 گردد. است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي

 رئيس جمهور ـ حسن روحاني

 )١٣٨٩(٢٠١٠ي كنفرانس مورخ ها قطعنامه  قانون تصويب

 ها  المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه اعضاي كنوانسيون بين

 (STCW)و نگهباني دريانوردان 

اعضاي ) ١٣٨٩(٢٠١٠) كنفرانس مورخ ٢) و (١هاي شماره ( قطعنامهـ  ماده واحده

مصوب  اني دريانوردانها و نگهب المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه كنوانسيون بين

ايران گردد و به دولت جمهوري اسالمي  ) به شرح پيوست تصويب مي١٣٥٧( ١٩٧٨

 ) قانون اساسي جمهوري اسالمي٧٧شود با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( اجازه داده مي

 ايران اقدام كند.

 المللي استانداردهاي ) متضمن اصالحات ضميمه كنوانسيون بين١ـ قطعنامه شماره (١

 آموزش، صدور گواهينامه، نگهباني دريانوردان

نامه آموزش، صدور گواهينامه و  ) متضمن اصالحات آيين٢ـ قعطنامه شماره (٢

 نگهباني دريانوردان

 

 ١قطعنامه 

 اصالحات مانيل در مورد ضميمه 

 المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه  کنوانسيون بين

 و نگهباني دريانوردان،

 ١٣٥٧ابر با بر ١٩٧٨

 

 )، ١٣٨٩( ٢٠١٠فراهمايي (کنفرانس) مانيل 

صدور  ،آموزش ياستانداردها يالملل نيب ونيکنوانس)(ب) ١(١٢با يادآوري ماده

» كنوانسيون«، (كه از اين پس ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨ انوردان،يدر يو نگهبان نامهيگواه

 رانس) اعضا،شود)، در خصوص شيوه اصالح آن توسط فراهمايي (کنف ناميده مي

 كه ميان تمامي كشورهاي ونيکنوانسضميمه  پيشنهادياصالحات پس از بررسي 

 المللي دريانوردي و اعضاي اين كنوانسيون توزيع شده بود،عضو سازمان بين

 ١٣٩٣ماه  پنجم شهريور چهارشنبه

 ٢٠٢٣٦ شماره سال هفتادم 

 ها ها ـ آئيننامه ـ  عهدنامه  هاي قضائي ـ رويه مذاكرات �لس شوراي اس�ميـ  قوان� شامل :      

    هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب                    تومان ١٠٠تك شماره
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، اصـالحات ضـميمه كنوانسـيون، كـه     ونيکنوانس )٢()(ب)١(١٢ماده بر اساس  .١
 نمايد؛ صويب ميمتن آن در ضميمه اين قطعنامه آمده است را ت

نمايد اصالحات منـدرج در   تعيين مي ون،ي) کنوانس٧)(الف)(١(١٢بر اساس ماده  .٢
قلمـداد   پذيرفتـه شـده  ) ١٠/٤/١٣٩٠( ٢٠١١از تـاريخ اول جـوالي    ضميمه اين قطعنامـه 

كنوانسيون، يـا جمعـي    يشوند، مگر اين كه تا پيش از آن تاريخ، بيش از يك سوم اعضا مي
درصـد كـل    ٥٠ان تجاري با مجموع ظرفيت ناخالص برابر بـا حـداقل   داراي ناوگ ياز اعضا

تن در جهان، اعتراض خـود را بـه    ١٠٠بيش از  تجاري هاي ناوگان كشتي ظرفيت ناخالص
 اعالم كرده باشند؛ يانورديدر يالمللنيسازمان باين اصالحات به دبيركل 

) ٩(الـف)( )١(١٢بـر اسـاس مـاده    خواهد توجـه داشـته باشـند كـه      مياعضاء  از .٣
ــاريخ اول  دراصــالحات منــدرج در ضــميمه ايــن قطعنامــه  ، ونيکنوانســ ــهت  ٢٠١٢ ژانوي

 فوق پذيرفته شده قلمداد شوند؛ ٢خواهند شد اگر طبق بند االجراء  الزم )١١/١٠/١٣٩٠(

ايـن  شده از  تأييد هايي خواهد نسخه مي يانورديدر يالمللنيسازمان بدبيركل از  .٤
كنوانسـيون   يآن را در اختيـار تمـامي اعضـا   ندرج در ضميمه اصالحات مو متن قطعنامه 
 قرار دهد؛

 تأييـد  هـايي  خواهد نسخه مي يانورديدر يالمللنيسازمان باز دبيركل همچنين  .٥
 يالمللـ نيسـازمان بـ  كشورهاي عضو شده از اين قطعنامه و ضميمه آن را در اختيار تمامي 

 .ار دهدقرنيستند، نيز كنوانسيون اين عضو كه  يانورديدر

 

    ضميمه

 المللي  اصالحات مانيل در مورد ضميمه كنوانسيون بين
 ها و نگهباني دريانوردان، استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه

 ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨
المللـي اسـتانداردهاي آمـوزش، صـدور      ضميمه كنوانسيون بينمتن حاضر جايگزين 

 ، شده است:١٣٥٧بر با برا ١٩٧٨ها و نگهباني دريانوردان،  گواهينامه
 

 »ضميمه « 
 مفاد كليـ  فصل اول

 تعاريف و توضيحاتـ  ١/١مقرره 
 اي ديگر عنوان شود:  از نظر اين كنوانسيون، به جز مواردي كه به صراحت به گونهـ  ١
 مقررات، به معناي مقررات مندرج در ضميمه كنوانسيون است؛ .١
 ن مقررات است؛يبق اشده توسط آن عضو ط تأييد به معناي ،شده تأييد .٢

 كشتي است؛ يدار فرمانده به معناي شخص عهده ،فرمانده .٣

ر به غير از فرمانده است كه بر اساس شناو ي به معناي عضوي از خدمه ،افسر .٤
عرف يا توافق جمعي  يمقررات يا قوانين ملي، و يا در صورت نبود چنين قوانيني، برمبنا

 انتخاب شده باشد؛

فسري است که طبق مفاد فصل دوم كنوانسيون به معناي ا ،افسر عرشه .٥
 ؛دارد تيصالح

 يپس از فرمانده کشت يا ، در مرتبه به معناي افسري است که از نظر درجه ،افسر اول .٦
 كشتي را برعهده دارد؛ يت فرماندهيرد و در صورت عدم توانايي فرمانده، مسئوليگ يقرار م

 ٣/٣ا ي ٢/٣، ١/٣ ي ررهاست که طبق مفاد مق يبه معناي افسر ،افسر مهندس .٧
 ؛دارد تيصالحون يکنوانس
 ت رانش مكانيكي،يبه معناي افسر مهندس ارشد است که مسئول ،افسر سرمهندس .٨

 ات مكانيكي و الكتريكي كشتي را برعهده دارد؛تأسيس ات و نگهداري ازيعمل

 يا ، در مرتبه است که از نظر درجهبه معناي افسر مهندس  ،افسر مهندس دوم .٩
ت يسرمهندس، مسئول ييرد و در صورت عدم توانايگ يافسر سرمهندس قرار مپس از 

 د؛دار عهده را بر يکشت يکيو الکتر يکيات مکانتأسيس يات و نگهداريو عمل يکيرانش مکان
 ل به سمت افسرمهندسيبه معناي شخصي است که براي ن ،كمك افسر مهندس .١٠

 شود؛ ينتخاب ما ين و مقررات مليقرار دارد و طبق قوانتحت آموزش 

طبق مفاد مناسب است که  ي به معناي شخصي داراي گواهينامه ،ييويکاربر راد .١١
 شود؛ يمصادر يا شناخته توسط مرجع دريايي  مقررات راديويي

به معناي شخصي است که طبق الزامات فصل  ،اس اس يد ام يج ييويکاربر راد .١٢
 دارد؛ تيصالحون يچهارم کنوانس

 است؛ يا افسر کشتيكشتي به غير از فرمانده  ي ز خدمهبه معناي عضوي ا ،ملوان .١٣

به معناي سفرهايي است که در نزديكي سواحل هر  ،سفرهاي نزديك ساحل .١٤
 شود؛ يعضو، طبق تعريف ارايه شده آن عضو انجام م

به معناي مجموع حداكثر مقدار نيروي خروجي مداوم و  ،نيروي رانش .١٥
است كه در  بر حسب كيلوواتي رانش كشتي، آالت اصل ماشين ي همه ي شده گيري اندازه

 شود؛ ثبت كشتي يا مدارك رسمي ديگر درج مي ي گواهينامه

حسب مورد، شامل نگهباني، نگهداري و تعميرات فني  ،وظايف مخابراتي .١٦
المللي ايمني جان اشخاص در دريا  است که طبق مقررات راديويي، كنوانسيون بين يکشت

 يانورديدر يالمللنيهاي مرتبط از سوي سازمان ب توصيه ديد مرجع دريايي، و طبق صالح
 شود؛ يم انجام

نفت و  ي ابه معناي كشتي است که براي حمل فله ،يحمل مواد نفت يکشت .١٧
 رد؛يگ يشود و مورد استفاده قرار م ينفتي ساخته م يها فرآورده

هر  ي احمل فله ياست که برا يبه معناي کشت ،شيميايي حمل مواد يکشت .١٨
المللي مواد شيميايي فله  نامه بين آيين ١٧ع فهرست شده در فصل يه فرآورده ماگون

 ؛رديگ يمورد استفاده قرار م ايو ،شود يما سازگار يساخته 
هرگونه گاز  ي ابه معناي كشتي است كه براي حمل فله ،حمل گاز مايع يکشت .١٩

حمل  يها يلمللي کشتا نامه بين آيين ١٩فهرست شده در فصل  يها فرآوردهر يا سايع يما
 رد؛يگ يشود، و يا مورد استفاده قرار م يا سازگار ميگاز ساخته 

به معناي كشتي مسافري، طبق تعريف مندرج در كنوانسيون  ،كشتي مسافري .٢٠
 (اصالح شده) است؛ ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤المللي ايمني جان اشخاص در دريا،  بين

رو يا ـ  با فضاهاي رو به معناي كشتي مسافري ،روـ  كشتي مسافري رو .٢١
المللي ايمني جان  بندي شده، طبق تعريف مندرج در كنوانسيون بين فضاهايي خاص طبقه

 (اصالح شده) است؛ ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤اشخاص در دريا، 

هاي  روز تشكيل شده از مجموع مدت ٣٠ماه به معناي يك ماه تقويمي، يا  .٢٢
 كمتر از يك ماه است؛ 

ها و  آموزش، صدور گواهينامه ي نامه و، به معناي آيينيدبل يس يت اس ي نامه آيين .٢٣
 ييفراهما ٢ ي شماره ي )، تصويب شده توسط قطعنامهويدبل يس يت اس( انوردانيدرنگهباني 

 است که امکان دارد مورد اصالح واقع شود؛ ١٣٧٤برابر با  ١٩٩٥(کنفرانس) سال 

هاي تعريف شده در  وليتاز کارها، وظايف و مسئ يا به معناي مجموعه ،وظيفه .٢٤
ات كشتي، ايمني جان اشخاص در دريا و يو ضروري براي عمل ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 يا حفاظت از محيط زيست دريايي است؛

 اي ر،يمانند مد يشخص اي گريهر سازمان د ،يکشت لکام يبه معنا ،شركت .٢٥
بر  يکشت لکام از طرف يکشت اتيعمل تي، که مسئولاست يکشت دربستنده کن اجاره

 محول يها تيف و مسئوليوظا هيکل ،يتيمسئول نيقبول چن و بافرض شده است،  يو
 ؛مقررات را بر عهده گرفته است نيشده بر شرکت توسط ا

مرتبط با صدور  يک کشتي يفه بررويانجام وظ يبه معنا ،ييايخدمت در .٢٦
 ها است؛ تير صالحيا ساينامه يگواه

 التيو تسه يت کشتيامن يالملل نيب ي نامه نييآ يمعنااس، به  پي اس نامه آي نييآ .٢٧
توسط قطعنامه دوم  ،)٢١/٦/١٣٨١( ٢٠٠٢سپتامبر  ١٢اس) مصوب يپاسي(آ يبندر

المللي ايمني جان اشخاص در دريا،  عضو كنوانسيون بين ي(کنفرانس) کشورها ييفراهما
 است؛ يانورديدر يلمللانيطبق اصالحات انجام شده توسط سازمان ب ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤

 به فرمانده ييفه پاسخگويبا وظ يدر کشت يشخص يبه معنا ،يت کشتيافسر امن .٢٨
از  يو نگهداراجراء  مانند ،يت کشتيشرکت به عنوان مسئول امن يو از سو است يکشت

 يالت بندريت تسهيت شرکت و افسران امنيو تعامل با افسر امن يت کشتيطرح امن
 شود؛ ين مييتع

 يها است که طبق الزامات فصل يا نامهيگواه يبه معنا ،يستگيمه شانايگواه .٢٩
 اس اس يد ام يج ييويافسران و کاربران راد ،فرماندهان يبرا مهين ضميا ٧ا ي ٤ ،٣ ،٢

ف يآن محق به خدمت در مقام و عمل به وظا يقانون ي شود و دارنده يم تأييد ايو صادر 
 ست؛ت مشخص شده در آن ايمربوط در سطح مسئول

شده  صادر يستگينامه شاير از گواهيبه غ يا نامهيگواه يبه معنا ،نامه مهارتيگواه .٣٠
 ييايا خدمت دريها  يستگيشا ،يدهد الزامات آموزش يانورد است که نشان ميدر يبرا

 ون برآورده شده است؛يمندرج در کنوانس

ا ه يکشت يرو يتيف امنيها و وظا تيمسئول يتمام يبه معنا ،يتيف امنيوظا .٣١
برابر با  ١٩٧٤المللي ايمني جان اشخاص در دريا،  ف مندرج در كنوانسيون بينيطبق تعر

اس) يپاسي(آ يالت بندريو تسه يت کشتيامن يالملل نينامه ب نيي(اصالح شده) و آ ١٣٥٣
 است؛

 ٦/٣مقرره است که طبق الزامات  يافسر يبه معنا الكترونيك،ـ  يفنافسر  .٣٢
 دارد؛ تيصالحون يکنوانس
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 ونيکنوانس ٥/٢طبق الزامات مقرره است که  يملوان يبه معنا ،ملوان ماهر عرشه .٣٣
 دارد؛ تيصالح

ون يکنوانس ٥/٣مقرره طبق الزامات است که  يملوان يبه معنا ،موتور ملوان ماهر .٣٤
 دارد؛ تيصالح

 ٧/٣مقرره طبق الزامات است که  يملوان يبه معنا الكترونيك،ـ  يفنملوان  .٣٥
 دارد؛ و تيصالحون يکنوانس

نامه يا گواهي يستگينامه شاير از گواهيبه غ يمدارک يبه معنا ،شواهد مستند .٣٦
 ون برآورده شده است.يکند الزامات کنوانس يمهارت است که ثابت م

 ي نامه مندرج در بخش (الف) آيين ياين مقررات توسط مفاد اجبارـ ٢
 و تكميل مي شود و:يدبل يس يت اس

در يك مقرره به معناي اشاره به قسمت مرتبط با آن هرگونه اشاره به يك الزام  .١
 است. ويدبل يس يت اس ي نامه آييندر بخش (الف) 

در اجراي اين مقررات، راهنمايي و موارد توضيحي مندرج در بخش (ب)  .٢
يابي به اجراي  و بهتر است تا حداكثر ممكن به منظور دستيدبل يس يت اس ي نامه آيين

 انسيون، به صورت جهاني مدنظر قرار بگيرد.تر مفاد كنو هرچه يكپارچه

 كنوانسيون ١٢طبق مفاد ماده  ويدبل يس يت اس ي نامه آييناصالحات بخش (الف)  .٣
و االجراء  الزم ب،يد تصويمه باين ضميروش اصالح قابل اعمال به ا يريکارگ درخصوص به
 اعمال شود. 

ه) ايمني دريايي تيتوسط کارگروه (کم ويدبل يس يت اس ي نامه آيينبخش (ب)  .٤
 شود. خاص خود اصالح مي  طبق روش

د ياين كنوانسيون، نبا ٦در ماده » مرجع صادركننده«و » مرجع دريايي«اشاره به ـ ٣
ن مقررات توسط هر يها طبق مفاد ا نامهيگواه يياز صدور و شناسا يريبه منزله جلوگ

 ر شود.يعضو تعب
 ها  يسيو ظهرنو ها گواهينامهـ  ٢/١مقرره 

صحت و  تأييد و پس از ييايد تنها توسط مرجع دريبا يستگيشا يها گواهينامه ١
 از صادر شوند. ياعتبار هرگونه شواهد مستند مورد ن

 يبرا ١/٥ـ  ٢و  ١/٥ـ  ١ يها طبق الزامات مقررهصادره  يها نامهيگواه ٢
 صادر شود. ييايد تنها توسط مرجع دريفرماندهان و افسران با

کشور صادرکننده باشد. در صورت  يرسم يها ا زبانيد به زبان ياها ب نامهيگواه ٣
 يسيآن به زبان انگل ي ترجمه يد حاوينامه باي، متن گواهيسير از انگليغ ياستفاده از زبان

 ز باشد.ين
 توانند:  مياعضاء  ،يوييدرخصوص کاربران راد ٤

بر اساس دانش اضافي الزم طبق مقررات مرتبط را در آزمون صدور گواهينامه  .١
 مقررات راديويي بگنجانند؛ يا 

مورد  ين که دارنده آن از دانش اضافيمبني بر ا صادر نماينداي مجزا  گواهينامه .٢
 لزوم درج شده در مقررات مرتبط برخوردار است.

 تأييد كنوانسيون به منظور ٦ ي سند شناسايي ضروري مورد لزوم طبق ماده ٥
 ونيالزامات کنوانس ي همهکه شود  يصادر م يتتنها در صور ها  نامهيصحت صدور گواه

 .شده باشد احراز
هاي  ق صالحديد عضو، اسناد شناسايي ممکن است در قالب گواهينامهـطب ٦

، ن صورتيادغام شوند. در ا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/١ـ  صادر شده مندرج در بخش الف
اي  اده شود. در صورت صدور به شيوهاستف ٢/١ـ  الفبخش  ١بايد از فرم ارايه شده در بند 

 اين بخش استفاده شود.  ٢ارايه شده در بند  يسيديگر نيز بايد از فرم ظهرنو
 ١٠/١کننده به موجب مقرره  ييمرجع دريايي شناسا ٧
 اي يستگييك گواهينامه شا .١
 يها فرماندهان و افسران طبق الزامات مقرره ييك گواهينامه مهارت صادره برا .٢

خود، پس از حصول  ييشناسا تأييد نامه را به منظوريد آن گواهيبا ١/٥ـ  ٢و  ١/٥ـ  ١
 نيفقط در صورت ا يسين ظهرنويکند. ا يسينامه ظهرنوينان از صحت و اعتبار گواهياطم
. براي اين كار بايد از فرم سند شود يم انجامشده باشد  تيرعا ونيالزامات کنوانس هيکل که

  استفاده شود. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/١ـ  بخش الف ٣ه شده در بند يشناسايي ارا
 :٧و  ٦، ٥در بندهاي  اسناد شناسايي اشاره شده ٨
 ممکن است به صورت اسناد مجزا صادر شوند؛ .١

 صادر شوند؛ ييايد تنها توسط مرجع دريبا .٢

فرد برخوردار شوند، به جز اسناد شناسايي  اي منحصربه هرکدام بايد از شماره .٣
كنند، مشروط بر اين  صدور يك گواهينامه كه از شماره آن گواهينامه استفاده مي گواه بر

 كه اين شماره منحصر به فرد باشد؛ و 

را   که آن يا ابطال توسط عضويق يا استرداد، تعليمحض اتمام مدت اعتبار ه ب .٤
سال ش از پنج يان برسد و در هر صورت نبايد بينامه به پايد اعتبار گواهيصادر کرده با

 خ صدور اعتبار داشته باشد.يپس از تار

د در فرم يده است بايخدمت در آن مجاز گرد ينامه برايکه دارنده گواه يسمت ٩
من يکارکنان ا تأمين که در الزامات قابل اعمال باشد  ييها مشابه با واژه ييسند شناسا

 شود. ياستفاده م ياييمرجع در

 ٢/١ـ  تفاوت از قالب ارايه شده در بخش الفتوانند از قالبي م مراجع دريايي مي ١٠
استفاده نمايند، مشروط بر اين كه به طور حداقل، اطالعات الزم با  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 درج شوند. ٢/١ـ  رات مجاز طبق بخش الفييحروف التين و اعداد عربي با درنظرگرفتن تغ

امه ضروري طبق اين ، نسخه اصل هرگونه گواهين١٠/١مقرره  ٥طبق بند  ١١
 كنوانسيون بايد در كشتي محل خدمت شخص دارنده گواهينامه در دسترس باشد.

 کنندهان احرازيمتقاض يها تنها برا نامهيد گواهينان حاصل نمايد اطميهر عضو با ١٢
 شوند. ين مقرره صادر ميالزامات ا
 ثبات برسانند:تبخش به اير را به صورت رضايد موارد زينامه بايان گواهيمتقاض ١٣
 ت خود؛يهو .١
نامه درخواست شده، ين که سن آنها از سن مندرج در مقرره مرتبط با گواهيا .٢
 ست؛يکمتر ن
 ي نامه آيين ٩/١ـ  مندرج در بخش الف يسالمت پزشک ين که استانداردهايا .٣

 اند؛ را احراز نموده ويدبل يس يت اس
مندرج در مقرره  گريمرتبط د يو هرگونه آموزش اجبار يياين که خدمت دريا .٤

 اند؛ و نامه درخواست شده را به اتمام رساندهيمرتبط با گواه
ها و  تيها، مسئول يتوانمند ين مقررات برايت مندرج در ايصالح ياستانداردها .٥
 اند. نامه مشخص شوند، را احراز نمودهيگواه يسيد در ظهرنويکه با ييها سمت

ا يها  نامهيگواه يتمام يثبت برا يها سامانه ايسامانه شوند  يمتعهد ماعضاء  ١٤
ا ي يفرماندهان، افسران و، در صورت لزوم، ملوانان صادر، منقض يکه برا يياسناد شناسا

موقت  ين رفته است و مجوزهايا از بيا طبق گزارش گم شده و يد، معلق، فسخ يتمد
 ند.ينما جادياصادر شده را 

و  يي، اسناد شناسايستگيشا يها مهنايت گواهيشوند اطالعات وضع يمتعهد ماعضاء  ١٥
 يها نامهيگواه اصالت و اعتبار تأييد يکه متقاض ييها و شرکتاعضاء  ريموقت سا يمجوزها

خود به موجب مقرره  يها نامهيگواه ييشناسا يانوردان متقاضيارايه شده به آنها توسط در
 قرار دهند.مندان  ار عالقهيها هستند، را در اخت يکشت يت بر رويا فعالي ١٠/١

ت اطالعات الزم يات وضعي)، جزي١١/١٠/١٣٩٥( ٢٠١٧ه يخ اول ژانوياز تار ١٦
 يکيالکترون ياطالعات يها در بانک يسيد به زبان انگلين مقرره بايا ١٥طبق الزامات بند 

 موجود باشد.
 اصول حاكم بر سفرهاي نزديك ساحل ـ  ٣/١مقرره 

 دينبا ونيکنوانس نيا از نظرساحل  کينزد يسفرها ي کننده فيهر عضو تعر ١
که در  يانوردانيدر يبرا  نامهيگواهصدور الزامات  اي ييايتجربه در ،الزامات آموزش

 نييعت ،و اشتغال در آن سفرها هستند گريمحق به برافراشتن پرچم عضو د يها يکشت
ا ب سهيدر مقا انوردانيآن در يبرا يتر رانهيگ آن اعمال الزامات سخت جهيکه نت دينما
هر  يصورت چياست. در ه يمحق به برافراشتن پرچم خود يها يبشود که در کشت يانوردانيدر

محق به برافراشتن پرچم  يها يکه در کشت يانوردانيدر رابطه با در دينبا ينيچن نيعضو ا
در  ونيکه کنوانس دينما ليتحم ييهامتجاوز از آن يالزامات ،کنند يخدمت م گريعضو د

 ساحل ندارند، ذكر شده است. کينزد ياشتغال به سفرها که ييها يرابطه با کشت

 ساحل کينزد يسفرهااز مفاد  يبردار ها موجبات بهره يکشت يکه برا يعضو ٢
ک يف شده نزديدر محدوده تعر يساحل يد، که شامل سفرهاينما يون را فراهم ميکنوانس

ات ينمودن جزيمربوط ضمن مشخص  ياعضابا د يشود، با يعضو م يگر کشورهايساحل د
 د.ينامه منعقد نما ط مرتبط تفاهمير شرايو سا يمناطق تجار

عضو که به طور منظم در  کيمحق به برافراشتن پرچم  يها يدر ارتباط با کشت ٣
 ديبا يعضو صاحب پرچم کشت کنند، يم تيفعال گريساحل عضو د کينزد يسفرها

 ها  يکشت نيچن نيدر ا انوردانيرد يبرا نامهيصدور گواهو  ييايدرتجربه  ،يالزامات آموزش
 تيدر ساحل آن فعال يباشد که کشت يمعادل الزامات آن عضو اقلکند که حد زيتجو

که در  ييها يدر ارتباط با کشت ونيموارد از الزامات کنوانس نيا که نيدارد، مشروط بر ا
ي يها يکه در كشت يدريانوردان .ديندارند، تجاوز ننما تيبه ساحل فعال کينزد يسفرها

ک عضو عنوان سفر يسفر خود را از حد تعريف شده توسط  ي کنند كه دامنه يخدمت م
شوند، بايد از الزامات  هاي خارج از اين تعريف مي برند و وارد آب نزديك ساحل فراتر مي

 مرتبط مندرج در كنوانسيون پيروي نمايند. يستگيشا
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مفاد  يايود مزامحق به برافراشتن پرچم خ يبه کشت تواند يعضو م کي ٤
به طور  يکه آن کشت يبه ساحل را بدهد هنگام کينزد يدر خصوص سفرها ونيکنوانس

که توسط  يبه ساحل کينزد يدر سفرها رعضويکشور غ کي يفراساحل يها منظم در آب
 .دينما تيشده است، فعال فيآن عضو تعر

 ي محدوده استفاده در يک عضو برايانوردان صادر شده توسط يدر يها نامهيگواه ٥
 ي خدمت در محدوده يگر برايد ياعضا يسفرهاي نزديك ساحل خود ممکن است از سو

ربط، يذ ين که اعضايرفته شوند، مشروط بر ايز پذيسفرهاي نزديك ساحل آنها ن
ط مرتبط ير شرايات مناطق حرکت مورد نظر و سايح جزييرا جهت تشر يا موافقتنامه
 ند.يمنعقد نما

 سفرهاي نزديك ساحل برابر با الزامات اين مقرره بايد: كننده  تعريف ياعضا ٦

 ند؛يرا احراز نما ٣/١ـ  اصول حاکم بر سفرهاي نزديك ساحل مندرج در بخش الف .١

به دبير كل  ٧/١جزييات مفاد تصويب شده را در انطباق با الزامات مقرره  .٢
 المللي دريانوردي اعالم نمايند؛ و سازمان بين

 يصادر شده متعاقب بندها ييرا در اسناد شناسا حدود سفرهاي نزديك ساحل .٣
 ند.يدرج نما ٢/١مقرره  ٧ا ي ٦، ٥

ت كشورهاي عضو يا غيرعضو را در هيچ يهيچ چيز در اين مقرره نبايد حاکم ٧
 حالتي محدود نمايد.

 کنترل يها روشـ  ٤/١ مقرره
 ،ودش يانجام م ١٠به موجب ماده  ،مختار که توسط افسر کنترل کامالً يکنترل  ١

 ر باشد:يمحدود به موارد ز ديبا
که الزم  يتانوردان در خدمت کشيدر هيکل که  نيا تأييد ،١٠)١(برابر با ماده  .١

مجوز موقت  ايمناسب  نامهيگواه کي يدار باشند دارا نامهيگواه ونياست طبق کنوانس
 ٥ق بند مربوط طب ياييبه مرجع در يارايه اسناد مدلل که در خواست سند شناساي ايمعتبر، 
 . استشده  ١٠/١مقرره 
 يانوردان در خدمت کشتيدر يها نامهيتعداد و گواه نکهيبر ا يمبن يا هيتأييد .٢

 باشد: و  يمربوط م ياييمرجع در منينفرات ا تأمين طبق الزامات قابل اعمال

در  يانوردان کشتي، مهارت درويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٤/١ـ  طبق بخش الف .٣
الزام شده، انجام  ونيبرابر آنچه توسط کنوانس ينگهبان ياستانداردها تيانطباق با رعا

علت هر ه استانداردها ب نيباور باشد که چن نيبر ا يمبن يروشن يها نهياگر زم ،يابيارز
 :استنشده  لر اعماياز موارد حادث شده ز کي

 اي ؛به گل زدن شده است ايتصادم، به گل نشستن  ريدرگ يکشت .٣.١
شده، که  هيدر اسکله تخل ايدر لنگر  ر،يدر مس که  يهنگام ياز کشت يرعناص .٣.٢

  اي ؛بوده است يقانون ريغ ،يالملل نيب ونيبه موجب هر کنوانس
علت آن ه نامعقول انجام شده که ب اي منياريروش غ کيدر  يمانور کشت .٣.٣

انجام امور  اي يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب  هايکشت رياقدامات مربوط به مس
  اي ؛نشده است يريگيمربوط به آن پ يها و روش منيا يانورديدر

 يخطر برا بروز انجام شده که باعث يقيطربه  گريبه صورت د يکشت اتيعمل .٣.٤
 شده است. يتيا وارد شدن خدشه در امور امني، ستيز طيمح اي ها دارايياشخاص، 
 طيمح ايها  اص، دارايياشخ يخطر برا جاديکه ممکن است موجب ا ينواقص ٢

 باشد: ير ميدر نظر گرفته شود شامل موارد ز ستيز
مرتبط، داشتن  نامهيدارا بودن گواه نامه،يانوردان در داشتن گواهيقصور در .١

 ييايبه مرجع در ييارايه اسناد مدلل که درخواست سند شناسا ايمعتبر  تمجوز موق
 ؛شده است ميتسل ١٠/١مقرره  ٥مربوط برابر بند 

 ؛بطتمر ييايقابل اعمال مرجع در منينفرات ا تأمين قصور در انطباق با الزامات   .٢
مشخص در انطباق با الزامات  يانورديدر ايموتور  ينگهبان باتيقصور در ترت .٣

 بط؛تمر ييايتوسط مرجع در ،يکشت يخاص براشده 
 يبرا که يزاتيبا تجه اتيعمل يبرا يدر نگهبان ستهيشا يعدم وجود شخص .٤

 باشد؛ و يم ضروري ييايدر ياز آلودگ يريجلوگ اي يمنيمخابرات ا من،يا يانورديدر
، عدم سفر و متعاقب آن کيدر شروع  ينگهبان نيارايه اول يبرا يتوانايعدم  .٥

و  اند استراحت نموده يطور کافه ندارند که ب يکه نگهبان ياشخاص ينيگزيجا يبرا ييتوانا
 باشند. يمناسب م فهيجام وظان يبرا گريمفهوم ده ب

که توسط عضو انجام  ي، تا حد٢نقص اشاره شده در بند  گونهقصور در رفع هر  ٣
خطر  ستيز طيمح اي ملکياشخاص، ما يشده است که آن موارد برا نييدهنده کنترل تع

 تواند ميعضو  کي، ١٠ماده  بر اساسباشند که  يم ييها نهيتنها زم نهايا .کنند يم جاديا
 .دينما فيرا توق يکشت کي

  يمل مقرراتـ  ٥/١ مقرره  
گونه هر به طرفانهيب يدگيرس به منظوررا  يهاي ها و روشنديفرآ ديضو باـهر ع  ١
که  يتيا خدشه در امور امنيو عدم انجام،  ايگزارش شده، انجام  يستگيعدم شا
 اي ايها در در دارايي اي اشخاصجان  يمنيبه ا ميمستق ديتهد کياست موجب بروز  ممکن
توسط آن  هدرصا ييسند شناسا اي نامهيتوسط دارندگان گواه ييايدر ستيز  طيبه مح

، استرداد يآنها گردد و برا يها نامهيف مربوط به گواهيعضو در ارتباط با عملکرد آنها به وظا
 .دينما جادياز تقلب ا يريجلوگ يدر آن موارد و برامزبور  يها نامهيو ابطال گواه قيتعل

ر اعمال ياز جعل اسناد و سا يريجلوگ ير مناسب را برايد تدابيهر عضو با ٢
 د.يصادر شده اتخاذ و اعمال نما ييها و اسناد شناسا نامهيدر ارتباط با گواه يرقانونيغ

 الزاماتکه  دينما زيتجو يموارد يبرارا  يطباضاقدامات ان ايجرايم  ديهر عضو با ٣
 راشتنفمحق به برا که ييها يدر ارتباط با کشت ونيکنوانس يادر اجر مؤثر يمل يگذار قانون

 نامهيگواه فهيحسب وظبر که توسط آن عضو  يانوردانيدر ايپرچم آن عضو هستند 
 .دينما طابقتم ،اند نموده افتيدر

اجراء  ز و بهيتجو يدر موارد ديبا يطاقدامات انضبا ايجرايم  نيچن نيا ژه،يوه ب  ٤
 گذارده شود که:

در انطباق با الزامات  نامهيگواه يرا که دارا يفرمانده شخص ايرکت ش کي .١
 ؛کار گمارده باشده ب ستين ونيکنوانس
 نيرا بدهد که طبق ا يمقامدر هر  يخدمت ايفرمانده مجوز هر عمل  کي .٢

آور است، که عمل توسط  مرتبط الزام نامهيگواه يشخص دارا لهيوسه مقررات انجام آن ب
اسناد مدلل مورد لزوم  ايالزم، مجوز موقت معتبر  نامهيگواه يدارا انجام شود که يشخص

  اينباشد؛  ١٠/١مقرره  ٥توسط بند 
در هر  يخدمت ايمشغول به انجام کار  ياسناد تقلب اي يبردار که با کاله يشخص .٣

 اي نامهيگواه يعمل شود که دارا ديبا يمقررات توسط شخص نيشده که براساس ا يسمت
 .دمجوز موقت باش

 تيباور باشد که در محدوده حاکم نيواضح بر ا يها نهيعضو بر اساس زم کي  ٥
در رابطه با هر گونه  يتيمسئول يوجود دارد که دارا يشخص ايواقع است،  يخود شرکت

داشته،  يدرآن مورد آگاه ايمشخص شده  ونيکنوانس ٣با آنچه در بند  نعدم انطباق روش
 گرديشروع پ يکه قصد خود را برا يگريبه هر عضو دممکن خود را  يتمام همکار ديبا

 دهد.  ميخود در موارد مذکور اطالع داده تعم تيتحت حاکم يقانون
  يابيو ارز آموزشـ  ٦/١ مقرره

 که: ديحاصل نما نانياطم ديعضو با هر
الزام  ونيهمان صورت که به موجب کنوانسه ب ،انوردانيدر يابيآموزش و ارز .١

نظارت و  ،ي، رهبرويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/١ـ  الفبخش  اماتالزطبق  ده،يگرد
 شود؛ و يکنترل م
انوردان را به موجب يدر يستگيشا يابيآموزش و ارز تيمسئول يدارا که  ييآنها .٢

 ي نامه آيين ٦/١ـ  الف بخش الزاماتطور مناسب طبق ه دارند، ب ونيآور کنوانس مفاد الزام
 .دارند يستگيکار گرفته شده، شاه ب يابيارز ايوع و سطح آموزش ن يبرا ويدبل يس يت اس

 اطالعات تبادلـ  ٧/١ مقرره
 ديتبادل شود، هر عضو با ٤که الزم است به موجب ماده  ياطالعاتبر عالوه  ١

 ٧/١ـ  شده و در فرم مشخص شده در بخش الف زيتجو يکل را در محدوده زمان ريدب
 رينامه در انجام سا نييکه ممکن است توسط آ ياطالعات ريز سا، اويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 .دينما توسط آن عضو الزم باشد، آگاه ونيکنوانس مؤثر کامل و ياجرا بر يمبناقدامات 
 ٧/١ـ  و بخش الف ٤بر اساس آنچه در ماده  ياطالعات کاف که يهنگام ٢

 مؤثر کامل و يبر اجرا يأييدت تااطالع نيآمده، واصل شد و ا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين
 يمنيته) ايمورد به کارگروه (کم نيدر ا يگزارش ديکل با ريباشد، دب ونيکنوانس الزامات

 بدهد. يانورديدر
 يها و برابر با روش يانورديدر يمنيته) ايکارگروه (کم يبعد هيتأييد متعاقب ٣

 مؤثر کامل و ياجرا دهنده ته) چنانچه اطالعات ارايه شده نشانيمصوب آن کارگروه (کم
 باشد: ونيکنوانس الزامات
 قرار دهد؛  ييرا مورد شناسا يمجر يآن اعضا ديبا يانورديدر يمنيته) ايکارگروه (کم .١
ون يالزامات کنوانس مؤثر کامل و يبر اجرا يمبن يرا که اطالعات ييفهرست کشورها .٢

  بگذارد؛ و ين فهرست باقيرا در ا موردنظر يد تا تنها اعضاينما يابياند، ارز را اعالم نموده
، در اصل ١٠/١و  ٤/١ يها مقرره الزاماتمحق هستند که بر اساس اعضاء  ريسا .٣

ون يبا کنوانس ١ـ  ٣که طبق بند اعضاء  از طرف آن ايتوسط شده صادر  يها نامهيگواه
 .نديرا قبول نما مطابقت دارند،
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خ يشدن پس از تاراالجراء  الزم يها خينامه، با تار نييون و آياصالحات کنوانس ٤
، مشمول ١طبق الزامات بند  يانورديدر يالمللنيسازمان برکل ياعالم اطالعات به دب

 شوند. ينم ٧/١ـ  بخش الف ٢و  ١ يالزامات بندها
 تيفيک ياستانداردهاـ  ٨/١ مقرره

 که: ديحاصل نما نانياطم ديهر عضو با  ١
آموزشها،  هيکل ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٨/١ـ  الف بخش الزاماتبرابر با  .١

و  ييسند شناسا، ينامه پزشکياز جمله گواه ، نامهيگواهصدور  ،يستگيشا يابيارز
تحت مجوز آنها  ينهادها اي يدولتريغ يها يندگياعتبار که توسط نما ديتجد يها تيفعال

 يابيمنظور دست هب يفيک يسامانه استانداردها کي قيطور دايم از طره شود ب يانجام م
ها و تجارب  يستگيمربوط به شا که  ييشوند، از جمله آنها يکنترل م نياهداف مع

 باشند؛ و  يم ها ابيو ارز نيمدرس
را انجام  ييها تيفعال نينهادها چن اي يدولت يها يندگينما که ييدر جا .٢

 وجود داشته باشد. ديبا يفيک يسامانه استانداردها کيدهند،  يم
 ٨/١ـ  بخش الف الزاماتکه برابر با  ديحاصل نما نانياطمد يبا نينچهم هر عضو ٢

 که خود ستهيشده توسط اشخاص شا يطور زمانبنده ب يابيارز ويدبل يس يت اس ي نامه آيين
 يد تماميبا يابين ارزيا عهده گرفته شده است.ر ب ،ستنديمزبور ن يها تيفعال ريدرگ
 يها خيبا تارنامه،  نييون و آيرو اصالحات کنوانسيپ يمل يها رات در مقررات و روشييتغ

را  يانورديدر يالمللنيسازمان ب رکلياعالم اطالعات به دب خيشدن پس از تاراالجراء  الزم
 شامل شوند.

د طبق قالب فرم يبا ٢مندرج در بند  يالزام يابيج ارزينتا يحاو يگزارش ٣
سازمان کل ريبه دب ويدبل يس يت سا ي نامه آيين ٧/١ـ  مشخص شده مندرج در بخش الف

 ارسال شود. يانورديدر يالمللنيب
  يپزشک ياستانداردهاـ  ٩/١ مقرره

ک يصدور  يندهايانوردان و فرايدر يسالمت پزشک يد استانداردهايهر عضو با ١
 ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٩/١ـ  ن مقرره و بخش الفيطبق الزامات ا ينامه پزشکيگواه
 د.ين نمايتدو

 يسالمت پزشک ياشخاص مسئول بررس ديحاصل نما نانياطم ديهر عضو با ٢
انوردان طبق يدر يپزشک يهاشيآزما يمعتمد آن عضو برا يانوردان، پزشکان عموميدر

 هستند. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٩/١ـ  الزامات بخش الف
ون که يکنوانسن ينامه صادر شده طبق الزامات ايک گواهيانورد دارنده يهر در ٣
 طبق الزاماتمعتبر صادر شده  ينامه پزشکيک گواهين يد همچنيکند با يا خدمت ميدر در

 داشته باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٩/١ـ  بخش الفمقرره و  نيا
 د:ينامه بايافت گواهيدر يان برايمتقاض ٤
 سال سن داشته باشند؛  ١٦حداقل  .١
 ند؛ و يه نمابخش اراي تيت رضاياسناد هو .٢
 ند. يآن عضو را احراز نما يشده از سو نييمرتبط تع يسالمت پزشک ياستانداردها .٣
مدت حداکثر دو سال اعتبار داشته باشند،  يد برايبا يپزشک يها نامهيگواه ٥

ن صورت يسال سن داشته باشد، که در ا ١٨انورد کمتر از يکه در يجز در موارد به
 خواهد بود. ک ساليحداکثر مدت اعتبار 

، آن ييايک سفر دريدر طول  يپزشک  نامهيگواهک ياعتبار  يدر صورت انقضا ٦
معتمد آن عضو اعتبار  يپزشک عموم ين بندر دارايدن به اولينامه تا زمان رسيگواه

 د.ين مدت از سه ماه تجاوز ننماين که ايخواهد داشت، مشروط بر ا
تا زمان انورد اجازه دهد يک دريبه  تواند يم يياي، مرجع دريط اضطراريدر شرا ٧

نامه يک گواهي، بدون داشتن معتمد آن عضو يپزشک عموم يبندر دارا نيبه اول دنيرس
 ن که:يد، مشروط بر ايت نمايمعتبر فعال يپزشک

 د؛ وين اجازه از سه ماه تجاوز ننمايمدت ا . ١
که اعتبار  شده داشته باشد يمنقض ينامه پزشکيک گواهيانورد مورد نظر يدر .٢

 ده است.يبه اتمام رس يآن به تازگ
 ها نامهيگواه ييشناساـ  ١٠/١ مقرره

هر مرجع دريايي بايد اطمينان حاصل نمايد مفاد اين مقرره به منظور  ١
هاي صادر شده توسط يا تحت اختيار يك عضو براي فرماندهان،  شناسايي گواهينامه

مورد پيگيري  ٢/١مقرره  ٧طبق بند  ييشناسا از طريق ييويکاربران رادافسران يا 
 گيرند و اين كه:  قرار مي
مرجع دريايي از طريق ارزيابي آن عضو، كه ممکن است بازرسي تسهيالت و  . ١

الزامات كنوانسيون در ارتباط با استانداردهاي  نمايد تأييد فرايندها را شامل شود،
 د؛ و ردگ مي کامال احراز صالحيت، آموزش و صدور گواهينامه و استانداردهاي كيفيت

هرگونه تغيير بارز در ترتيبات آموزش و صدور  ،طبق توافق با عضو موردنظر . ٢
 گردد. رايه شده طبق اين كنوانسيون به سرعت اعالم مياگواهينامه 

مساله اتخاذ گردد كه دريانورداني ن ياي بايد جهت حصول اطمينان از تدايمهت  ٢
در  ٧/١، و يا ٣/٣يا  ٢/٣، ٢/١به موجب الزامات مقررات  هاي صادر شده كه گواهينامه

را براي شناسايي ارايه  ويدبل يس يت اس ي نامه سطوح مديريتي، طبق تعريف در آيين
 كنند، به صورت كافي از قوانين دريايي آن مرجع در ارتباط با وظايف خود اطالع دارند. مي

 ايه شده و تدابير مورد توافق به موجبار ، اطالعات٧/١الزامات مقرره در انطباق با  ٣
 سازمان اعالم گردند. يانورديدر يالمللنيسازمان باين مقرره بايد به دبير كل 

د ينباهاي صادر شده توسط، يا تحت اختيار يك كشور غيرعضو  گواهينامه ٤
  شوند. يشناساي
و در شرايط خاص  ييايدر، يك مرجع ٢/١مقرره  ٧صرفنظر از الزامات بند  ٥

به يك دريانورد اجازه دهد به مدت حداكثر سه ماه بر روي  ممکن است ١طبق مفاد بند 
يك كشتي تحت پرچم خود با در دست داشتن يك گواهينامه مرتبط و معتبر كه طبق 

هاي آن عضو صادر و شناسايي  الزامات توسط يك عضو ديگر براي استفاده برروي كشتي
هاي تحت پرچم مرجع  براي خدمت بر روي كشتي شده است، اما هنوز به شيوه مقتضي

درخواست براي  ميتسلنشده است، خدمت نمايد. شواهد مستند دال بر  ييشناسادريايي 
  در دسترس باشد. يانورد موجود و به راحتينزد درشناسايي به مرجع دريايي بايد 

فاد به موجب م يگواهينامه و اسناد شناسايي صادر شده توسط يك مرجع درياي ٦
ي عضوشناسايي يك گواهينامه صادر شده توسط  تأييد اين مقرره به منظور شناسايي يا

 توسط يك مرجع دريايي ديگر محسوب شود. يبعدمبناي شناسايي  ديگر نبايد به عنوان
 ها  تمديد اعتبار گواهينامه ـ ١١/١ مقرره

اسايي شده به داراي گواهينامه صادر يا شن و كاربر راديوييهر فرمانده، افسر  ١
كند  ، كه در دريا خدمت مير از فصل ششميبه غموجب هر يك از فصول اين كنوانسيون 

و يا قصد دارد پس از مدتي خدمت در خشكي به دريا بازگردد، به منظور حفظ صالحيت 
 : که از پنج سال تجاوز نکنددر فواصل زماني الزم است در دريا  خدمت
 ؛ و ندياحراز نما ٩/١ ندرج در مقررهاستانداردهاي سالمت پزشكي م .١
 ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١١/١ـ  اي خود را طبق بخش الف صالحيت حرفهحفظ  .٢
 نمايد.را اثبات 
هايي كه مشمول الزامات آموزشي  خدمت دريايي بر روي كشتيادامه به منظور  ٢

هاي  راديويي بايد آموزش كاربر وگردند، هر فرمانده، افسر  ميالمللي  خاص مورد توافق بين
 شده را با موفقيت طي نمايد. تأييد مرتبط
افسر بايد الزامات  وبه منظور ادامه خدمت دريايي بر روي تانكرها، هر فرمانده  ٣

تداوم سال،  ٥حداكثر  و در فواصل زماني ديرا احراز نمااين مقرره  ١بند مندرج در 
 ي نامه آيين ١١/١ـ  بخش الف ٣ا طبق بند درباره تانكره يرا برااي خود  صالحيت حرفه

 حفظ نمايد. ويدبل يس يت اس
هاي  هر عضو بايد استانداردهاي صالحيت تعيين شده براي متقاضيان گواهينامه ٤

را با موارد مندرج در  )١١/١٠/١٣٩٥( ٢٠١٧ه ياول ژانوصادر شده پيش از تاريخ 
مقايسه و نياز به الزام  ويدبل يس يت اس ي نامه گواهينامه مرتبط در بخش (الف) آيين

روزرساني را  اي يا به هاي دوره ها يا آموزش ها به گذراندن ارزيابي دارندگان اين گواهينامه
 مشخص نمايد.

نسبت به تدوين يا كمك به تدوين  ،عوامل ذيربط رايزني با پس از ،عضو بايد  ٥
 ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١١/١ـ  روزرساني طبق بخش الف و به يبازآموزهاي  ساختار دوره
 اقدام نمايد.

راديويي، هر مرجع  انروزرساني دانش فرماندهان، افسران و كاربر به منظور به  ٦
المللي مرتبط  دريايي بايد اطمينان حاصل نمايد متن تغييرات اخير در مقررات ملي و بين

هاي  ر اختيار كشتيزيست د با ايمني جان اشخاص در دريا، امنيت و حفاظت از محيط
 . گيرد  تحت پرچم آن مرجع قرار مي

 سازها  استفاده از شبيه ـ ١٢/١ مقرره
 و ساير ١٢/١ـ  و ساير مفاد مندرج در بخش الف ياستانداردهاي عملكرد  ١
براي هرگونه گواهينامه  ويدبل يس يت اس ي نامه مندرج در بخش (الف) آيينمشابه الزامات 

 : احراز گردندر يه موارد زموردنظر بايد در زمين
  ؛ساز هاي الزامي بر پايه شبيه تمامي آموزش .١
 ويدبل يس يت اس ي نامه بخش (الف) آيين مندرج در يستگيشاهرگونه ارزيابي  .٢

 و  ؛شود مياجراء  ساز كه با استفاده از شبيه
 ويدبل يس يت اس ي نامه مندرج در بخش (الف) آيين يا حرفههرگونه اثبات تداوم  .٣

 شود.  مياجراء  ساز كه با استفاده از شبيه
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 ها   اجراي آزمايش ـ ١٣/١ مقرره
محق به برافراشتن هاي  اين مقررات نبايد مانع شوند مرجع دريايي به كشتي ١

 ها را بدهد. پرچم خود اجازه شركت در آزمايش
ک ي که دربه معناي يك يا چند آزمايش » آزمايش«واژه از نظر اين مقرره،   ٢

خودكار يا يكپارچه را  يها سامانهاست كه ممكن است استفاده از  شدهاجراء  دوره محدود
 هاي ديگر اجراي وظايف خاص يا برآورده ساختن ترتيبات مخصوص به منظور ارزيابي شيوه

آلودگي حداقل  از يريجلوگكه ميزان ايمني و  ،در كنوانسيون شامل شود ز شدهيتجو
 كنند. يه ميبرابر اين مقررات ارا

ها بايد اطمينان  شركت در آزمايشات به كشتي مجوزمرجع دريايي صادركننده   ٣
آلودگي  از يريجلوگگردند كه ميزان ايمني و  مياجراء  اي اين آزمايشات به گونه ابدي

سازمان كنند. اين آزمايشات بايد طبق راهنماي مصوب  حداقل برابر اين مقررات ارايه مي
 انجام شوند.   يانورديدر يالمللنيب

جزييات اين آزمايشات بايد در اولين فرصت ممكن و حداقل شش ماه پيش از  ٤
گزارش شوند.  يانورديدر يالمللنيسازمان بريزي شده براي آغاز آزمايشات به  تاريخ برنامه

 منتقل نمايد.اعضاء  بايد اين اطالعات را به تمامي يانورديدر يالمللنيسازمان ب
و هرگونه توصيه مرجع دريايي  ١به موجب بند مجاز شده ج آزمايشات نتاي  ٥

اعضاء  به تمامي گزارش شود تا يانورديدر يالمللنيسازمان بدرخصوص اين نتايج بايد به 
 انتقال يابد.

طبق اين مقرره بايد اعتراض مجاز شده هر عضو معترض به آزمايشات خاص   ٦
 يالمللنيسازمان باعالم نمايد.  يانورديدر يالمللنيسازمان بخود را در اولين فرصت به 

 اعالم نمايد.اعضاء  جزييات اعتراض را به تمامي يانورديدر
ديگر در ارتباط با يك  يبه اعتراضات دريافت شده از سوي اعضادر احترام   ٧

هاي تحت پرچم خود  آزمايش، مرجع دريايي صادركننده مجوز آزمايشات بايد به كشتي
كننده اعتراض  هاي تحت حاكميت كشورهاي اعالم ايد، در هنگام حركت در آباعالم نم
 نمايند. ودداري، از اجراي آزمايشات خيانورديدر يالمللنيسازمان بخود به 
سامانه رسد يك  مرجع دريايي كه بر اساس نتايج يك آزمايش به اين نتيجه مي ٨

تواند  كند، مي اين مقررات ارايه ميآلودگي حداقل برابر  از يريجلوگخاص ميزان ايمني و 
ر به كشتيهاي تحت پرچم خود اجازه دهد، از آن سيستم بدون يمنوط به اجراي الزامات ز

 نمايند:  محدوديت استفاده
، مرجع دريايي بايد جزييات هرگونه ٥پس از ارايه نتايج آزمايشات طبق بند  .١

سازمان در آن مجوز را به  هاي خاص مشمول كشتي مشخصاتمجوز از اين دست، شامل 
 منتقل گردد.اعضاء  اعالم نمايد تا به تمامي يانورديدر يالمللنيب

داراي مجوز طبق اين بند بايد بر اساس راهنماي تدوين شده  اتيعملهرگونه  .٢
 شوند.اجراء  شوند، يش اعمال ميکه در طول آزما يحدتا  يانورديدر يالمللنيسازمان بتوسط 
را تا زماني  ٧طبق بند اعضاء  شده از ساير  بايد اعتراضات دريافت  اتيملاين ع .٣

 اند، در نظر بگيرند.  نشده يملغكه 
کارگروه  گيري داراي مجوز طبق اين بند بايد تنها تا زمان تصميم اتيعملهرگونه  .٤

باشد، و  يم يون ضروريه به کنوانسيا اصالحيکه آ  نياته) ايمني دريانوردي درباره ي(کم
شدن االجراء  الزم ا ادامه آن قبل ازيات معلق شود، يا بهتر است عملين است، آياگر چن
 ادامه يابد. ه مجاز باشد،ياصالح

ته) ايمني دريانوردي بايد تاريخي را يبه درخواست هر يك از اعضا، کارگروه (کم  ٩
 الزم تعيين نمايد. گيري تصميمبراي بررسي نتايج آزمايشات و 

 ها  شرکت يها تيمسئول ـ ١٤/١ مقرره
ها را در قبال  شرکت ديبا ييايمرجع درهر ، ١٤/١ـ  طبق الزامات بخش الف  ١

 ونيکنوانس نيخود طبق الزامات ا يها يکشت يخدمت بر رو يبرا انوردانيدر نييتع
 : نديحاصل نما نانيها بخواهند اطم مسئول بداند و از آن شرکت

مرتبط طبق  يا نامهيخود گواه يها يز کشتا کيهر  يشده برا نييتع انورديدر ١
 دارد.  ييايشده توسط مرجع در نييو تع ونيالزامات کنوانس

شده  نييتعمن خدمه يا تأمين قابل اعمالطبق الزامات  راخود  يها يکشتخدمه  ٢
 .دينما يم تأمين ييايتوسط مرجع در

و  يبازآموز يها  دورهخود از  يها ياز کشت کيهر  يشده برا نييتع انوردانيدر ٣
 اند. برخوردار شده ونيکنوانس نيطبق ا يروزرسان به

خود  يها يدر کشت استخدام شده انوردانيدر يمرتبط به تمام يها اسناد و داده ٤
اسناد و  ت،يگونه محدود چيو بدون ه در دسترس قرار دهد يد، به راحتينما يرا نگهدار

 فيآنها در وظا يستگيشاو  يمت پزشک، آموزش، سالييايمرتبط با تجربه در يها داده
 محول شده را مدنظر قرار دهند. 

خاص خود و  فيبا وظاخود  يها کشتي ک ازيدر زمان اعزام به هر  انوردانيدر ٥
 فيمرتبط با وظا يکشت يها يژگيو و ندهايفرا زات،يتجه ات،تأسيس بات،يترت يتمام
 اند.  خود آشنا شده ياضطرار اي يعموم

 يو در اجرا ياضطرار طيخود در شرا يها تيفعال توانند يم يتکارکنان کش ٦
 يرا به خوب يآلودگ ليتقل اي يريجلوگو  تيامن ،يمنيا يبرا يضرور يها تيمسئول

 .نديهماهنگ نما
 ٤و  ٣ يهاطبق بندخود  يکشت ياوقات بر رو يدر تمام مؤثر يارتباط شفاه ٧
 . گردد يسوالس برقرار م ونيفصل پنجم کنوانس ١٤مقرره 

 الزامات موقت  ـ ١٥/١ مقرره
توانند به صدور،  مياعضاء  )،١١/١٠/١٣٩٥( ٢٠١٧ه يتاريخ اول ژانوتا   ١
كنوانسيون ادامه دهند كه تا پيش از  از يها طبق الزامات گواهينامه تأييد و يسيظهرنو

 ) درخصوص دريانورداني كه خدمت دريايي١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ه يتاريخ اول ژانو
شده خود را پيش  تأييد شده و يا دوره آموزشي تأييد يا تحصيليده، برنامه آموزشي شتأييد

 شود. مياجراء  اند، آغاز كرده) ١٠/٤/١٣٩٢( ٢٠١٣ ياز تاريخ اول جوال
توانند به تجديد يا تمديد  مياعضاء  )،١١/١٠/١٣٩٥( ٢٠١٧ه يتاريخ اول ژانوتا   ٢

ه ياول ژانوتاريخ ت كنوانسيون كه تا پيش از ها و اسناد شناسايي طبق الزاما گواهينامه
  شد، ادامه دهند. مياجراء  )١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢

 
 فصل دوم

 فرمانده و قسمت عرشه 
   ١/٢مقرره 

 درمسئول ناوبري نگهبان براي گواهينامه افسران  ياجبار حداقل الزامات
 تر شيا بيتن  ٥٠٠ناخالص  تيظرفبا هاي  كشتي
تن  ٥٠٠ناخالص  تيظرف ما باياپيدر بري روي كشتيوانول مسئنگهبان هر افسر  ١

  داشته باشد. يستگيشابايد گواهينامه تر  شيا بي
 متقاضي گواهينامه بايد:هر  ٢
 ؛سال سن داشته باشد ١٨ حداقل .١
 تأييد به عنوان بخشي از يك برنامه آموزشيماه  ١٢خدمت دريايي حداقل  .٢

 يشامل آموزش رو ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٢ـ  در احراز الزامات بخش الف ،شده
مستند گردد، يا اين  تأييد مورد يکه در يك دفترچه سوابق آموزشداشته باشند  يکشت

  شده داشته باشند؛ تأييد ماه خدمت دريايي ٣٦كه حداقل 
خود، وظايف نگهباني پل فرماندهي را تحت  يالزام در طول مدت خدمت دريايي .٣
 ؛كرده باشنداجراء  فرمانده يا افسر ذيصالح ديگري به مدت حداقل شش ماهم يمستقنظارت 
، حسب مورد، براي اجراي وظايف مخابراتي ٤مقررات فصل قابل اعمال  الزامات .٤

  ؛نموده باشندرا احراز  محول شده طبق مقررات راديويي
يت مندرج شده را به اتمام رسانده و استاندارد صالح تأييد تحصيالت و آموزش .٥

 ؛ ونموده باشندرا احراز  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٢ـ  در بخش الف
 ٤تـا   ١، بنـدهاي  ١/٦ـ   بخـش الـف   ٢استانداردهاي صالحيت منـدرج در بنـد    .٦

 ٤/٦ـ   بخـش الـف   ٣تـا   ١و بنـدهاي   ٣/٦ـ   بخـش الـف   ٤تا  ١، بندهاي ٢/٦ـ   بخش الف
 ده باشند.نمورا احراز  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

    ٢/٢مقرره 
 در اول انهـاي فرمانـدهان و افسـر    گواهينامه يبرا ياجبارحداقل الزامات 

 تر شيا بيتن  ٥٠٠ت ناخالص حداقل يبا ظرف هاي كشتي
 تر شيا بيتن  ٣٠٠٠ناخالص  تيظرفبا هاي  كشتي در اول فرمانده و افسر

 ٣٠٠٠ناخالص  تيظرف ما باياپيدرك كشتي يبر روي  فرمانده و افسر اولهر  ١
 داشته باشد.  يستگيشاگواهينامه ک يبايد تر  شيا بيتن 

   گواهينامه بايد: يمتقاضهر  ٢
 تيظرفبا هاي  كشتي در عنوان افسر نگهبان مسئول ناوبر الزامات صدور گواهينامه به .١
 در آن سمت،شده  تأييد خدمت دريايي يداراو  ديتر را احراز نما شيا بيتن  ٥٠٠ناخالص 

 نباشد، وماه  ١٢ کمتر از، اول براي افسران .١.١
 ،با اين حال ه نباشد؛ما ٣٦کمتر از فرمانده، نامه به عنوان يافت گواهيدربراي  .١.٢
از ماه  ١٢حداقل نکه يابد، مشروط بر ايماه کاهش  ٢٤ممکن است تا حداقل اين مدت 

 . باشدبوده  ولدر مقام افسر افوق خدمت دريايي مدت 
شده را به اتمام رسانده و استاندارد صالحيت مندرج  تأييد الت و آموزشتحصي .٢

 در اول انو افسر انفرمانده يبرا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٢ـ  در بخش الف
 نموده باشد.تر را احراز  شيا بيتن  ٣٠٠٠ناخالص  تيظرف با يها كشتي
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 تن   ٣٠٠٠ و ٥٠٠ن يب ناخالص تيظرفبا هاي  كشتي در اولفرمانده و افسر 
 ٥٠٠ن يبناخالص  تيظرف ما باياپيدرك كشتي يبر روي  فرمانده و افسر اولهر  ٣

 داشته باشد.  يستگيشابايد گواهينامه تن  ٣٠٠٠ و
 متقاضي گواهينامه بايد: ٤
الزامات صدور گواهينامه به عنوان نامه به عنوان افسر اول، يافت گواهيدر يبرا .١

تر را احراز  شيا بيتن  ٥٠٠ناخالص  تيظرفبا هاي  كشتي در يرافسر نگهبان مسئول ناوب
 نموده باشد؛

الزامات صدور گواهينامه به عنوان فرمانده،  به عنوان نامهيگواه افتيدر يبرا .٢
را  تر شيا بي تن ٥٠٠ناخالص حداقل  تيهاي با ظرف كشتي درافسر نگهبان مسئول ناوبر 

با اين  داشته باشد؛ن ن سمتيشده در ا تأييد درياييخدمت ماه  ٣٦و کمتر از نموده احراز 
نکه ينشود مشروط به اماه  ٢٤افته، اما کمتر از يممکن است کاهش حال اين مدت 

  ؛ و خدمت دريايي در مقام افسر ارشد بوده باشد آنماه از  ١٢حداقل 
و استاندارد صالحيت مندرج در  شده را به اتمام رسانده تأييد يها آموزش .٣

 درارشد  انو افسر انفرمانده يبرا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٢ـ  ش الفبخ
 .تن را احراز نموده باشد ٣٠٠٠ و ٥٠٠ن يبناخالص  تيظرف با يها كشتي

    ٣/٢مقرره 
ان نگهبان مسئول نـاوبر و  هاي افسر گواهينامه يبرا ياجبارحداقل الزامات 

 تن   ٥٠٠ زکمتر ا ناخالص تيهاي با ظرف كشتي فرماندهان
    ت ندارنديک به ساحل فعالينزد يکه در سفرها ييها يکشت

 کمتـر از  ناخالص تيبا ظرف ماياپيدر يها كشتي درهر افسر نگهبان مسئول ناوبر  ١
 يبـرا  يسـتگ يشابايد گواهينامـه  ت ندارند يفعال ساحلک به ينزد يدر سفرهاکه تن  ٥٠٠
 داشته باشد.تر را  شيا بيتن  ٥٠٠ناخالص  تيظرفبا  يها يکشت

تـن کـه در    ٥٠٠ناخـالص کمتـر از    تيـ ما بـا ظرف ياپيدر يها كشتي فرماندههر  ٢
بـه عنـوان فرمانـده     يسـتگ يشاندارنـد بايـد گواهينامـه     تيساحل فعالک به ينزد يسفرها
 داشته باشد.را  تن ٣٠٠٠و  ٥٠٠ نيبناخالص  تيبا ظرف يها يکشت

 دارند تيبه ساحل فعال کينزد يکه در سفرها ييها يکشت
 يمسئول نگهباني ناوبر انافسر

 ناخـالص  تيـ بـا ظرف  مـا ياپيدر يهـا  كشـتي  در يهر افسر مسئول نگهباني ناوبر ٣
 داشته باشد.را  يستگيگواهينامه شا ساحل بايدبه  کينزد يتن در سفرها ٥٠٠ کمتر از
 در يافسر مسئول نگهباني ناوبربه عنوان متقاضيان دريافت اين گواهينامه  ٤
 ساحل بايد:به  کينزد يتن در سفرها ٥٠٠ناخالص کمتر از  تيظرف باما ياپيدر ياه كشتي

 داشته باشند؛ سال سن ١٨ حداقل .١
 ر را به اتمام رسانده باشد:يموارد ز .٢

ن شده از ييمناسب، طبق الزامات تع يياي. آموزش خاص، شامل خدمت در٢.١
  اي؛ ييايمرجع در يسو

  شده در قسمت عرشه؛ تأييد ييايماه خدمت در ٣٦. حداقل ٢.٢
، حسب مورد، براي اجراي وظايف مخابراتي ٤مقررات فصل قابل اعمال  الزامات .٣

 ؛نموده باشدرا احراز محول شده طبق مقررات راديويي 
شده را به اتمام رسانده و استاندارد صالحيت مندرج  تأييد تحصيالت و آموزش .٤

 يمسئول نگهباني ناوبر انافسر يرا برا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٣/٢ـ  در بخش الف
وده احراز نم ساحلک به ينزد يتن در سفرها ٥٠٠ناخالص کمتر از  تيبا ظرف يها كشتي
 باشد؛ و
 ٤تـا   ١، بنـدهاي  ١/٦ـ   بخـش الـف   ٢استانداردهاي صالحيت منـدرج در بنـد    .٥

 ٤/٦ـ   الـف  بخـش  ٣تـا   ١و بنـدهاي   ٣/٦ـ   بخـش الـف   ٤تا  ١، بندهاي ٢/٦ـ   بخش الف
 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 فرمانده
تـن   ٥٠٠ کمتـر از  ناخـالص  تيبا ظرف ماياپيدر يها كشتي در شاغل هدناهر فرم ٥

 داشته باشد.را  يستگيشاگواهينامه  ساحل بايدبه  کينزد يدر سفرها
 تيما با ظرفيپايدر يها كشتي درفرمانده شاغل به عنوان متقاضي گواهينامه  ٦

 ساحل بايد:به  کينزد يتن فعال در سفرها ٥٠٠ناخالص کمتر از 
 داشته باشد؛ سال سن ٢٠ حداقل .١
 يمسئول نگهبـاني نـاوبر  مقام افسر در شده  تأييد ييايماه خدمت در ١٢ حداقل .٢

 داشته باشد؛  را 
حيت مندرج در شده را به اتمام رسانده و با استاندارد صال تأييد تحصيالت و آموزش .٣

ناخالص  تيبا ظرف يها كشتي انفرمانده يبرا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٣/٢ـ  بخش الف
 ؛ وباشند را احراز نمودهساحل به  کينزد يتن فعال در سفرها ٥٠٠کمتر از 

 ٤تا  ١، بندهاي ١/٦ـ  بخش الف ٢استانداردهاي صالحيت مندرج در بند  .٤
 ٤/٦ـ  بخش الف ٣تا  ١و بندهاي  ٣/٦ـ  بخش الف ٤تا  ١، بندهاي ٢/٦ـ  بخش الف

 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين
 ها تيمعاف

اي  اگر مرجع دريايي بر اين باور باشد اندازه كشتي و شـرايط سـفر آن بـه گونـه     ٧
را  ويـ دبل يس يت اس ي نامه آيين ٣/٢ـ   است كه اجراي تمامي الزامات اين مقرره و بخش الف

هـاي فعـال    تواند، با در نظر داشتن ايمني تمامي كشـتي  سازد، مي غيرموجه يا غيرعملي مي
هـا را تـا    ها، فرمانده يا افسر نگهبان مسئول ناوبر در آن كشتي يا آن نوع از كشتي در آن آب

 همان ميزان از اجراي برخي از الزامات معاف نمايد.
    ٤/٢ مقرره

 ١يناوبر ياز نگهبان يدهنده قسمت ليملوانان تشکبراي  ياجبارحداقل الزامات 
ما با ياپيدر يها يکشت در يناوبر ياز نگهبان يدهنده بخش ليتشک ملوانهر  ١

داشته ف ين وظايانجام ا يرا برا يا نامهيگواه ديبا تر شيا بيتن  ٥٠٠ ت ناخالصيظرف
ت يبا ماه يفي، وظايکه در طول نگهبان ي، به استثناء ملوانان تحت آموزش و ملوانانباشد

 .دارند يرتخصصيغ
 :ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٦ حداقل .١
 ر را به اتمام رسانده باشد:يموارد ز .٢

 اي؛ ييايشده، شامل حداقل شش ماه آموزش و تجربه در تأييد ييايخدمت در .٢.١
 شده تأييد ييايرخدمت د  دورهشامل ، يکشت يا بر روي يدر خشکص، اآموزش خ .٢.٢

 ؛که کمتر از دو ماه نباشد
را  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٤/٢ـ  مندرج در بخش الف تياستاندارد صالح .٣

 .احراز نموده باشد
و  ٢.٢.١ يربندهايالزم مندرج در ز يياي، آموزش و خدمت درييايتجربه در ٣
ها تحت نظارت  تيئولمس يباشد و اجرا يناوبر يف نگهبانيد مرتبط با وظايبا ٢.٢.٢
 سته را شامل شود.يک ملوان شايا يم فرمانده، افسر نگهبان مسئول ناوبر يمستق

    ٥/٢ مقرره
بـه عنـوان   ملوانـان   يهـا  نامـه يصـدور گواه  يبرا ياجبارحداقل الزامات 

 عرشه ماهر انورديدر
 ٥٠٠ ت ناخـالص يـ ظرفما بـا  ياپيدر يها يکشت فعال در عرشه ماهر انورديهر در ١

 داشته باشد.مناسب را  يا نامهيگواه ديباتر  شيا بي تن
 :ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٨حداقل  .١
 ياز نگهبـان  يقسـمت  دهنـده  ليتشـک  ملوانـان  ينامـه بـرا  يبا الزامات صدور گواه .٢

 انطباق داشته باشد؛ يناوبر
 دهنـده  ليتشـک  نک ملـوا يـ ت بـه عنـوان   يفعال يت برايعالوه بر داشتن صالح .٣
ر در بخـش عرشـه   يـ ز يها شده به مدت تأييد يياي، از خدمت دريناوبر ياز نگهبان يقسمت

 برخوردار باشد:
 ايماه نباشد؛  ١٨کمتر از   ٣.١
 و ؛را به اتمام رسانده باشد تأييد مورد يآموزشماه نباشد و دوره  ١٢کمتر از    ٣.٢

 ويـ دبل يسـ  يتـ  اس ي نامه آيين ٥/٢ ـ  مندرج در بخش الف تيبا استاندارد صالح .٤
 منطبق باشد.

هـاي صـادر شـده     بايد استانداردهاي صالحيت مورد نياز بـراي گواهينامـه  اعضاء  ٣
) را بـا مـوارد منـدرج    ١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ه يخ اول ژانويبراي دريانوردان ماهر پيش از تار

روز   قايسـه و نيـاز بـه   م ويـ دبل يسـ  يتـ  اس ي نامه آيين ٥/٢ـ   براي گواهينامه در بخش الف
 هاي اين کارکنان را تعيين نمايند. رساني صالحيت

ن حـال عضـو   يکـه در عـ   ي)، عضـو ١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ه يـ خ اول ژانويتا تـار  ٤
برابـر   ١٩٤٦انوردان ماهر، يدر ينامه برايصدور گواه يبرا کار المللي بينسازمان ون يکنوانس

هـا طبـق    شناسايي و ظهرنويسي گواهينامـه  تواند به صدور، ) است، مي٧٤(شماره ١٣٢٥با 
 الزامات كنوانسيون فوق ادامه دهد.

ن حـال عضـو   يکـه در عـ   ي)، عضـو ١١/١٠/١٣٩٥( ٢٠١٧ه يـ خ اول ژانويتا تـار  ٥
برابـر   ١٩٤٦انوردان ماهر، يدر ينامه برايصدور گواه يبرا کار المللي بينسازمان ون يکنوانس

 ييهـا و اسـناد شناسـا    د گواهينامـه يـ د و تمديجدتواند به ت ) است، مي٧٤(شماره  ١٣٢٥با 
 طبق الزامات كنوانسيون فوق ادامه دهد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالمللنياين الزامات مشابه الزامات صدور گواهينامه براي دريانوردان ماهر مندرج در كنوانسيون سازمان ب ـ١
 هاي پس از آن نيستند. ) يا ساير كنوانسيون١٣٢٥( ١٩٤٦، دان ماهرصدور گواهينامه براي دريانورکار براي 
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دريانوردان در صورتي از سـوي يـك عضـو طبـق الزامـات ايـن مقـرره قلمـداد          ٦
کـه   يمـدت  يبرا شدن اين مقرره براي آن عضو،االجراء  الزم ماه پيش از ٦٠در شوند كه  مي

  عاليت نموده باشند.مرتبط در قسمت عرشه ف يماه نباشد در سمت ١٢کمتر از 
 فصل سوم

 قسمت موتورخانه
    ١/٣مقرره 

 ينگهبـان افسران مسئول  يها نامهيصدور گواه يبرا يحداقل الزامات اجبار
 يهـا  موتورخانهفه در ين وظيا مهندسيخدمه  يدارا يها در موتورخانه يمهندس

 خودکار موقت
 نيکارکنان با مهندس يدارا يها در موتورخانه يمهندس يافسر مسئول نگهبانهر  ١

آالت رانش  نيما با ماشياپيدر يها يکشت يخودکار موقت بر رو يها در موتورخانه فهيوظ
 را داشته باشد. يستگينامه شايد گواهيتر با شيا بيلووات يک ٧٥٠با توان رانش  ياصل

 د: ينامه بايگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٨حداقل  .١
شده که  تأييد ييايو خدمت در يکارگاه يها ارتآموزش مه يبيترک دوره .٢
شده گذرانده باشد،  تأييد يک برنامه آموزشياز  يماه نباشد را به عنوان قسمت ١٢کمتر از 

 يآموزش در کشتشامل  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٣ـ  الزامات بخش الفکه در احراز 
گر گذراندن يا به طور دي، ددگرثبت  تأييد مورد يآموزش چه سوابقو در يك دفتر باشد

ماه  ٣٦شده که کمتر از  تأييد ياييو خدمت در يآموزش مهارت کارگاه يبيک دوره ترکي
 ؛در قسمت موتور باشد ياييماه خدمت در ٣٠ن مدت، حداقل ينکه از اينباشد مشروط بر ا

 را تحت نظارت موتور، وظايف نگهباني مورد لزوم خود در طول مدت خدمت دريايي .٣
 شش ماهانجام داده باشد که از  يطورديگري  ستهيمهندس شايا افسر  م سرمهندسيمستق

 کمتر نشود؛
شده را به اتمام رسانده و استاندارد صالحيت مندرج  تأييد تحصيالت و آموزش .٤

 ؛باشدرا احراز نموده  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٣ـ  در بخش الف
 ٤تا  ١، بندهاي ١/٦ـ  بخش الف ٢بند  استانداردهاي صالحيت مندرج در .٥

 ٤/٦ـ  بخش الف ٣تا  ١و بندهاي  ٣/٦ـ  بخش الف ٤تا  ١، بندهاي ٢/٦ـ  بخش الف
 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 ٢/٣مقرره 
ان و مهندسان دوم مهندسسر يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات 

 تر شيا بي لوواتيک ٣٠٠٠با توان رانش  يرانش اصل التآ نيماش يدارا يها يدر کشت
رانش  آالت نيما با ماشياپيدر يها يکشت در شاغل هر سرمهندس و مهندس دوم ١

  داشته باشد.را  يستگيشا نامهيگواه ديباتر  شيا بي لوواتيک ٣٠٠٠با توان رانش  ياصل
 د:يبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 ماياپيدر يها يکشت در يمهندس يمسئول نگهبان ناافسرنامه يالزامات صدور گواه .١
 يتر را احراز نموده و دارا شيا بي لوواتيک ٧٥٠با توان رانش  يرانش اصل آالت نيبا ماش

 ر باشد: يشده در آن سمت به مدت الزم به صورت ز تأييد ييايخدمت در
ان افسر ماه به عنو ١٢نامه به عنوان مهندس دوم، کمتر از يافت گواهيدر ي.برا١.١
 سته نداشته باشد؛يمهندس شا
با اين حال نداشته باشد؛  ماه ٣٦ کمتر از، يمهندسسر نامهيگواه افتيدر يبرا.١.٢
 ١٢حداقل که   نينشود مشروط بر اماه  ٢٤ ابد اما کمتر ازيکاهش  ممکن استاين مدت 

 بوده باشد. مهندس دومماه از مدت خدمت دريايي در مقام 
ت يشده را به اتمام رسانده و استاندارد صالح تأييد التيها و تحص آموزش .٢

 . را احراز نموده باشد ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٣ـ  مندرج در بخش الف
    ٣/٣مقرره 

افسران سرمهندس و افسران  يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات 
 ٧٥٠ن يبن رانش با توا يرانش اصل آالت نيماش يدارا يها يکشت درمهندس دوم 

 لوواتيک ٣٠٠٠ و
رانش  آالت نيما با ماشياپيدر يها يکشت درهر سرمهندس و مهندس دوم  ١

 داشته باشد. را  يستگيشا نامهيگواه ديبا لوواتيک ٣٠٠٠ و ٧٥٠ن يببا توان رانش  ياصل
  :ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 را احراز نموده يدسمهن يافسران مسئول نگهبان ينامه برايالزامات صدور گواه .١
 باشد و: 

 ييايماه خدمت در ١٢نامه به عنوان مهندس دوم، کمتر از يافت گواهيدر ي. برا١.١
 نداشته باشد؛ وافسر مهندس ا ي يشده به عنوان افسر مهندس کمک تأييد

 ييايماه خدمت در ٢٤ کمتر ازمهندس، به عنوان سر نامهيگواه افتيدر يبرا .١.٢
به عنوان  يستگين داشتن شايحدر  آنماه از  ١٢حداقل  اشد کهنداشته ب شده تأييد

 بوده باشد. مهندس دوم
مندرج  تيرا به اتمام رسانده و استاندارد صالح شدهتأييد التيها و تحص آموزش.٢

 .را احراز نموده باشد ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٣/٣ـ  در بخش الف
 يها يفسر مهندس دوم در کشتت به عنوان ايسته فعاليهر افسر مهندس شا ٣

تواند  يتر م شـيا بي لوواتـيک ٣٠٠٠ش ـبا توان ران يش اصلـران آالت نيما با ماشـياپيدر
با توان رانش  يرانش اصل آالت نيماش يدارا يها يبه عنوان افسر سرمهندس در کشت

ر ن منظويبد ينامه وين که گواهيد، مشروط بر ايت نمايفعال لوواتيک ٣٠٠٠ کمتر از
 شود. يسيظهرنو

    ٤/٣مقرره 
 يل دهنده قسمتيملوانان تشک يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات 

در  يفيوظا ياجرا ين شده براييا تعيخدمه  يدارا يها در موتورخانه ياز نگهبان
 خودکار موقت يها موتورخانه

در  يفياوظ يا اجراي  موتورخانه ياز نگهبان يدهنده بخش ليتشک ملوانهر  ١
با توان  يرانش اصل آالت نيما با ماشياپيدر يها يکشت درخودکار موقت  يها موتورخانه

، به داشته باشدف ين وظايانجام ا يبرا يا نامهيگواه ديباتر  شيا بي لوواتيک ٧٥٠ رانش
 .دارند يرتخصصيت غيبا ماه يفيکه وظا ياستثناء ملوانان تحت آموزش و ملوانان

  :ديبا هناميگواه يمتقاض ٢
  سال سن داشته باشد؛ ١٦ حداقل .١
 ر را به اتمام رسانده باشد:يموارد ز .٢

که کمتر از  يبه مدت ييايدر آموزش و تجربهشده، شامل  تأييد ييايخدمت در .٢.١
 ايشش ماه نباشد؛ 

 تأييد ييايخدمت در  ک دورهيشامل ، يا در کشتيا يقبل از در، خاصآموزش . ٢.٢
 و ؛دو ماه نباشدکه کمتر از  شده

را  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٤/٣ـ  مندرج در بخش الف تياستاندارد صالح .٣
 .احراز نموده باشد

و  ٢.٢.١ يربندهايمورد لزوم در ز يياي، آموزش و خدمت درييايتجربه در ٣
گردد که  يفيموتورخانه باشد و شامل انجام وظا يف نگهبانيد مرتبط با وظايبا ٢.٢.٢
 سته باشد.يک ملوان شايا يتدار يک افسر مهندس صالحيم يآن تحت نظارت مستق ياجرا

   ٥/٣مقرره 
انورد ماهر يملوانان به عنوان در يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات 
در  يفيوظا ياجرا ين شده براييا تعيخدمه  يدارا يها موتور در موتورخانه

 خودکار موقت يها موتورخانه
رانش  آالت نيبا ماش مايپايدر يها يکشت در نورد ماهر موتور شاغلايدرهر  ١

 داشته باشد.مناسب را  نامهيگواه ديباتر  شيا بي لوواتيک ٧٥٠حداقل با توان رانش  ياصل
 : ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٨حداقل  .١
در  ياز نگهبان يقسمت دهنده ليتشک ملوانان ينامه برايالزامات صدور گواه .٢

خودکار  يها در موتورخانه يفيوظا ياجرا يشده برا نييتع اي خدمه يدارا يها موتورخانه
 ؛را احراز نموده باشد موقت

 دهنده ليتشکک ملوان يت به عنوان يفعال يبرا يستگيعالوه بر داشتن شا .٣
قسمت ر در يز يها شده به مدت تأييد يياي، از خدمت دريمهندس ياز نگهبان يبخش

 عرشه برخوردار باشد:
 ايماه نداشته باشد؛  ١٢کمتر از  .٣.١
 و  ؛را به اتمام رسانده باشد يا شده تأييد آموزشکمتر از شش ماه نباشد و  .٣.٢
را  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٥/٣ـ  مندرج در بخش الف تياستاندارد صالح .٤

 احراز نموده باشد.
حيت مورد نياز ملوانان در قسمت موتور را براي عضو بايد استانداردهاي صالهر  ٣

 ) را با موارد مشخص شده١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ها قبل از تاريخ اول ژانويه  صدور گواهينامه
د و اگر الزم يمقايسه نما ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٥/٣ـ  براي گواهينامه در بخش الف

 ا تعيين نمايد.هاي اين خدمه ر روزرساني صالحيت باشد، نياز به به
دريانوردان در صورتي از سوي يك عضو طبق الزامات اين مقرره قلمداد  ٤

که  يبه مدت شدن اين مقرره براي آن عضو،االجراء  الزم ماه پيش از ٦٠در شوند كه  مي
 ماه نگردد در سمتي مرتبط در قسمت موتور فعاليت نموده باشند. ١٢کمتر از 
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   ٦/٣مقرره 
 الكترونيكـ  يافسران فن يها نامهيگواه يبرا يباراجحداقل الزامات 

رانش  آالت نيما با ماشياپيدر يها يکشت شاغل درالكترونيك ـ  يهر افسر فن ١
 داشته باشد. را  يستگيشا نامهيگواه ديباتر  شيا بي لوواتيک ٧٥٠با توان رانش  ياصل

 :ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٨ حداقل .١
شده که کمتر از  تأييد ياييهمراه با خدمت در يکارگاه يآموزش مهارت ها .٢

ه ب ياييخدمت در ديماه نبا ٦را به اتمام رسانده باشد که از آن کمتر از  اشدماه نب ١٢
از  ٦/٣ـ  باشد که الزامات بخش الف يا شده تأييد ياز برنامه آموزش يعنوان قسمت

مستند  تأييد مورد يآموزش سوابق چهترو در دف دياز نمرا احرا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين
همراه با خدمت  يکارگاه يها ماه آموزش مهارت ٣٦کمتر از  دينبا گريطور ده ب ايگردد، 

قسمت در  ياييماه خدمت در ٣٠کمتر از  ديکه از آن نبا اشدشده را دارا ب تأييد ياييدر
 باشد. موتورخانه

 تيرا به اتمام رسانده و استاندارد صالح هشد تأييد التيها و تحص آموزش .٣
 را احراز نموده باشد؛ و ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٣ـ  مندرج در بخش الف

تا  ١، بندهاي ١/٦ـ  بخش الف ٢در بند  شخص شدهاستانداردهاي صالحيت م  .٤
 ٤/٦ـ  بخش الف ٣تا  ١و بندهاي  ٣/٦ـ  بخش الف ٤تا  ١، بندهاي ٢/٦ـ  بخش الف ٤

 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين
 يبرا الكترونيكـ  يفنعضو بايد استانداردهاي صالحيت مورد نياز افسران هر  ٣

 ) را با موارد مشخص شده١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ها قبل از تاريخ اول ژانويه  صدور گواهينامه
 روزرساني مقايسه و نياز به به ويبلد يس يت اس ي نامه آيين ٦/٣ـ  براي گواهينامه در بخش الف

 هاي اين خدمه را تعيين نمايد. صالحيت
 شوند دريانوردان در صورتي از سوي يك عضو طبق الزامات اين مقرره قلمداد مي ٤

ماه  ١٢که از  يبه مدت شدن اين مقرره براي آن عضو،االجراء  الزم از قبلماه  ٦٠در كه 
 تياستاندارد صالحعرشه فعاليت نموده و با  کمتر نباشد در سمتي مرتبط در قسمت

 باشند.منطبق  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٣ـ  در بخش الف شخص شدهم
 يها يستگيشا يممکن است فرد دارااعضاء  فوق، ٦تا  ١ يصرفنظر از الزامات بندها ٥

 ند.يتوانا قلمداد نما ٦/٣ـ  بخش الفف مندرج در يوظا يبعض يمناسب را در اجرا
  ٧/٣مقرره 

 الكترونيكـ  يفنملوانان  يها نامهيگواه يبرا ياجبارحداقل الزامات 
رانش  آالت نيما با ماشياپيدر يها يکشت شاغل در الكترونيكـ  يفنملوان هر  ١

 داشته باشد.  مناسب نامهيگواه ديباتر  شيا بي لوواتيک ٧٥٠با توان رانش  ياصل
 :ديبا نامهيگواه يمتقاض ٢
 سال سن داشته باشد؛ ١٨ حداقل .١
 :داشته باشدر را يط زياز شرا يکي .٢

که کمتر از  ييايآموزش و تجربه در، شامل شده تأييد ييايخدمت دراتمام  .٢.١
 ايماه نباشد؛  ١٢

ماه  ٦شده که کمتر از  تأييد ييايشده، شامل خدمت در تأييد ياتمام دوره آموزش .٢.٢
 اينباشد؛ 

را احراز نموده و  ٧/٣ـ  جدول الف يفن يها تيحکه صال ييها يستگيشا .٢.٣
 ماه نباشد؛ و ٣شده که کمتر از  تأييد ييايخدمت در

را  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٧/٣ـ  مندرج در بخش الف تياستاندارد صالح .٣
 .احراز نموده باشد

 يارا بر الكترونيكـ  يملوانان فنعضو بايد استانداردهاي صالحيت مورد نياز هر  ٣
) را با موارد مشخص ١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ه يها قبل از تاريخ اول ژانو صدور گواهينامه

مقايسه نموده و در  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٧/٣ـ  شده براي گواهينامه در بخش الف
 هاي اين خدمه را تعيين نمايد. روزرساني صالحيت از، لزوم بهيصورت ن
 شوند عضو طبق الزامات اين مقرره قلمداد مي دريانوردان در صورتي از سوي يك ٤

ماه  ١٢که از  يبه مدت شدن اين مقرره براي آن عضو،االجراء  الزم از قبلماه  ٦٠در كه 
 تياستاندارد صالحکمتر نشود در سمتي مرتبط در قسمت عرشه فعاليت نموده و با 

 شند.بامنطبق  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٧/٣ـ  در بخش الف شخص شدهم
 يها يستگيشا يفرد داراممکن است اعضاء  فوق، ٤تا  ١ يصرفنظر از الزامات بندها ٥
 ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٧/٣ـ  بخش الفف مندرج در يوظا يبعض يرا در اجرا مناسب

 ند.يتوانا قلمداد نما

 فصل چهارم
 ييويو کاربران راد ييويمخابرات راد 

 حيتوض
 يالملل نيون بيو کنوانس ييويدر مقررات راد ييويراد ينگهبانمرتبط با  يالزامات اجبار

 الزامات، درج شده است. ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤ا، يجان اشخاص در در يمنياصالح شده ا
جان اشخاص  يمنيشده ا اصالح يالملل نيون بيز در کنوانسين ييويراد يمرتبط با نگهدار

 ١يانورديدر يالمللنيمصوب سازمان ب يها) و رهنمود١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤ا (سوالس، يدر در
 شده است. درج

 کاربردـ  ١/٤مقرره 
شاغل در  ييويکاربران راد ين فصل براي، الزامات ا٢به جز موارد مندرج در بند  ١

طبق موارد ) اس اس يد ام يج( يانورديدر يمنياضطرار و ا يسامانه جهان يدارا يها يکشت
 ١٩٧٤ا، يجان اشخاص در در يمنياصالح شده ا يلالمل نيون بيه شده در کنوانسيتوص

 گردد. يماجراء  ،١٣٥٣برابر با 
 اس اس يد ام يجالزامات  يرملزم به اجرايغ يها يشاغل در کشت ييويراد کاربران ٢

، ن حاليستند. با اين فصل نيالزامات ا يون سوالس ملزم به اجرايفصل چهارم کنوانس در
ند. ينما يرويپ ييويد از الزامات مقررات راديها با يشتن کيشاغل در ا ييويراد کاربران

ه شده در مقررات يمناسب توص يها نامهيد گواهينان حاصل نمايد اطميبا ييايمرجع در
 شوند. يم ييا شناسايصادر  ييويراد کاربرانن يا يبرا ييويراد

 کاربران يها نامهيصدور گواه يبرا يحداقل الزامات اجبار ـ ٢/٤مقرره 
     اس اس يد ام يج ييويراد

ملزم به شرکت در  يک کشتيدر  ييويف راديوظا يا مجريهر فرد مسئول  ١
ا يصادر  ،اس اس يد ام يجمناسب مرتبط با   نامهيگواهد يبا اس اس يد ام يج يها تيفعال

 داشته باشد. ييويبه موجب الزامات مقررات راد ييايشده توسط مرجع در ييشناسا
ک يخدمت در  ين مقرره برايطبق ا يستگيشا نامهيگواه يمتقاضهر  ،به عالوه ٢

اصالح شده نجات  المللي بينون يطبق کنوانس ييويات رادتأسيس ملزم به داشتن يکشت
 :ديبا، ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤ا، يجان اشخاص در در

 سال سن داشته باشد؛ و  ١٨ حداقل .١
ت ياستاندارد صالح شده را به اتمام رسانده و تأييد التيها و تحص آموزش .٢

 را احراز نموده باشد.  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٤ـ  مشخص شده در بخش الف

 
 فصل پنجم

 ها يانواع کشت يخدمه شاغل در بعض يبرا الزامات خاص آموزش
   ١/٥ـ  ١مقرره 

فرماندهان، افسران و  يها يستگيآموزش و شا يبرا يحداقل الزامات اجبار
 يو نفت ييايميشمواد  حمل يها يکشتملوانان شاغل در 

ا يخاص مرتبط با بار  يها تيف و مسئوليوظا يافسران و ملوانان موظف به اجرا ١
 يه براينامه آموزش پايد گواهيبا يا نفتي ييايميش حمل مواد يها يکشتزات بار در يتجه
 را داشته باشند. يا نفتي ييايميش حمل مواد يها يکشتات بار يعمل

 حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يه براينامه آموزش پايگواه يضمتقاهر  ٢
را به ه يآموزش پا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٦ـ  د طبق بخش الفيبا يا نفتي ييايميش

 ر را انجام دهد:ياتمام رسانده باشد و موارد ز
و  ييايميش حمل مواد يها يکشتشده تأييد ييايحداقل سه ماه خدمت در .١

 ي نامه آيين ١/٥ـ ١ـ ، بخش الف١ت مشخص شده در بند يو احراز استاندارد صالح، ينفت
 اي؛ ويدبل يس يت اس

 ييايميش حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يشده برا تأييد هيک دوره آموزش پاي .٢
 ي نامه آيين ١/٥ـ  ١ـ  ، بخش الف١ت مندرج در بند ي، و احراز استاندارد صالحيو نفت
 .ويدبل يس يت اس

گر يفرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، مهندسان دوم و هر فرد د ٣
 يکاال، شستشو يجاي ت در حال انتقال، جابهبه، مراقي، تخليريم بارگيت مستقيمسئول يدارا

نامه آموزش يد گواهيبا ينفت حمل مواد يها يکشتات مرتبط با بار در ير عمليمخزن و سا
 را داشته باشد. ينفت حمل مواد يها يکشت ات باريعمل يشرفته برايپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) اس اس يد ام يجـ رجوع کنيد به راهنماي نگهداري دريايي براي سيستم جهاني اضطرار و ايمني دريايي (١

 ).١٧( ٧٠٢المللي دريانوردي از طريق قطعنامه آ. مصوب سازمان بين ٤و آ ٣مرتبط با مناطق دريايي آ 
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 حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يشرفته براينامه آموزش پيگواه يمتقاضهر  ٤
 د:يبا ينفت

 حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يه براينامه آموزش پايالزامات صدور گواه .١
 را احراز نموده باشند؛ و يو نفت ييايميش

ات بار يعمل يراه بينامه آموزش پايافت گواهيدر يستگيعالوه بر داشتن شا .٢
 ر را دارا باشد:ي، موارد زيو نفت ييايميش حمل مواد يها يکشت

 اي؛ ينفت حمل مواد يها يکشتشده در  تأييد ييايحداقل سه ماه خدمت در .٢.١
 يدر سمت ينفت حمل مواد يها يکشتشده در  تأييد ک ماه آموزشيحداقل  .٢.٢

باشد  ه يو سه تخل يريات بارگيعمل ت)، که شامل حداقل سهي(بدون مسئول يهمتراز اضاف
 ١/٥ـ  بخش ب يشده، با در نظر داشتن راهنما تأييد ک دفتر ثبت آموزشيو در 

 گردد؛ و مستند
را  يتـنف حمل مواد يها يکشتات بار يـعمل يشده برا تأييد شرفتهيآموزش پ .٣

 ١/٥ـ  ١ـ  ، بخش الف٢ت مشخص شده در بند يبه اتمام رسانده و استاندارد صالح
 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد  ٥
 يبار، شستشو يانتقال، جابه جاي ه، مراقبت دري، تخليريم بارگيت مستقيمسئول يگر دارايد

نامه يد گواهيبا ييايميش حمل مواد يها يکشتات مرتبط با بار در ير عمليمخزن و سا
 را داشته باشند. ييايميش حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يشرفته برايآموزش پ
 حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يشرفته براينامه آموزش پيگواه يمتقاضهر  ٦

 د:يبا ييايميش
 حمل مواد يها يکشتات بار يعمل يه براينامه آموزش پايالزامات صدور گواه .١

 را احراز نموده باشد؛ و يو نفت ييايميش
ات بار يعمل يه براينامه آموزش پايافت گواهيدر يستگيعالوه بر داشتن شا .٢

 ر را دارا باشد:ي، موارد زيو نفت ييايميش حمل مواد يها يکشت
 اي؛ ييايميش حمل مواد يها يکشتشده در  تأييد ييايحداقل سه ماه خدمت در .٢.١
 يهمتراز اضاف يسمتدر  ييايميک تانکر شيشده در  تأييد ک ماه آموزشيحداقل  .٢.٢

ک دفتر ثبت يباشد و در  ه يو سه تخل يريات بارگي، که شامل حداقل سه عمل)تي(بدون مسئول
 مستند گردد؛ و ١/٥ـ  بخش ب يشده، با در نظر داشتن راهنما تأييد آموزش
به را  ييايميش دحمل موا  يشتـکات بار يعمل يشده برا تأييد شرفتهيآموزش پ ٣

 ي نامه آيين ١/٥ـ ١ـ بخش الف ٣ت مشخص شده در بند ياتمام رسانده و استاندارد صالح
 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس

 يانوردانيدر ينامه مهارت برايند گواهينان حاصل نمايد اطميبا ييايمراجع در ٧
ا يباشند، و  يحسب مورد، م، ٦ا ي ٤، ٢ يها طبق بند  يستگيشا يشود که دارا يصادر م

 گردد.  ييا مهارت موجود به صورت کامل شناساي يستگينامه شاين که گواهيا
   ١/٥ـ  ٢مقرره 

فرماندهان، افسران و  يها يستگيآموزش و شا يبرا يحداقل الزامات اجبار
    ع يگازماحمل  يها يکشتملوانان شاغل در

ا يخاص مرتبط با بار  يها تيولف و مسئيوظا يافسران و ملوانان موظف به اجرا ١
ات يعمل يه براينامه آموزش پايگواه يد دارايع بايحمل گاز ما يها يکشتزات بار در يتجه
 ع باشند.يحمل گاز ما يها يکشتبار 

ع يحمل گاز ما يها يکشتات بار يعمل يه براينامه آموزش پايگواه يمتقاضهر  ٢
را به اتمام  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٦ـ  ه طبق الزامات بخش الفيد آموزش پايبا

 ر را انجام دهد:يرسانده باشند و موارد ز
ع، و يحمل گاز ما يها يکشت يشده بررو تأييد ييايحداقل سه ماه خدمت در .١

 ي نامه آيين ١/٥ـ  ٢ـ  ، بخش الف١ت مندرج در بند ياحراز استاندارد صالح
 اي؛ ويدبل يس يت اس

ع، و يحمل گاز ما يها يکشتات بار يعمل يشده برا تأييد هيک دوره آموزش پاي .٢
 ي نامه آيين ١/٥ـ  ٢ـ  ، بخش الف١ت مشخص شده در بند ياحراز استاندارد صالح

 .ويدبل يس يت اس
فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد  ٣

مخزن و  يدر انتقال، شستشو تبه، مراقي، تخليريم بارگيت مستقيمسئول يگر دارايد
نامه آموزش يگواه يد دارايع بايحمل گاز ما يها يکشتات مرتبط با بار در ير عمليسا
 ع باشند.يحمل گاز ما يها يکشتات بار يعمل يشرفته برايپ

حمل گاز  يها يکشتات بار يعمل يشرفته براينامه آموزش پيگواه يمتقاضهر  ٤
 د:يع بايما

را  عيحمل گاز ما يها يکشتات بار يعمل يه براينامه آموزش پايالزامات صدور گواه .١
 د؛ وياحراز نما
ات بار يعمل يه براينامه آموزش پايافت گواهيدر يستگيعالوه بر داشتن شا .٢

 ر را دارا باشد:يع، موارد زيحمل گاز ما يها يکشت
 ايع؛ يحمل گاز ما يها يکشتشده در  تأييد ييايحداقل سه ماه خدمت در .٢.١
 يسمتع در يحمل گاز ما  يکشتک يشده در  تأييد ک ماه آموزشيحداقل  .٢.٢

ه باشد يو سه تخل يريات بارگي، که شامل حداقل سه عمل)تي(بدون مسئول يهمتراز اضاف
مستند  ١/٥ـ  بخش ب يشده، با در نظر داشتن راهنما تأييد ک دفتر ثبت آموزشيو در 

 گردد؛ و
ع را يمل گاز ماـح يها يـکشتات بار يـعمل يده براش تأييد رفتهـشيآموزش پ .٣

 ١/٥ـ  ٢ـ  ، بخش الف٢ص شده در بند ـت مشخيبه اتمام رسانده و استاندارد صالح
 را احراز نموده باشند. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

 ينامه مهارت برايک گواهيند ينان حاصل نمايد اطمـيبا ييايمراجع در ٥
، حسب مورد، را دارند، ٤ا ي ٢ يها طبق بند  يستگيشا يد که داراشو يصادر م يانوردانيدر
 گردد.  يم ييموجود به صورت کامل شناسا يستگينامه شاين که گواهيا ايو 

   ٢/٥مقرره 
فرماندهان، افسران،  يها يستگيآموزش و شا يبرا يحداقل الزامات اجبار

     يمسافر يها ير خدمه شاغل در کشتيملوانان و سا
 يها يکشت درشاغل  خدمه ريو سا ملوانانفرماندهان، افسران، قرره در مورد ن ميا ١
ن يت اعمال ايد قابليبا ييايگردد. مراجع در يماجراء  يالملل نيب يدر سفرها يمسافر

 ند.ين نماييرا تع يداخل يدر سفرها يمسافر يها يخدمه شاغل در کشت يمقرره برا
انوردان ي، دريمسافر يها يکشت يروبر يفيوظا يش از موظف شدن به اجرايپ ٢

 يها تيف و مسئولير را با توجه به سمت، وظايز ٧تا  ٤توسط بند  يالزام يها د آموزشيبا
 خود به اتمام رسانده باشند.

د، در ير بايز ٧تا  ٤الزم مندرج در بند  يها انوردان ملزم به گذراندن آموزشيدر ٣
 يمبن يا ارايه شواهديو  يبازآموز يها دورهمقاطع حداکثر پنج ساله، نسبت به گذراندن 

 ند.يت ظرف پنج سال گذشته اقدام نمايبر کسب استاندارد صالح
ف موظف يوظا يعـهرست جمـدمه که طبق فـر خياندهان، افسران و ساـفرم ٤

د يباشند، با يم يمسافر يها يدر کشت يط اضطراريبه مسافران در شرا يرسان به کمک
 ي نامه آيين ٢/٥ـ  ، بخش الف١مشخص شده در بند  يوهت گريريمد يها آموزش

 را گذرانده باشند. ويدبل يس يت اس
 يها يدر کشت يمسافر يم به مسافران در فضاهايکننده خدمات مستق خدمه ارايه ٥
 ي نامه آيين ٢/٥ـ  ، بخش الف٢مشخص شده در بند  يمنيا يها د آموزشيبا يمسافر

 ند.را گذرانده باش ويدبل يس يت اس
فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد  ٦

در  يط اضطراريمسافران در شرا يمنيت ايف مسئوليوظا يکه طبق فهرست جمع يگريد
 يت بحران و رفتارشناسيريشده مدتأييد يها د آموزشيرا برعهده دارند، با يمسافر يها يکشت

 را گذرانده باشند. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٥ـ  الف، بخش ٣انسان مشخص شده در بند 
فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد  ٧

و بستن  يريه، بارگياده شدن مسافران، تخليم امور سوار و پيت مستقيمسئول يگر دارايد
 يها د آموزشيرو باـ  رو يمسافر يها يکشت يبدنه بررو يها چهيا بستن دريبارها، و 

 ، بخش الف٤بدنه مشخص شده در بند  يکپارچگيبار و  يمنيمسافران، ا يمنيشده ا تأييد
 را گذرانده باشند. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٥ـ 

 يها ند شواهد مستند مربوط به اتمام دورهينان حاصل نمايد اطميبا ييايمراجع در ٨
 گردد. ين مقرره صادر ميطبق الزامات ا يستگيشا يافراد دارا يتمام يبرا يآموزش

 
 فصل ششم

 و نجات يپزشک يها ت، مراقبتي، امنيشغل يمني، اياضطرار يها تيفعال 
، آموزش و يمنيا يها يآشناساز يبرا يحداقل الزامات اجبارـ  ١/٦مقرره 

 انوردانيدر يتمام يه برايپا يها درس
را طبق  يمنيا يها يه و آشناسازيپا يها ها و درس د آموزشيانوردان بايدر ١

ت مندرج يافت و استاندارد مناسب صالحيدر ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ١/٦ـ  بخش الف
 ند.يدر آن را احراز نما

نامه ذکر نشده باشد، يصدور گواه يط الزم برايه از شرايکه آموزش پا يدرموارد ٢
 د صادر شود.يه باير دوره آموزش پانامه دينامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهيگواه
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در  يا حرفه يها نامهيصدور گواه يبرا يحداقل الزامات اجبارـ  ٢/٦مقرره 
 نجات تندرو  يها قينجات و قا يها قيشناور بقا، قا

 يها قينجات به جز قا يها قينامه مهارت در شناور بقا، و قايگواه يمتقاضهر  ١
 د:ينجات تندرو با

 ن داشته باشد؛ سال س ١٨ حداقل .١
ک يا شرکت در يماه نباشد و  ١٢شده که کمتر از  تأييد ياييخدمت در يدارا .٢

 ماه نباشد؛ و ٦شده که کمتر از  تأييد ياييشده و خدمت در تأييد يدوره آموزش
نجات  يها قيمهارت در شناور بقا و قا يها نامهيگواه يت براياستاندارد صالح .٣

 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٦ـ  بخش الف، ٤تا  ١ يمندرج در بندها
 د:ينجات تندرو با يها قينامه مهارت در قايگواه يمتقاضهر  ٢
 يها قير از قاينجات به غ يها قينامه مهارت در شناور بقا و قايک گواهي يدارا .١

 نجات تندرو باشد؛ 
 اشد؛ وشده شرکت نموده ب تأييد يک دوره آموزشيدر  .٢
 نجات تندرو، مندرج يها قيمهارت در قا يها نامهيگواه يت براياستاندارد صالح .٣
 را احراز نموده باشد. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٦ـ  ، بخش الف١٠تا  ٧ يدر بندها

    شرفته يپ ينشان آموزش آتش يبرا يحداقل الزامات اجبارـ  ٣/٦مقرره 

 يها د آموزشيبا ينشان آتش يها اتيترل عملکن ين شده براييانوردان تعيدر ١
، راهکارها و يسازمانده ي، با تمرکز خاص برروينشان شرفته در خصوص فنون آتشيپ

را  ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٣/٦ـ  ، بخش الف٤تا  ١ يطبق الزامات بندها يفرمانده
 ت مندرج در آنها را احراز نموده باشند.يگذرانده و استاندارد صالح

صدور  يط الزم برايدر شرا ينشان شرفته آتشيکه آموزش پ يدرموارد ٢
نامه در دوره يدال بر شرکت دارنده گواه مهارتنامه يک گواهينامه ذکر نشده است، يگواه

 د صادر شود.يبا ينشان شرفته آتشيآموزش پ
 يها ه و مراقبتياول يها مرتبط با کمک يحداقل الزامات اجبارـ  ٤/٦مقرره 

     يپزشک
د استاندارد يبا يه در کشتياول يها ارايه کمک ين شده براييانوردان تعيدر ١
 ٤/٦ـ  ، بخش الف٣تا  ١ يمشخص شده در بندها يه پزشکياول يها ت کمکيصالح
 ند.يرا احراز نما ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

د يبا يدر کشت يپزشک يها ن شده به عنوان مسئول مراقبتييانوردان تعيدر ٢
، بخش ٦تا  ٤ يمشخص شده در بندها يدر کشت يپزشک يها ت مراقبتيندارد صالحاستا
 ند.يرا احراز نما ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٤/٦ـ  الف

ط الزم يدر شرا يپزشک يها ا مراقبتيه ياول يها که آموزش کمک يدرموارد ٣
نامه يگواه دارندهشرکت مهارت دال بر نامه يک گواهينامه ذکر نشده است، يصدور گواه يبرا

 د صادر شود.يبا يپزشک يها ا مراقبتيه ياول يها در دوره آموزش کمک
 يمهارت برا يها نامهيصدور گواه يبرا يحداقل الزامات اجبارـ  ٥/٦مقرره 
    ها يکشت يتيافسران امن

 د:يبا يکشت يتينامه مهارت به عنوان افسر امنيگواه يمتقاضهر  ١
 ييايا خدمت دريماه نباشد و  ١٢شده که کمتر از  تأييد ياييخدمت در يدارا .١

 ها باشند؛ و يات کشتيبا عمل يمناسب و آگاه
، مندرج يت کشتيمهارت به عنوان افسر امن يها نامهيگواه يت براياستاندارد صالح .٢
 را احراز نموده باشند. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٥/٦ـ  ، بخش الف٤تا  ١ يدر بندها
ت طبق يهر فرد واجد صالح يند براينان حاصل نمايد اطميبا ييايمراجع در ٢
 گردد. ينامه مهارت صادر مين مقرره گواهيالزامات ا

 مرتبط يها آموزش و دستورالعمل يبرا يحداقل الزامات اجبارـ  ٦/٦مقرره 
    انوردانيدر يتمام يه برايپا يتيامن

 يآگاه يها دستورالعملا يها  و آموزش يتيامن يها ييد آشنايانوردان بايدر ١
ت يافت و استاندارد صالحيدر ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٦ـ  طبق بخش الف يتيامن

 ند.يقابل اعمال مندرج در آن را احراز نما
است،  نامه ذکر نشدهيصدور گواه يط الزم برايدر شرا يتيامن يکه آگاه يدرموارد ٢

 د صادر شود.يبا يتيامن ينامه در دوره آگاهيشرکت دارنده گواهمهارت دال بر نامه يک گواهي
انوردان يدر يد الزامات خود برايبااعضاء  ن مقرره،يشدن ااالجراء  الزم ش ازيپ ٣

ا قادر به کسب آن را با الزامات مندرج در ينامه يافت گواهيدر يالزم برا يستگيشا يدارا
 يروزرسان از به بهين سه ويمقا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٦ـ  ، بخش الف٤بند 

 ند.ينما يانوردان را بررسيدر يها يستگيشا
 ن شدهييتع يتيف امنيوظا يانوردان دارايدر
 ت مشخص شدهيد استاندارد صالحين شده باييتع يتيف امنيوظا يانوردان دارايدر ٤
 ند.يرا احراز نما ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٦ـ  ، بخش الف٨تا  ٦ يدر بندها

 يط الزم براين شده در شراييتع يتيف امنيکه آموزش درباره وظا يارددرمو ٥
نامه يشرکت دارنده گواهمهارت دال بر نامه يک گواهينامه ذکر نشده است، يصدور گواه

 د صادر شود.ين شده باييتع يتيف امنيدرباره وظا يدر دوره آموزش
 يتيامن يآموزش يدهاد استانداريبااعضاء  ن مقرره،يشدن ااالجراء  الزم ش ازيپ ٦
ا قادر به کسب آن را ينامه يافت گواهيدر يالزم برا يستگيشا يانوردان دارايدر يخود برا

از به يسه و نيمقا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٦/٦ـ  ، بخش الف٨با الزامات مندرج در بند 
 ند.ينما يانوردان را بررسيدر يها يستگيشا يروزرسان به

 
 فصل هفتم

 نيگزيجا يها مهنايگواه 
 نيگزيجا يها نامهيصدور گواهـ  ١/٧مقرره 

ن يدوم و سوم از ا يها نامه مندرج در فصلينظر از الزامات صدور گواه صرف ١
ن يمندرج در مقررات ا يها نامهير از گواهيبه غ ييها نامهيتوانند گواه يماعضاء  مه،يضم

 ن که:يمشروط بر ا ا اجازه صدور دهند،يند يماً صادر نمايها را مستق فصل
ها و  نامهين گواهيا يدرج بررو يت مورد نظر برايف مرتبط و سطوح مسئوليوظا .١

ـ  ، الف١/٢ـ  الف يها است که در بخش ييانتخاب شده از، و مشابه با آنها يياسناد شناسا
 لف، ا٤/٣ـ  ، الف٣/٣ـ  ، الف٢/٣ـ  ، الف١/٣ـ  ، الف٥/٢ـ  ، الف٤/٢ـ  ، الف٣/٢ـ  ، الف٢/٢
 ان شده است؛ يب ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٤ـ  و الف ٥/٣ـ 

شده را به اتمام رسانده و الزامات  تأييد يها الت و آموزشيان تحصيمتقاض .٢
و  ويدبل يس يت اس ي نامه آيينمرتبط  يها ز شده در بخشيت تجويصالح ياستانداردها

ت مورد نظر که يف و سطوح مسئوليظاو ينامه را برا نيين آيا ١/٧ـ  مندرج در بخش الف
 ند؛ يگردد را احراز نما يدرج م يها و اسناد شناساي نامهين گواهيدر ا

را به اتمام رسانده باشند که مناسب  يا شده تأييد ييايان خدمت دريمتقاض .٣
گردد. حداقل  ينامه درج ميباشد که در گواه يف و سطوحيدر انجام وظا ييزان کارآيم

ن ياز ا ٣و  ٢باشد که در فصول  ييايد معادل مدت خدمت دريبا ييايمدت خدمت در
 ييايد از حداقل مدت خدمت درين مدت نباين حال، ايز شده است. با ايمه تجويضم

 کمتر باشد؛ ويدبل يس يت اس ي نامه آيين ٢/٧ـ  مندرج در بخش الف
اجراء  ياتيعملرا در سطح  يناوبر يها تيد فعاليها، که با نامهيان گواهيمتقاض .٤

ف يوظا ياجرا يد الزامات قابل اعمال در مقررات فصل چهارم، حسب مورد، برايند، باينما
 ند؛ ويرا احراز نما ييويطبق مقررات راد يمخابرات
 ي نامه آيينو الزامات مندرج در فصل هفتم  ٢/١ها طبق الزامات مقرره  نامهيگواه .٥

 شوند. يصادر م ويدبل يس يت اس
ن فصل صادر شود، مگر عضو اطالعات يبه موجب اد ينبا يا نامهياهچ گويه ٢

 ارسال نموده باشد.   ٧/١و مقرره  ٤در انطباق با ماده  يانورديدر يالمللنيسازمان ب را به
 انوردان يدر  نامهيگواهـ  ٢/٧مقرره 

ـ  ف مشخص شده در جداول الفياز وظا يا گروهيفه يوظ يانورد مجرـيهر در ١
، ١/٣ـ  ا در جداول الفيفصل دوم  ٥/٢ـ  ا الفي ٤/٢ـ  ، الف٣/٢ـ  ، الف٢/٢ـ  ، الف١/٢

فصل چهارم  ٢/٤ـ  ا الفيفصل سوم  ٥/٣ـ  ا الفي ٤/٣ـ  ، الف٣/٣ـ  ، الف٢/٣ـ  الف
 ا مهارت را حسب مورد، داشته باشد.ي يستگينامه شايک گواهيد يبا ويدبل يس يت اس ي نامه آيين

    ن يگزيجا يها نامهيم بر صدور گواهاصول حاکـ  ٣/٧مقرره 
ا اجازه صدور ين را صادر کند يگزيجا ييها نامهيخواهد گواه يکه م يهر عضو  ١

 ند:ينان حاصل نماير اطمياصول ز يد از اجرايآن را بدهد، با
رد، مگر يمورد استفاده قرار گ  نامهيصدور گواه يد براينبا يگريچ سامانه ديه .١

آن حداقل برابر با موارد  ياز آلودگ يريجلوگ تأثيرات ا وير درد يمنيزان اين که ميا
 ر فصول باشد؛ و يمندرج در سا

د ين فصل باين صادره به موجب ايگزينامه جايگواه يبات برايهرگونه ترت .٢
ر فصول را يصادر شده به موجب سا يها نامهيها را با گواه نامهين گواهيض ايت تعويقابل

 داشته باشد.
 نان حاصل شود که:يد اطميبا ١ض در بند يت تعويقابلدر اصل  ٢
ا سوم و فصل يدوم و/ يها بات فصليبه موجب ترت  نامهيگواه يانوردان دارايدر .١
 ند؛ و يت نمايره، فعاليو غ يسنت يداخل يسازمانده يدارا يها يکشت يتوانند بررو يهفتم م
اند که  ت نشدهيترب يشتبات خاص در درون کيترت يبرا يا انوردان به گونهيدر .٢

 رممکن سازد.يگر را غيد يها يکشت يخدمت آنها بررو
د مدنظر ير باين فصل، اصول زيها طبق الزامات ا نامهيدر هنگام صدور گواه ٣

 رند:يبگ قرار
 خود باعث شود: يد به خودين نبايگزيجا يها نامهيصدور گواه .١

 ابد؛يکاهش  يکشت يتعداد خدمه بررو .١.١
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 ايشود؛ » ييزدا مهارت«ا از آنها يابد يانوردان کاهش يدر يا حرفه يارچگکپي .١.٢
 يخاص به اجرا يک نگهبانينامه در طول يک گواهي يک نفر داراي موظف شدن .١.٣

 گردد؛ و  هيتوجف افسران نگهبان موتور و عرشه ياز وظا يبيترک
 يبات براينه ترتهر گو ين شود؛ و اجراييد به عنوان فرمانده تعيفرد مسئول با .٢

فرمانده و  يت قانونيارات و موقعينامطلوب بر اخت يتأثيرات دين نبايگزينامه جايگواه
 ن داشته باشد.يريسا

نان حاصل شود که يد اطمين مقرره، بايا ٢و  ١ يطبق اصول مندرج در بندها ٤
 شود. ين افسران موتور به صورت مطلوب حفظ ميافسران عرشه و همچن يستگيشا

 
 ينگهبانـ  هشتمفصل 

 فهيانجام وظ يسالمت براـ  ١/٨مقرره 
 د:يد، بايشد ياز بروز خستگ يريبه منظور جلوگ ياييهر مرجع در ١
 فيکه وظا ييها و آن رنديگ يم يکه نگهبان يا خدمه ياستراحت برا يها زمان .١

 ١/٨ ـ طبق الزامات بخش الف ياز آلودگ يريو جلوگ تيامن ،يمنيمحوله به آنها در مورد ا
 درآورد.اجراء  نمايد و به جاديرا ا ،است ويدبل يس يت اس ي نامه از آيين
ک از ي چيه ييشوند که کارا يزير برنامه يا به گونه ينگهبان يها الزام دارد که سامانه .٢

ن نگهبان در آغاز سفر يرد و اوليد قرار نگيشد ينامطلوب خستگ تأثير تحت يخدمه نگهبان
 فه را داشته باشند. يانجام وظ يياستراحت نموده و توانا يبه اندازه کاف يبعد يها و نگهبان
استفاده از داروها و الکل، از سوء يريد به منظور جلوگيبا ييايهر مرجع در ٢

 ي، ضمن توجه کاف١/٨ـ  طبق الزامات بخش الف ير مقتضيد که تدابينان حاصل نماياطم
 اتخاذ شده است. ويدبل يس يت اس ي نامه آيين  ١/٨ـ  بخش ب يبه راهنما

 ت شود يد رعايکه با يو اصول يبات نگهبانيترتـ  ٢/٨مقرره 
 يا چند نگهبانيک ي ينان از اجرايد به منظور حصول اطميبا ييايمراجع در ١

ط و يما، متناسب با شراياپيدر يها يکشت يتمام ياوقات بررو يمن در تماميمداوم و ا
را  ياندهان، افسران سرمهندس و تمام خدمه نگهبانها، فرم تـت غالب توجه شرکـيوضع

 ند.يمعطوف نما ويدبل يس يت اس ي نامه آيينمندرج در  يت الزامات، اصول و راهنمايبه رعا
نان حاصل يها بخواهند اطم يکشت يد از فرماندهان تماميبا ييايمراجع در ٢

ط و ير نظر گرفتن شرامن با ديا يا چند نگهبانيک يحفظ  يبرا يبات نگهبانيند ترتينما
 م فرمانده باشد:يت مستقيرير تحت مدين که موارد زيد و اينما يت ميت غالب کفايوضع

را در طول مدت  يمن کشتيت ايت هدايافسران نگهبان مسئول ناوبر مسئول .١
ا نقطه مناسب ي ين مدت در پل فرماندهيا يد، و در تمامدار عهده فه خود بريانجام وظ

 حضور دارد؛ يا اتاق کنترل پل فرماندهياق نقشه مانند ات يگريد
 يبسامدها يمداوم بررو ييويراد يت حفظ نگهبانيمسئول ييويکاربران راد .٢

 ند؛دار عهده فه خود بريمناسب را در طول مدت انجام وظ
و  ويدبل يس يت اس ي نامه آيينف ي، طبق تعريمهندس يافسران مسئول نگهبان .٣

در محوطه  يحضور فور يباش برا د به صورت آمادهيدس بات افسر سرمهنيريتحت مد
ن يفه خود در اياز درطول مدت انجام وظيآالت آماده باشند و در صورت ن نيماش

 بمانند؛ محوطه
 يدر تمام يمنيمنظور اه مهار شده است، ب ايدر لنگر بوده  يکشت که يهنگام .٤

 يحامل کاالها يشتکر شود، و اگر و متناسب برقرا مؤثر يها ينگهبان اي ياوقات، نگهبان
مقدار،  ت،يبا توجه کامل به ماه ها ينگهبان اي ينگهبان نيچن يخطرناک است، سازمانده

در ساحل  ايآب  ،يغالب در کشت طيخطرناک و هر گونه شرا يکاال نشيو چ يبند بسته
  باشد؛ و
 »گردد. يماجراء  يتيمقاصد امن ياوقات برا يدر تمام ينگهبان ا چنديک ي، مورد حسب .٥

 
 ٢قطعنامه 

 نامه يآموزش، صدور گواه ي نامه نييل در مورد آياصالحات مان
 و)يدبل يس يت انوردان (اسيدر يو نگهبان

 )، ١٣٨٩( ٢٠١٠ل ي(کنفرانس) مان ييفراهما
 يالملل نيب ونيکنوانساصالحات ضميمه در خصوص تصويب  ١قطعنامه پس از تصويب 

 ،١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨ انوردان،يدر يو نگهبان نامهيور گواهصد ،يآموزش ياستانداردها
به اهميت ايجاد استانداردهاي شايستگي اجباري و دقيق و ساير مفاد  با اذعان

اجباري ضروري براي حصول اطمينان از اين كه تمامي دريانوردان به شيوه مناسب 
وظايف خود در عين  بينند و از تجربه، مهارت و شايستگي كافي براي اجراي آموزش مي

ها در دريا و حفاظت از محيط زيست دريايي  تضمين ايمني جان اشخاص و دارايي
 برخوردار هستند،

به ضرورت اصالح به موقع اين استانداردها و مفاد اجباري با هدف  با اذعانهمچنين 
 ها، كشتي هاي استفاده شده در ها، فرايندها و شيوه آوري، عمليات با تحوالت فن مؤثر همگامي

اي از سوانح دريايي و آلودگي از خطاي انساني  اين كه بخش عمده يبا يادآور
 شود، ناشي مي

خطاي مرتبط با  يبراي كاهش خطرها مؤثر هاي اين كه يكي از روش با درك
هاي درياپيما، حصول اطمينان از اين مساله است كه باالترين  در فعاليت كشتي انساني

ي آموزش، صدور گواهينامه و شايستگي درخصوص دريانوردان سطح ممكن استانداردها
 ها اعمال شود، شاغل يا متقاضي اشتغال در اين كشتي

ايمني جان اشخاص و  باالترين سطح ممكن استانداردهايبه كسب و حفظ  با تمايل
 ، حفاظت از محيط زيست دريايي ها در دريا و بندر، و  دارايي

 ينگهبان و نامهيآموزش، صدور گواه ي نامه نييآ پيشنهادياصالحات  پس از بررسي
در  ياجبار ياستانداردها «، در دو قسمت (الف) با عنوان )ويدبل يس يت (اس انوردانيدر

، و »(اصالح شده) ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨، دبليو سي تي اس ونيکنوانس ي مهيمورد مفاد ضم
دبليو،  سي تي اس ونينوانسدر مورد مفاد ک هاي توصيه شده راهنمايي« با عنوان (ب) 
 يالمللنيسازمان ب، كه ميان تمامي كشورهاي عضو »(اصالح شده) ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨

 اين كنوانسيون توزيع شده بود، يو اعضا يانورديدر
دبليو،  سي تي اس ونيکنوانسضميمه  ١/١، مقرره ٢به اين كه بر اساس بند  با توجه

بايد طبق مفاد  دبليو سي تي اسي  نامه (الف) آيين ، اصالحات قسمت١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨
 و اعمال شوند،االجراء  الزم كنوانسيون در خصوص شيوه اصالح اين ضميمه تصويب، ١٢ماده

كه ميان تمامي  ويدبل يس يت اس ي نامه نييآپيشنهادي اصالحات  پس از بررسي
 يون توزيع شده بود،اين كنوانس يو اعضا يانورديدر يالمللنيسازمان بكشورهاي عضو 

 انوردانيدر يو نگهبان نامهيآموزش، صدور گواه ي نامه نييآاصالحات  .٦
 نمايد؛ مندرج در ضميمه اين قطعنامه را تصويب مي ،)ويدبل يس يت (اس

نمايد اصالحات قسمت  تعيين مي ون،ي) کنوانس٧)(الف)(١(١٢بر اساس ماده  .٧
 پذيرفته شده) ١٠/٤/١٣٩٠( ٢٠١١ل جوالي از تاريخ او ويدبل يس يت اس ي نامه نييآ(الف) 

كنوانسيون، يا  يشوند، مگر اين كه تا پيش از آن تاريخ، بيش از يك سوم اعضا قلمداد مي
درصد  ٥٠داراي ناوگان تجاري با مجموع ظرفيت ناخالص برابر با حداقل  يجمعي از اعضا

اعتراض خود را  تن در جهان، ١٠٠بيش از  تجاري هاي ناوگان كشتي ظرفيت ناخالصكل 
 اعالم كرده باشند؛ يانورديدر يالمللنيبه اين اصالحات به دبيركل سازمان ب

) ٩)(الف)(١(١٢بر اساس ماده خواهد توجه داشته باشند كه  مياعضاء  از .٨
مندرج در ضميمه اين  ويدبل يس يت اس ي نامه نيياصالحات قسمت (الف) آ، ونيکنوانس

 ٢خواهند شد اگر طبق بند االجراء  الزم )١١/١٠/١٣٩٠( ٢٠١٢ ژانويهتاريخ اول  درقطعنامه 
 فوق پذيرفته شده قلمداد شوند؛

 ي نامه نييقسمت (ب) آهاي مندرج در  نمايد راهنمايي توصيه مي .٩
 ي نامه نيياصالحات قسمت (الف) آشدن االجراء  الزم (اصالح شده) از تاريخ ويدبل يس يت اس
 اين كنوانسيون مدنظر قرار بگيرند؛ ي، توسط تمامي اعضاويدبل يس يت اس

را  ويدبل يس يت اس ي نامه نييآخواهد  ته) ايمني دريانوردي ميياز کارگروه (کم .١٠
 تحت بازنگري نگاه دارد و به شيوه مناسب اصالح نمايد؛

اين شده از  تأييد هايي خواهد نسخه مي يانورديدر يالمللنيسازمان بدبيركل از  .١١
آن را در اختيار مندرج در ضميمه  ويدبل يس يت اس ي نامه نييآاصالحات و متن قطعنامه 

 كنوانسيون قرار دهد؛ يتمامي اعضا

 تأييد هايي خواهد نسخه مي يانورديدر يالمللنيسازمان باز دبيركل همچنين  .١٢
 يالمللنيكشورهاي عضو سازمان بيم آن را در اختيار تمامي اشده اين قطعنامه و ضم

 .قرار دهدنيستند، نيز كنوانسيون  اينعضو كه  يانورديدر

 
  مهيضم

 ينامه و نگهبانيآموزش، صدور گواه ي نامه نيياصالحات مانيل در مورد آ
 دبليو) سي تي (اسانوردان يدر

نامـه و  يآمـوزش، صـدور گواه   ي نامـه  نيـي آقسمت (الـف)  متن حاضر جايگزين     ١
 ) شده است:  دبليو سي تي اس( انوردانيدر ينگهبان

 
 (الف)قسمت 

 دبليو سي تي اسون يکنوانس ي مهيدر مورد مفاد ضم ياجبار ياستانداردها
 مقدمه

است که در  يمفاد اجبار ي، حاودبليو سي تي اس ي نامه   نيين قسمت از آيا ١
انوردان يدر ينامه و نگهباني، گواهيآموزش ياستانداردها يالملل نيون بيکنوانس ي مهيضم
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ن پس، يشده)، به طور خاص به آن اشاره شده است و از ا الحـ(اص ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨
 ييات حداقل استانداردهايين مفاد، جزيشود. ا ياد مي دبليو سي تي اسون يبه عنوان کنوانس

و کامل ببخشند را  يون، اثر کافيت کنند تا به مفاد کنوانسيالزم است رعااعضاء  که
 دهد. يم هيارا

 يشود که ضرور يت را شامل ميصالح ين قسمت، استانداردهاين، ايهمچن ٢
خود، به موجب مفاد  يستگيشا يها نامهيد اعتبار گواهيصدور و تجد يان براياست، متقاض

ن يگزين مفاد جايب ي ه کنند. به منظور روشن شدن رابطهي، ارادبليو سي تي اس ونيکنوانس
 يها ييم، توانانامه از فصول دوم، سوم و چهارياز فصل هفتم و مفاد گواه  نامهيگواه

ر يگانه ز ت، حسب مورد، تحت عملکرد هفتيصالح يمشخص شده در استانداردها
 شده است: يبند دسته

 يناوبر .١

 نش کااليو چ ييجا جابه .٢

 يو مراقبت از افراد در کشت يات کشتيکنترل عمل .٣

  ييايدر يمهندس .٤

 يک و کنترل مهندسي، الکترونيکيالکتر .٥

  ير و نگهداريتعم .٦

 ييويمخابرات راد .٧

 ر:يز يتيدر سطوح مسئول
  يتيريسطح مد .١

 ياتيسطح عمل .٢

 سطح پشتيباني .٣

ت يصالح ي، در جداول استانداردهاين فرعيت، با عناويها و سطوح مسئول عملکرد
 يعملکرد، در سطح ي ن قسمت مشخص شده است. گسترهيا ٤و  ٣، ٢مندرج در فصول 

فهرست شده به موجب  يها ييان شده، برحسب توانايب يت که در عنوان فرعياز مسئول
، در بخش »تيسطح مسئول«و » عملکرد« يف شده است. معنياز آن جدول، تعر ١ستون 

 ، درج شده است.يف واژگان کليدر تعار ١/١ـ  الف
مقررات موجود در  يگذار ن قسمت، طبق شمارهيا يها بخش يگذار شماره ٣

 يها مکن است به قسمتها م ن بخشياست. متون ا دبليو سي تي اس ونيکنوانس ي مهيضم
 ، تنها منحصر به آن متن است.يگذار ن شمارهيم شود، اما ايتقس ييشده و بندها يگذار شماره

 
 فصل اول

 يمربوط به مفاد کل ياستانداردها
 ١/١ـ  بخش الف

 حاتيف و توضيتعار
استفاده  يها ، در مورد واژه١/١و مقرره  ٢  حات مندرج در مادهيف و توضيتعار ١
شود. عالوه بر آن،  يکسان اعمال مينامه به طور  نيين آي(الف) و (ب) ا يها قسمتشده در 

 شود: ينامه به کار برده م نيين آير تنها در ايف مکمل زيتعار
عملکرد  يبه دست آمده برا يستگياز شا يسطح يت، به معناياستاندارد صالح .١

نجا يطور که در ا توافق شده آن يالملل نيب يارهايطبق مع يف در کشتيمناسب وظا
 ش داده شدهي، درک و مهارت نمايا سطوح آگاهيرنده استانداردها يده و دربرگيم گرديتنظ

 مشروح است.

 ت است که وابسته به:ياز مسئول يسطح يبه معنا يتيريسطح مد .٢

ا افسر مهندس دوم در يخدمت، به عنوان فرمانده، افسر اول، افسر سرمهندس  .٢.١
 وما باشد، ياپيدر يکشت

 ي مشخص شده ي عملکردها در محدوده ي نان از انجام همهيحصول اطم .٢.٢
 ، به طور مناسب است؛يتيمسئول

 ت است که وابسته به:ياز مسئول يسطح ي، به معناياتيسطح عمل .٣

 ي فهيا مهندس وظي يا مهندسي يخدمت، به عنوان افسر نگهبان مسئول ناوبر .٣.١
 ييويا خدمت، به عنوان کاربر رادي، يا دوره ي دون خدمهب يها موتورخانه ين شده براييتع
 ما است، و ياپيدر يکشت يرو

ف در يوظا ي م در رابطه با عملکرد مربوط به همهيکنترل مستق يبرقرار .٣.٢
 يم فرديت مستقيمناسب و تحت هدا يها ، طبق روشيتيمشخص مسئول يها محدوده

 دارد؛ ت يطه مسئوليدر آن ح يتيرياست که در سطح مد

ف يت وابسته به انجام کارها، وظاياز مسئول يسطح ي، به معنايبانيسطح پشت .٤
ت يما است، که تحت هداياپيدر يافته در کشتيص يتخص يها تيا مسئوليواگذار شده 

 کند؛ يخدمت م ياتيو عمل يتيريقرار دارد که در سطح مد يفرد

 ،»تياقل استاندارد صالحات حديخصوص«جداول  ٤، در ستون يابيارزش يارهايمع .٥
اب، به منظور يک ارزي يبرا ياصول ي کننده در قسمت (الف) درج شده است که، فراهم

 يها تيف و مسئوليتواند به کارها، وظا ي، ميک متقاضيا ين قضاوت است که آيه ايارا
 ر؛ و يا خيمرتبط مبادرت ورزد 

و  ته، مناسب و مستقلسيتوسط اشخاص شا يابيارزش يمستقل، به معنا يابيارزش .٦
 تأييد قرار دارد، به منظور يابياست که در حال ارزش يتيا فعاليواحد  ي خارج از محدوده

نان از سالمت يدر جهت حصول اطم ياتيعمل يها روش يريکارگ امور و به ي آن که اداره
، يده ت، سازمانيريسطوح مد ي ن شده در همهييبه اهداف تع يابي دست يآنان برا
 شود. يز، کنترل ميه گرفته شده است و در داخل خود نبرعهد

 ٢/١ـ  بخش الف
 ييها و اسناد شناسا نامهيگواه

مورد لزوم  ييکه سند شناسا يآمده، هنگام ٢/١مقرره  ٦همان طور که در بند  ١
شود، آن  ينامه آورده ميون، در جمالت مندرج در خود گواهيکنوانس ٦ ي توسط ماده

شود، صادر شود، مشروط بر آن که،  ين نشان داده ميکه پس از ا يفرمد در ينامه، بايگواه
نامه که ممکن است در ظهر ين گواهيد اعتبار ايهر تجد يخ انقضايا تا تاري«کلمات 

د اعتبار در ظهر يثبت تجد يکه برا يفرم ظاهر شود، و مفاد ي، در رو»دياينامه بيگواه
مهلت، حذف  ينامه به محض انقضايض گواهيشود، در صورت لزوم تعو يفرم ظاهر م
 نامه درج شده است.  نيين آيا ٢/١ـ  ن فرم، در بخش بيل ايتکم ييشوند. راهنما

 
 )ي(مهر رسم

 (کشور)

 ، يآموزش يون استانداردهايشده به موجب مفاد کنوانسنامه صادريگواه

  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨انوردان، يدر يو نگهبان نامهيصدور گواه

 (اصالح شده)

 
به طور کامل، طبق مفاد  ....................کند که............. يم ي..............گواه........ولت ............................د

  يسته شناخته شده است و برايون فوق (اصالح شده) شايمقرره............................................از کنوانس
ت يت دارد، مشروط به هر نوع محدودير صالحيوح مشخص شده زف مندرج در سطيانجام وظا

ن يشده از اانقضاء  هر اعتبار يخ انقضايا تا تارينشان داده شده تا...................................................
 نامه، آن طور که در ظهر آن، نشان داده شده است.يگواه

 

 اشد)مورد عمل (اگر ب يها تيمحدود سطح فهيوظ

   

   

   

   

   

 
مشـخص شـده در    يهـا  ا سـمت يـ ر يـ نامه، ممکن است در سـمت ز ين گواهيا يدارنده قانون

 خدمت کند. ييايمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دريا تأمين الزامات

 
 مورد عمل (اگر باشد) يها تيمحدود سمت

  

 
 ..........................................................صادر شده در ................نامه...................................يگواه ي شماره

 ..................................................        )   ي(مهر رسم
 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                          

                                                       .................................................. 
 کامالً مجاز  ينام مقام رسم                                                          
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کـه   يون، در زمـان ي، کنوانسـ ٢/١ ي مقـرره  ١١د طبـق بنـد   يـ نامه، باين گواهياصل ا
 کند، در دسترس باشد. يخدمت م يآن در کشت ي دارنده

 نامه ........................................................................................................يگواه ي خ تولد دارندهيتار
 ...................................................................................................نامه .................يگواه ي دارندهامضاء 

 نامه                                                                                                                                 يگواه ي عکس دارنده
 

 
 

 .....................................................................................شود تا ............................... يد مينامه تجدين گواهيله اعتبار ايوس نيبد
 .........................................................................                                             )                        ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                  
 .........................................................................         د اعتبار .............................................      يخ تجديتار

 کامالً مجاز يام مقام رسمن                                                                          
 

 ..........................................................................شود تا .......................................... يم ديتجد نامهيگواه نياعتبار ا لهيوس نيبد
 .........................................................................                                                )                     ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                 
 .........................................................................      ......................      اعتبار ....................... ديتجد خيتار

 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                                                      

 
ن فرم، گواه صدور ياآمده است، استفاده از  ١آن چه در بند استثناء  به  ٢

 خيا تا تاري«ن که، کلمات ير نشان داده شده است، مشروط بر اياست که در ز يا نامهيگواه
ن يا ي، در رو»ديايکه ممکن است در ظهر آن ب يين سند شناسايد اعتبار ايهر تجدانقضاء 

م است که الز يد در مورديآ يد اعتبار، که در ظهر فرم ميفرم، ظاهر شود و مفاد ثبت تجد
ل فرم، در يتکم ييض شود، حذف گردد. راهنمايتعوانقضاء  ، به محضييسند شناسا

 نامه درج شده است. نيين آيا ٢/١ـ  بخش ب
 
 

 )ي(مهر رسم
 (کشور)

ون ينامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسيسند شناسايي گواه بر گواه
  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨انوردان، يدر يو نگهبان نامهي، صدور گواهيآموزش ياستانداردها

 (اصالح شده)
 

 .. ........شماره .......................... ي نامهيکند که گواه يم ي..گواه...................................دولت .
  ............................. ي مفاد مقرره طبق شده، شناخته ستهيشاهر نظر  که از.....................................يبرا

مندرج در سطوح  فيانجام وظا يفوق (اصالح شده)، صادر شده است و برا ونيکنوانس
 ......................... نشان داده شده تا تيدارد، مشروط به هر نوع محدود تيصالح ريشده ز مشخص

در که ممکن است  ييناساسند ش نيشده از اانقضاء  اعتبار ديهر تجدانقضاء  خيتا تار اي
 ظهر آن، نشان داده شود.

 
 مورد عمل (اگر باشد) يها تيمحدود سطح فهيوظ

   

   

   

   

   

مشخص شـده در   يها ا سمتير ي، ممکن است در سمت زسند شناسايين يا يدارنده قانون
 خدمت کند. ييايمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دريا تأمين الزامات

 
 ر باشد)مورد عمل (اگ يها تيمحدود سمت

  

 ......................................................صادر شده در .....................................سند شناسايي ي شماره
 ..................................................       )    ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسممضاء ا                                                   
                                                    .................................................. 

 کامالً مجاز   ينام مقام رسم                                                              
  

کـه   يون، در زمـان ي، کنوانسـ ٢/١ ي همقـرر  ١١د طبـق بنـد   يـ با ،سند شناسـايي ن ياصل ا
 کند، در دسترس باشد. يخدمت م يآن در کشت ي دارنده

 ........................................................................................................ سند شناسايي ي خ تولد دارندهيتار
 .......................................................................................................... سند شناسايي ي دارندهامضاء 

                                                                          سند شناسايي ي عکس دارنده
 

 
 

 .......................................................................................شود تا ........ يد ميتجد سند شناسايي ن يله اعتبار ايوس نيبد
 .........................................................................                                    )                           ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                         
 .........................................................................    د اعتبار .............................................      يخ تجديتار

 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                                                          
 

 .............شود تا ................................................................................ يم ديسند شناسايي  تجد  نياعتبار ا لهيوس نيبد
 .........................................................................   )                    ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                  
 .........................................................................  اعتبار .............................................       ديتجد خيتار

 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                                                        
 

ر نشان داده شده يکه در ز يا نامهيگواه ييبر شناسا ين فرم به منظور گواهيا ٣
ن يد اعتبار ايهر تجدانقضاء  خيا تا تاري«ن که کلمات يا يشود، به استثنا ياست، استفاده م

فرم ظاهر شود و  ي، در رو»که ممکن است در ظهر آن نشان داده شود ييسند شناسا
الزم است  ييکه سند شناسا يد هنگاميآ يکه در پشت فرم م يد اعتباريمفاد ثبت تجد

خش ن فرم، در بيل ايتکم ييد حذف گردد. راهنمايض شود، بايآن تعو يمحض انقضا به
 نامه درج شده است.  نيين آيا ٢/١ـ  ب

 
 

 )ي(مهر رسم
 (کشور)

ون ينامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسيسند شناسايي گواه بر شناسايي گواه
  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨انوردان، يدر يو نگهبان نامهي، صدور گواهيآموزش ياستانداردها

 (اصالح شده)
 

 ...................... ي شماره ي نامهيکند که گواه يم يگواه ..............................................دولت ..
 ...............................از طرف دولت ....... ايتوسط  ............................................................ يصادره برا

شده است و  ييصالح شده) شناساا(فوق  ونيکنوانس ١٠/١ ي از هر نظر طبق مفاد مقرره
است، منوط  ريمندرج در سطوح مشخص شده ز فيآن، مجاز به انجام وظا يقانون ي دارنده

انقضاء  خيتا تار اي ........................................................ نشان داده شده تا تيبه هر نوع محدود
 ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. آن طور که ييسند شناسا نياعتبار ا ديهرتجد
 

 مورد عمل (اگر باشد) يها تيمحدود سطح فهيوظ
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مشخص شـده در   يها ا سمتير ي، ممکن است در سمت زسند شناسايين يا يدارنده قانون
 خدمت کند. ييايمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دريا تأمين الزامات

 
 رد عمل (اگر باشد)مو يها تيمحدود سمت

  

 
 ...........................صادر شده در ..........................................................................سند شناسايي ي شماره

 ..................................................                               )   ي(مهر رسم
 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                   
                                                            .................................................. 
 کامالً مجاز  ينام مقام رسم                                                              
 
 

که  يون، در زمانيکنوانس ٢/١ ي مقرره ١١د طبق بند يبا ،سند شناسايين ياصل ا
 کند، در دسترس باشد. يخدمت م يآن در کشت ي دارنده

 ................................................................................................. سند شناسايي ي خ تولد دارندهيتار
 ............................................................................................................ سند شناسايي ي دارندهامضاء 

                                                                          سند شناسايي ي عکس دارنده
 

 
 

 .....................................................................شود تا ......................... يد ميتجد سند شناسايي ن يله اعتبار ايوس نيبد
 ........................................................................                                     )                      ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                
 .........................................................................     د اعتبار .............................................      يخ تجديتار

 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                                                        
 

 ............................................................شود تا ................................ يم ديسند شناسايي  تجد  نياعتبار ا لهيوس نيبد
 .........................................................................                                  )                            ي(مهر رسم

 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                            
 .........................................................................  اعتبار .............................................       ديدتج خيتار

 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                                                     

 
، که ممکن است ٢/١ ي مقرره ١٠گر طبق بند يد يها فرم به منظور استفاده از ٤

نان حاصل کنند که يد اطميبااعضاء  ن بخش باشد،يم شده در ايتنظ يها متفاوت از فرم
 موارد: ي در همه
فرد دارنده، از جمله:  يو مشخصات شخص يياطالعات مربوط به شناسا ي همه .١
ر سند، در همان طرف سند درج و خ صدويخ تولد، عکس و امضا، همراه با تارينام، تار

 الصاق شده است؛ و

 ها محق به خدمت، آن ي که دارنده ييها ا سمتياطالعات مربوط به سمت  ي همه .٢
 ي ت، به اضافهـاس يياـيط مرجع درـابل اعمال توسـمن نفرات، قيا تأمين ق الزاماتـطب

 باشد. ييبل شناساقا يد به طور مشخص نشان داده شده و به آسانيت، بايهر گونه محدود

 

 ها نامهيصدور و ثبت گواه
  ييايخدمات در تأييد

نان يون، بهتر است اطميالزام شده توسط کنوانس ييايخدمات در تأييد دراعضاء  ٥
آن  ياست که برا يستگياز شا ياد شده، مرتبط با سطحيحاصل کنند که خدمت 

ه که با خدمت در ياول ين که، به جز آشناسازيدرخواست شده است، با در نظر گرفتن ا
انورد، يمجوز به در ي، اعطاين خدمتيشود، اهداف چن يما حاصل مـياپيدر يها يشتـک

من و يات ايآن عمل ين، تحت نظارت مناسب برايبه منظور کسب معلومات و فرصت تمر
  شود. يشده م درخواست يستگياست که مربوط به شا  يعموم فيها و وظا ، روشييايمناسب در

  يآموزش يها دوره تأييد
، بهتر است در نظر داشته باشند که يآموزش يها ها و برنامه هدور تأييد اعضا، در ٦

آن  يساز نه آمادهيتواند زم ي، ميانورديدر يالمللنيالگو شده از طرف سازمان ب يها دوره
 يريادگيات اهداف يينان حاصل کنند که جزيها را فراهم کند و اطم ها و برنامه دوره

 رد.يگ يه شده در آن، به طور مناسب، تحت پوشش قرار ميوصت
  يبه امور ثبت يکيالکترون يدسترس

در  يد مفادي، با٢/١ ي مقرره ١٥، طبق بند يکيثبت الکترون يدر روند نگهدار ٧
 يها ا ثبتي يرا به امور ثبت يا کنترل شده يکيالکترون ينظر گرفته شود که مجوز دسترس

 کنند: تأييد ر رايها بتوانند موارد ز و شرکتاعضاء  دهد، تا، اختصاص يکيالکترون
 يستگير اسناد شايا ساي، يينامه، سند شناسايگواه يو يکه برا يانوردينام در .١

 آن؛ يخ انقضايخ صدور و تاريمربوط به آن، تار ي صادر شده است، شماره

 يتياسناد، ممکن است در آن خدمت کند و هر محدود ي که دارنده يسمت .٢
 ربوط به آن؛ وم

تواند انجام دهد، سطوح مجاز شده و هر گونه  ياسناد م ي که دارنده يفيوظا .٣
 ت مربوط به آن.يمحدود

 نامه يثبت گواه يبرا يگاه اطالعاتيجاد پايا
ها و اسناد  براي ثبت فهرست گواهينامه ٢/١ي  مقرره ١٤در اجراي الزامات بند  ٨

وري نيست مشروط بر اين كه تمامي اطالعات ضر ياطالعات گاهيپاشناسايي، ايجاد يك 
 ثبت شوند و در دسترس قرار بگيرند. ٢/١ي  مقررهالزم طبق 

، يکيالکترون ثبت صورت ا بهيشده بر کاغذ  ر به طور ثبتيز يبهتر است، اقالم اطالعات ٩
 رند:ي، در دسترس قرار گ٢/١ ي طبق مقرره

 نامهيت گواهيوضع .١

 اعتبار
 قيتعل

 ابطال
 يمفقودگزارش 

 ن رفتنياز ب
 که در حال حاضر دارند، يتيبر وضع يرات انجام شده، مبنيياز تغ يهمراه با درج سابقه ا

 رفتهيرات صورت پذييخ مربوط به تغيشامل: تار
 نامهيات گواهييجز .٢

 انوردينام در
 خ تولديتار
 تيمل

 ت يجنس
 ک عکسيحاً يترج

 سند مرتبط ي شماره
 خ صدوريتار
 خ انقضايتار
 خ اعتبار مجددين تاريرآخ
 ) موقتيات مجوز(هاييجز
 يستگيات شاييجز .٣

 )١/٢ ي و (مانند، مقررهيدبليسيتاس يستگياستاندارد شا
 سمت

 فه يوظ
 تيسطح مسئول
  ييسند شناسا

 ها تيمحدود
  يات پزشکييجز .٤

 ي نامهيد اعتبار گواهيا تجدي، مربوط به صدور يپزشک ي نامهين گواهيخ صدور آخريتار
 .يستگيشا

 ٣/١ـ  بخش الف
 ک ساحلينزد يسفرها ي دهنده اصول پوشش

کند،  يف ميک ساحل را تعرينزد يک عضو، سفرهايکه  ير موارد، هنگامين سايدر ب ١
ت استاندارد که در يجداول صالح ٢رات در موضوعات مندرج در ستون ييبه منظور اعمال تغ

 ي ت همهيو امن يمنيبر ا تأثير با در نظرگرفتن نامه وجود دارد، نييقسمت (الف) آ ٣و  ٢فصول 
 يها يمعتبر جهت خدمت در کشت يها نامهيصدور گواه ي، براييايست دريط زيها و مح يکشت

 رد:يد در نظر بگير را باين سفرها موارد زين چنيمحق به برافراشتن پرچم آن عضو و اشتغال در ا
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 که به آن اشتغال دارد؛ يو تجارت ينوع کشت .١

 لووات؛ي، بر حسب کيمحرکه اصل يرويو قدرت ن يت ناخالص کشتيظرف .٢

 ت و طول سفرها؛يماه .٣

 ک پناهگاه؛يحداکثر فاصله از  .٤

 ؛يانورديدر يابي تيل موقعيتحت پوشش و دقت وسا ي ت منطقهيکفا .٥

 ک ساحل؛ينزد يسفرها ي هيغالب در ناح يط معمول هوايشرا .٦

 تجسس ونجات؛ و يبرا يتکش يو رو يساحل يالت ارتباطيمفاد مربوط به تسه .٧

 .يدر کشت يفن يژه در ارتباط با نگهداري، به ويت ساحليدر دسترس بودن حما .٨

ست که يک ساحل اشتغال دارند، در نظر نينزد يکه در سفرها ييها يکشت يبرا ٢
ک ينزد يرهاـمشخص شده در سف يها تمر در محدودهـها به طور مس ن بهانه که آنيت اـتح
 خود را به سراسر جهان گسترش دهند. يکنند، سفرها يم يانورديه درياهمس يساحل اعضا به

 ٤/١ـ  بخش الف
 کنترل يها روش

شده  انيداد بيبرآمده از هر نوع رو ،٤/١ ي مقرره ١.٣ه شده در بند يارا يابيروش ارز ١
باشند، که در  يا ت خدمهي، به منظور کسب صالحيا هيتأييد د به شکليدر آن بند، با

 رند.يداد را فرا بگيالزم و مربوط به آن رو يها زم است، مهارتقت اليحق
به کار  يها رد، روشيپذ يانجام م يابين ارزيکه ا يد در نظر داشت، هنگاميبا ٢

ام) باشد و اسي(آ يمنيت ايريمد المللي بيننامه  نيي، در ارتباط با آيگرفته شده در کشت
 ها است. من آن روشيا يريکارگ ت بهيه صالحز محدود بيون نين کنوانسين که، مفاد ايا

ت يصالح يد به استانداردهايون، باين کنوانسيکنترل به موجب ا يها روش ٣
آنان، آن طور که در  يها محدود شود و مهارت يکشت يانوردان رويک از دريمربوط به هر 

ت يصالح يابيباشد. ارز يف شده است در ارتباط با نگهبانينامه تعر نيين آيقسمت (الف) ا
 انوردان آغاز شود. يدر يها نامهيگواه تأييد د بايبا يدر کشت
، ٤/١ ي مقرره ١.٣به موجب بند  يابينامه، در ارزيگواه تأييد نظر از صرف ٤

خود نشان دهند.  ي فهيانوردان خواست که مهارت مربوط را در محل وظيتوان از در يم
، در ارتباط ياتين مهم باشد که الزامات عمليبر ا يا هيتأييد ي تواند به منزله يش، مين نمايا

، يط اضطراريمناسب در شرا ي ، برآورده شده است و توان مقابلهينگهبان يبا استانداردها
 انورد وجود دارد.يت دريصالح ي در محدوده

 يارهايت، به همراه معيش صالحينما يها د تنها از روشي، بايابيدر روند ارز ٥
 نامه استفاده شود.  نيين آيه شده در قسمت (الف) ايارا ياستانداردها ي و گستره يابيارزش

ف مشخص يوظا يکه دارا يانوردانيدر يت، برايمربوط به امن يستگيشا يابيارز ٦
، طبق مندرجات در يروشن يها نهيرد که زميانجام پذ يد در صورتيهستند، تنها با يتيامن

. وجود داشته باشد (سوالس) اياشخاص در در نجات جان يالملل نيون بيکنوانس ٢/١١فصل 
 ييشناسا يا سندهايها و  نامهيگواه ي هيتأييد د محدود بهيبا يابيگر، ارزيد يها در حالت

 انوردان باشد.يدر
  ٥/١ـ  بخش الف

 يمفاد مل
ف يارجاع وظا يبرا يمانع ي ر شود که به منزلهيد چنان تفسي، نبا٥/١ ي مفاد مقرره

 محسوب شود. ينيب شيپ رقابل يغ يها ا در حالتي تحت نظارت يآموزش
 ٦/١ـ  بخش الف

  يابيآموزش و ارز
 يابيو ارز يمراحل آموزش ي نان حاصل کند که انجام همهيد اطميهر عضو، با ١

 ون:ينامه به موجب کنوانسيصدور گواه يانوردان برايدر
ل يها و وسا وهياز ش ير شده، از جمله، برخورداريتحر يها طبق برنامه يساختار .١
 يابي دست يدارد، که برا يضرور يها، و موضوعات درس ه، روشيارا ياز برايمورد ن

 ز شده است؛ ويت تجوياستاندارد صالح به

و  يابي، انجام، نظارت، ارزش٦و  ٥ ،٤ يسته، برابر با بندهايتوسط اشخاص شا .٢
 شود. يت ميحما

  ي، تنها هنگامير کشتن خدمت ديا آموزش حي يابيارز ي اشخاص برگزارکننده ٢
 يات عاديا آموزش به طور معکوس، در عملي يابين ارزين کار را انجام دهند که چنيد ايبا

ا يآموزش  اثرگذار نباشد و بتوانند زمان و توجه خود را، به طور کامل، به امور مربوط به يکشت
 ، اختصاص دهند. يابيارز

 ١ها ابيناظرها و ارز ،نيمدرس يها يستگيشا

 ي هيارا يها، برا ابين، ناظرها و ارزينان حاصل کند که مدرسيد اطميهر عضو، با   ٣
 يانوردان، چه در کشتيت دريصالح يابيا امور مربوط به ارزيانواع خاص و سطوح آموزش 

 سته هستند.يون، مناسب و شاين بخش از کنوانسيا ساحل، طبق مفاد اي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) مربوط الگوي سازمان بين  از دورهـ ١

 ن خدمتيآموزش ح
ا در ي يانورد را، چه در کشتيک درين خدمت يت آموزش حيکه مسئول يهر شخص ٤

 د:يد، باارد عهده ون برينامه به موجب کنوانسيگواه يبرا يستگيساحل، به منظور احراز شا
 ي هياز اهداف آموزش خاص، به منظور ارا يو درک يآموزش ي از برنامه يبرآورد .١

 که در حال انجام است داشته باشد؛ يآموزش ي ژهينوع و

 باشد که به خاطر آن، آموزش مورد نظر، در حال انجام است؛ و يا فهيوظ ي ستهيشا .٢

 شود: يساز استفاده م هياگر در انجام آموزش از شب .٣

سازها را  هيس، شامل: استفاده از شبيمناسب و مربوط به فنون تدر يمودهارهن .٣.١
 افت کرده باشد، ويدر

ساز در حال استفاده را  هيانواع خاص شب ياتيعمل يمربوط به کاربر ي تجربه .٣.٢
 داشته باشد.

انورد، به منظور احراز يک درين خدمت يشخص مسئول ناظر بر آموزش ح ٥
 ي د درک کامل از برنامهيون، بايه به موجب کنوانسناميکسب گواه يبرا يستگيشا

 را داشته باشد. اجراء  و اهداف خاص هر نوع آموزش در حال يآموزش
 تيصالح يابيارز
انورد، به منظور استفاده يک درين خدمت يت حيصالح يابيارز يشخص مجر ٦
ون، چه در يانورد به موجب کنوانسينامه توسط دريکسب گواه يستگياحراز شا ياز آن برا

 د:يا در ساحل، بايو  يکشت
 ، برخوردار باشد؛يابيت مورد ارزيو درک صالح ياز سطح مناسب آگاه .١

 در حال انجام است؛ يابيآن، ارز يباشد که برا يا فهيوظ ي ستهيشا .٢

 ها را کسب کرده باشد؛ ها و عملکرد روش يابيمناسب، به منظور ارز ييراهنما .٣

 ت آورده باشد؛ و را به دس يعمل يابيارز ي تجربه .٤

 ي تجربه يکند، دارا يسازها استفاده م هي، از شبيابيکه در امر ارز يدر صورت .٥
 تأييد ز موردين موضوع نيتحت نظارت باشد و ا ساز شبيه ، از آن نوع خاصيابيارز يعمل

 اب با تجربه قرار گرفته باشد.يک ارزي

 همؤسس کي ي در محدوده يابيآموزش و ارز
 کيتوسط  يستگيشااعطاء  اي، يه آموزشمؤسس ،يدوره آموزش کيکه  يهر عضو ٧
 نامه مورد لزوم،يصدور گواه ياز الزامات خود، و برا يرا به عنوان قسمت يآموزش ي همؤسس

ها و  يستگينان حاصل کند که شايد اطميشناسد، با يت ميون، به رسميبه موجب کنوانس
 تحت پوشش ٨/١ـ  ت بخش الفيفيک يهاها در اعمال استاندارد ابين و ارزيمدرس ي تجربه

د با آموزش يت، بايفيک ي، تجربه و اعمال استانداردهايستگين شايقرار گرفته است. چن
 ي همراه شود، و با همه يابيو ارز يآموزش يها ه و روشيس، رويمناسب در فنون تدر

 مطابقت داشته باشد.  ،٦تا  ٤ يالزامات قابل اعمال بندها
 

 ٧/١بخش الف 
 دل اطالعاتتبا
ز شده يتجو يها د در فرمي، با٧/١ ي مقرره ١اطالعات مورد لزوم، براساس بند  ١
 ر کل ارسال شود.يبه دب يبعد يدر بندها

 هيارسال اطالعات اولـ ١قسمت
د ي، هر عضو، با٧/١شدن بند االجراء  الزم ک سال، بعد ازي يزمان ي در محدوده ٢

ون انجام داده، گزارش خود را که يکنوانس مؤثر ل وکام ياجرا يکه برا يدر مورد اقدامات
 ر است، را ارسال کند:يشامل موارد ز

مسئول  يدولت ي ندهيا نمايوزارت، واحد  يات تماس و نمودار سازمانييجز .١
 ون؛يامور کنوانس ياجرا

فراهم شده و انجام گرفته، به منظور  يو حقوق ياقدامات ادار ي ح خالصهيتشر .٢
 ؛٩/١و  ٦/١، ٢/١ يها ژه با مقررهينطباق، به ونان از ايحصول اطم

 يها استيو س يستگيشا يابيالت، آموزش، امتحانات، ارزياز تحص يواضح ي هيانيب .٣
 نامه؛يب شده به منظور صدور گواهيتصو

 فراهم آمده يها يابيها و ارز ، آزمونيآموزش يها ها، برنامه از دوره يا خالصه فشرده .٤
 ون؛يده در چارچوب کنوانسنامه صادره شيهر گواه يبرا

 اياخذ مجوز، اعتبارنامه  يبرا يريگيمورد پ يها از روش ي، مختصريکل ينما .٥
ون، يمورد لزوم کنوانس يستگيشا يابيو ارز يها، سالمت پزشک آموزش و آزمون ي هيتأييد
 شده؛اعطاء  يها هيتأييد ها و ها، و فهرست مجوزها، اعتبارنامه ط مرتبط با آنيشرا

هر گونه مجوز موقت، به موجب اعطاء  يکه برا ييها فشرده از روش يا خالصه .٦
 شود؛ و يم يريگيون پيکنوانس ٨ ي ماده

و  يکل يو نما ١١/١ ي انجام شده، متعاقب مقرره ي سهيج حاصل از مقاينتا .٧
 .يروزآمد اجبار يها و آموزش ياز بازآموز يا فشرده
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 يبعد يهاگزارشـ ٢قسمت
 شش ماه پس از: يده زماند در محدويهر عضو، با ٣
، ٩ ي ماده يريگيمعادل در پ يبات آموزشيا ترتيالت يب هر تحصيا تصويحفظ  .١

 بات؛ين ترتياز چن يشرح کامل

از اقدامات  يا گر، گزارش خالصهيصادره توسط عضو د يها نامهيگواه ييشناسا .٢
 ؛ و١٠/١ ي نان از انطباق با مقررهيانجام شده به منظور اطم

ن، صادره شده يگزيجا يها نامهيگواه يانوردان دارايتخدام درمجوز اس ياعطا .٣
از  يا نمونه ي محق به برافراشتن پرچم خود، نسخه يها يدر کشت ١/٧ ي به موجب مقرره

 ه دهد.ير کل ارايها صادره شده را به دب يآن کشت يمن خدمه که برايا تأمين هر نوع اسناد

 ي را در محدوده ٨/١ ي مقرره ٢، متعاقب بند انجام شده يابيج ارزشيد نتايهر عضو، با ٤
 ر باشد:يد شامل اطالعات زيبا يابيان آن، گزارش کند. گزارش ارزشيشش ماه پس از پا يزمان

 ي نامهيمانند: گواه(دهند  يرا انجام م يابيها و تجارب آنان که ارزش يستگيشا .١
اب يانورد و ارزشيک درياز تجربه، به عنوان  يبر برخوردار يمبن يآنان، گواه يستگيشا

 يگواه ،يانورديدر يابيآموزش و ارز ي از تجربه در رشته يبر برخوردار يمبن يمستقل، گواه
ا هر گونه ي ،نامهيصدور گواه يها امور سامانه ي از تجربه در اداره يبر برخوردار يمبن
 گر)يد ي ا تجربهي يستگيشا

ها  ابيربوط به عملکرد ارزکه م يمستقل و موارد يابيف مربوط به ارزيشرح وظا .٢
 شود؛  يم

 مستقل؛ و يابيا مراکز پوشش داده شده توسط ارزشيات آموزش مؤسس از يفهرست .٣

 مستقل، شامل: يابيج حاصل ارزشينتا .٤

 ن که:يا تأييد .١

و، از جمله يدبليسيتاس ي نامه نييون و آيمفاد قابل اعمال کنوانس ي همه .١.١
ت آن عضو، در انطباق با بند يفيک يبوط به استانداردهامر ي اصالحات آن، توسط سامانه

 ، تحت پوشش است؛ و٨/١ـ  بخش الف ٣.١

، يبعد يها يريگيو پ يو اقدامات نظارت يداخل يتيريمراحل کنترل مد ي همه .١.٢
 يابي نان نسبت به دستياطم يمستند است و برا يها شده و روش يبات طراحيطبق ترت

 هستند؛  مؤثر ،٨/١ـ  بخش الف ٢، ٣ يباق با بندهاف شده، در انطياهداف تعر

 از: يحيتشر ي خالصه .٢

 اگر موجود باشد،  ،مستقل يابيافت شده، در مدت ارزشينواقص  .٢.١

 شده، و ييه شده، در رابطه با نواقص شناسايتوص ياقدامات اصالح .٢.٢

 شده است. ييکه شناسا يانجام شده، در ارتباط با نواقص ياقدامات اصالح .٢.٣

 يبعد يک از اصالحات اجباريهر  يد اقدامات در نظر گرفته در اجراياعضا، با ٥
ه اطالعات، متعاقب ي، که شامل گزارش اولدبليو سي تي اس ي نامه   نييآون و يکنوانس
 شود را گزارش کنند. پس از ينم ٨/١ ي ن، متعاقب مقررهيشيا هر گزارش پي ٧/١ ي مقرره
د شامل ي، باي، گزارش بعد٨/١ ي مقرره ٣صالحات، متعاقب بند شدن ااالجراء  الزم

 اطالعات مربوط باشد.
ون و يکنوانس ي، مربوط به اصالحات اجباريياطالعات معطوف به اقدامات اجرا ٦

 ر باشد:يد حسب اعمال، شامل موارد زي، بادبليو سي تي اس ي نامه   نييآ
ده و در نظر گرفته شده، ه شيته يو حقوق ياز اقدامات ادار يشرح مختصر .١

 نان از انطباق با آن اصالحات؛يمنظور اطم به

ه شده، يارا يها يابيها و ارز ، آزمونيآموزش يها ها، برنامه از دوره يان مختصريب .٢
 انطباق با آن اصالحات؛ يبرا

آموزش و  تأييد اياخذ مجوز، اعتبار  يکه برا ييها از روش يو موجز يکل ينما .٣
 شوند؛ يم يريگيبه موجب آن اصالحات پ يالزام يستگيشا يابيو ارز يپزشکها، سالمت  آزمون

مورد لزوم، به  يآموزش يرسان روز و به ياز هر بازآموز يا و فشرده يکل ينما .٤
 منظور انجام آن اصالحات؛ و

در مورد آن اصالحات و اقدامات موجود که در  يين اقدامات اجرايب ي سهيمقا .٥
، ٨/١ ي مقرره ٢ا بند يو  ٧/١ ي مقرره ١بند  يريگيل در پن حسب اعمايشيپ يهاگزارش

 صورت گرفته است.

 تداريگروه اشخاص صالحـ  ٣قسمت 
 يمنيا  ته)يکارگروه (کم تأييد تدار موردياز اشخاص صالح يد فهرستير کل، بايدب ٧

که  يتداريصالحکند، از جمله: اشخاص  يو نزد خود نگهدار يآور را جمع يانورديدر
ه شده و همواره در دسترس هستند، و ممکن است، به محض احساس يعضا، توصتوسط ا

، ٨/١ ي و مقرره ٧/١ ي م شده، متعاقب مقررهيتسل يهاگزارش يابيارزش ياز براين
  ٢توسط بند  يگزارش الزام يساز مشارکت در امر آماده يفراخوانده شوند و بتوانند برا

مربوط به کارگروه  يها جلسه يد در طول برگزاريان اشخاص، بيابند. اي، حضور ٧/١ ي مقرره

به طور معمول حضور داشته و در دسترس باشند؛ اما  يا رکن فرعي يانورديدر يمنيا  ته)ي(کم
  انجام دهند. ييها ن جلسهين امور را تنها در طول چنيست که اين يضرورت

نش مربوط د از دايتدار، باي، اشخاص صالح٧/١ ي مقرره ٢در ارتباط با بند  ٨
و  يآموزش ي ک نفر از آنان، از سامانهيون برخوردار باشند و حداقل يالزامات کنوانس به

 داشته باشد. يربط آگاه ينامه عضو ذيگواه
افت يدر ي، از طرف عضو٨/١ ي مقرره ٣بند  يريگيبر پ ي، مبنيکه گزارش يهنگام ٩

 ينگهدار ٧فهرست طبق بندرا که مشخصات آنان در  يتداريصالحکل، اشخاص ريشود، دب يم
 ر اعالم کنند:يو نظرات خود را در موارد ز يکند، تا گزارش را بررس ين مييکرده است، تع

 ،از دانش، درک يمستقل يابيبر آن که، آن عضو، ارزش يل گزارش، مبتنيتکم .١
نامه يگواه ي سامانه ييو امور اجرا يابيارز يها تيت و فعاليها و کسب صالح مهارت

 ، انجام داده است؛٨/١ـ  بخش الف ٣د اعتبار)، طبق بند يو تجد ييد شناساشامل سن(

 ن که:يبر ا يبودن گزارش، مبن يمکف .٢

 اند، سته بودهيها شا ابيارز .٢.١

 نان حاصل شود که:يروشن بوده است، تا اطم يف، به طور کافيشرح وظا .٢.٢

و از جمله  دبليو سي تي اس ي نامه   نييآون و يمفاد قابل اعمال کنوانس ي همه.٢.٢.١
ت آن عضو، تحت پوشش يفياستاندارد ک ي اصالحات مربوط به آن، توسط سامانه

 گرفته است؛ و قرار

 ١طبق بند  يکه به روشن ياهداف يمربوط، اجرا يها تيکامل فعال ي گستره.٢.٢.٢
 کند،  يم تأييد ن شده است را به طور کاملييتع ٨/١ ي مقرره

مستقل، به منظور  يابيشده در طول ارزش يريگيپ يها مناسب بودن روش .٢.٣
ت، و يصالح يابي، ارزشيآموزش ي ت در سامانهياهم يهر گونه عدم تطابق دارا ييشناسا
 ربط قابل اعمال باشد، و يانوردان، که ممکن است در مورد عضو ذينامه دريگواه

جا و ان شده، بهيق باقدام در نظر گرفته شده به منظور اصالح هر گونه عدم تطاب .٢.٤
١مناسب بوده است.

 

  رد:ير، صورت پذيط زيد با شرايتدار باياشخاص صالح ييهر گونه گردهما ١٠
 رکل، برگزار شود؛ يد دبيد با صالح .١

ن تعداد يهمراه باشد، معموالً ا ييگردهما ي ل دهندهيتشک يبا تعداد فرد اعضا .٢
 تر باشد؛ شيد از پنج نفر بينبا

 ن کنند؛ و ييجلسه را تع سيحاضر، ري ياعضا .٣

، دندين اگر به توافق نرسير کل اعالم کنند؛ هم چنيرا به دباعضاء  مورد توافق يآرا .٤
 ر کل اعالم کنند.يت را به دبيت و اقلينظرات اکثر

 ان کنند:ير بيد به طور محرمانه، نظرات خود را به شرح زيتدار باياشخاص صالح ١١
ر کل، توسط آن عضو، يبه دب يعات ارسالق گزارش شده در اطاليحقا ي سهيمقا .١
 ون؛يالزامات مربوط به کنوانس ي با همه

 م شده است؛يتسل ٨/١ ي مقرره ٣مربوط که به موجب بند يابيگزارش هرگونه ارزش .٢

ون ياصالحات کنوانس يگزارش هرگونه اقدام در نظر گرفته شده، به منظور اجرا .٣
 ؛ و٥ به موجب بند دبليو سي تي اس ي نامه   نييآو 

 ه شده است.يکه توسط آن عضو، ارا يگريهر گونه اطالعات د .٤

  يانورديدر يمنيا  ته)يگزارش به کارگروه (کم ـ ٤قسمت 
، مقرر شده توسط بند يانورديدر يمنيته) ايگزارش به کارگروه (کم ي هيدر ته ١٢

 د:ير کل، باي، دب٧/١مقرره  ٢
تدار منتخب از يخاص صالحه شده توسط اشيو در نظر گرفتن نظرات ارا يبررس .١

 را درخواست کند؛ ٧جاد شده، متعاقب بند يفهرست ا

را از آن  يحات، در مورد هر موضوعيتوض ي هيدر صورت ضرورت، درخواست ارا .٢
 است؛ و  ٧/١ ي مقرره ١ه شده به موجب بنديعضو کند، که مربوط به اطالعات ارا

ون کرده است، يکنوانس ياجرا يرا که آن عضو، درخواست کمک برا يبخش .٣
 قرار دهد. ييمورد شناسا

تدار آگاه شود و يجلسات اشخاص صالح يبات برگزاريد از ترتيربط بايعضو ذ ١٣
اطالعات  که مربوط به يحات هر موضوعيتوض يادا يز حق دارند که براين اعضاء  ندگانينما
 ابند.ياست، در آن جلسات حضور  ٧/١ ي مقرره ١ه شده، متعاقب بنديارا

 ٧/١ ي مقرره ٢اد شده توسط بند ينباشد که گزارش  يتير کل، در موقعيگر دبا ١٤
درخواست کند که با  يمنيته) ايربط ممکن است از کارگروه (کم يم کند، عضو ذيرا تسل

ان شده طبق ين بخش و نظرات بيا يريگيبر پ يم شده مبنيدر نظر گرفتن اطالعات تسل
 را انجام دهد. ٧/١ ي مقرره ٣بند  ح شده دري، اقدام تصر١١و  ١٠ يها بند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي کمبودها تمرکز جا و مناسب بودن اقدام اصالحي يعني اقدامات مزبور بايد بر داليل بنيادين و ريشهبهـ ١

 ترتيب داده شوند که در زمان مقرر اتخاذ شوند. اي داشته باشند و بايد به گونه
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 ٨/١ ـبخش الف 
 تيفيک ياستانداردها

 تيفيک يو استانداردها ياهداف مل
 يو استانداردها  يميو تعل ينان حاصل کند که اهداف آموزشيد اطميهر عضو، با ١
 يها ند و سطوح دانش، درک و مهارتيد به دست آيها که با ت مربوط به آنيصالح

 ييف و شناسايتعر يوشنون، به ريبه موجب کنوانس  يالزام يها ابين و ارزيمناسب ممتحن
 يت مناسب، که ممکن است به طور جداگانه برايفيک يشده است. اهداف و استانداردها

 ي سامانه ييد بتواند امور اجرايمشخص شده باشد با يآموزش يها مختلف و برنامه يها دوره
 نامه را پوشش دهد. يگواه

اعمال شده در  يهاد نظريها و تجد ها، کنترل ها، سامانه استيبا توجه به س ٢
 ف شده،ياهداف تعر يابي نان نسبت به دستي، به منظور حصول اطميت داخليفين کيتضم
صدور  ي سامانه ييامور اجرا ي دهنده د پوششيت، بايفيک ياستانداردها يکاربر ي نهيزم

انجام شده توسط  يها يابي، آزمون و ارزيآموزش يها ها و برنامه دوره ي ها، همه نامهيگواه
 ها باشد. ابين و ارزيها و تجارب مورد لزوم مدرس يستگيک عضو و شايا تحت نظر ي

 ها مستقل از دانش، درک، مهارت يابينان حاصل کند که ارزشيد اطميهر عضو، با ٣
ز، در ينامه نيامور سامانه صدور گواه يو اجرا يابيارز يها تيت و فعاليو کسب صالح

 ن که:يا تأييد رد؛ به خاطريگ يد انجام مکن يکه از پنج سال تجاوز نم يفواصل
، شامل اصالحات دبليو سي تي اس ي نامه   نييآون و يمفاد قابل اعمال کنوانس ي همه .١

 شود؛ يت، پوشش داده ميفياستاندارد ک ي ها، توسط سامانه آن

، طبق يريگيو امور تحت پ يت داخليريو کنترل مد ياقدامات نظارت ي همه .٢
 يابي نان نسبت به دستيمستند و به خاطر حصول اطم يها روش شده و يبات طراحيترت

 است؛ مؤثر ف شده،يبه اهداف تعر

ن آن مورد يمسئول يشود و به آگاه يمستقل، مستند م يابيج هر ارزشينتا .٣
 د؛ ويشده خواهد رس يابيارزش

 شود. ياصالح نواقص، در نظر گرفته م ياقدام به موقع برا .٤

 ٩/١ـ  بخش الف
  يپزشک ياستانداردها

انوردان، آن طور که يدر يبرا يسالمت پزشک ين استانداردهاياعضا، هنگام تدو ١
بر  يمبتن يت استانداردهايد متعهد به رعايالزم دانسته شده است، با ٩/١ ي توسط مقرره

 يارهاي، باشند و مع٩/١ ـ م شده در جدول الفيد چشم، در حال خدمت، تنظيحداقل د
ن، بهتر است، يچن رند. هميرا در نظر بگ ٢م شده در بند ينظت يو سالمت پزشک يکيزيف

 يابي، مربوط به ارز٩/١ـ  نامه و جدول ب نيين آيا ٩/١ـ  ه شده در بخش بيرهنمود ارا
 را در نظر داشته باشند. يکيزيف يها ييحداقل توانا

شود و بدون وارد  ين مييکه توسط عضو تع ين استانداردها ممکن است، تا حديا
افتن حرفه ي يکه در جستجو ين اشخاصي، بيا کشتيانوردان يدر يمنيبه ا يا ن لطمهآورد

 يف مختلف روين وظايز بيا هستند و نيکه در حال خدمت در در يانوردانيا و دريدر در
ن، يز به وجود آورد. آنان هم چنيانوردان تمايف مختلف دري، با در نظر گرفتن وظايکشت

ف در يوظا مؤثر انجام يانورد برايا زن دريمرد  ييکه توانا يارميا بيد هر گونه اختالل يبا
 رند.يسازد، در نظر بگ يرا محدود م يپزشک ي نامهيطول مدت اعتبار گواه

نان يد اطميتوسط عضو، با يو سالمت پزشک يکيزيف ين استانداردهايدر تدو ٢
 کنند: ير را احراز ميز يارهايانوردان، معيحاصل شود که در

ر، به منظور انجام کامل الزامات يز ٥، با در نظر گرفتن بنديکيزيف يياناتو يدارا .١
 باشند؛ ١/٦ـ  بخش الف ٢ه توسط بند يآموزش پا

و  مؤثر ارتباط ي، به منظور بر قراريو گفتار يداريشن يمکف ييداشتن توانا .٢
 ؛يکشف هر گونه اخطار صوت

که  ياختالل پزشک ايت نا به هنجار، کسالت ياز هر گونه وضع يعدم برخوردار .٣
، در طول مدت اعتبار يدرکشت يف اضطراريو وظا يف عاديوظا مؤثر من وياز انجام ا

 کند؛ يري، جلوگيپزشک ي نامهيگواه

در اثر خدمت در  که احتماالً يو روح  يچ گونه ضعف جسميرنج نبردن از ه .٤
ا سالمت و يو  ديمتناسب ننما ين خدمتيانجام چن يانورد را برايا دريابد يش يا افزايدر
 را به خطر اندازد؛ و يکشت ير اشخاص رويسا يمنيا

باشد و باعث اختالل در  ياثرات جانب يعدم استعمال هر گونه دارو که دارا .٥
 يو اضطرار يف عاديمن وظايو ا مؤثر عملکرد يبرا يا هر گونه الزاماتيقضاوت، تعادل، 

 بشود. يکشت يرو

مناسب، با  يد توسط پزشک عمومين، باانوردايدر يسالمت پزشک يهاشيآزما ٣
 رد.يکه توسط عضو شناخته شده است، انجام گ يسته ايتجربه و شا

ن کند. يتدو يپزشک عموم ييشناسا يبرا ييها د دستورالعمليبا يهر عضو ٤
ر يه شود و در دسترس سايد توسط آن عضو، تهي، بايدفتر ثبت مشخصات پزشکان عموم

 رد.ين، در صورت درخواست قرار گانوردايها و در اعضا، شرکت
و صدور  يسالمت پزشک يهاشيانجام آزما يرا برا ييد راهنمايهر عضو، با ٥

ن يا ٩/١ـ  م شده در بخش بي، با در نظر گرفتن مفاد تنظيپزشک يها نامهيگواه
را به منظور  يشناخته شده مالحظات يد به پزشکان عمومينامه فراهم کند. هر عضو، با نييآ

ن کند، در ارتباط ييانوردان تعيف مختلف دري، با توجه به وظايپزشک يد استانداردهاکاربر
ا بالفاصله و يک يد نزدي، ديل کمکيد دور با وسايد يد چشم برايد يبا حداقل استانداردها

انوردان بخش عرشه، ملزم به گرفتن يدر ي، برا٩/١ ـمندرج در جدول الف  يد رنگيد
 ين استانداردها برايک عضو، در کاربرد ايدر نظر گرفته شود.  يتد مالحظاي، نبايبان دهيد

 را يتواند مالحظات يمت موتورخانه مشغول به کار هستند، مـکه در قس يانوردانيدر
م شده در جدول يانوردان، الزامات تنظين دريا يد کلين که، دين کند، مشروط بر اييتع

 کند. تأمين را ٩/١ـ  الف
 يانوردانين که، دريبر ا يجاد کند، مبنيرا ا ييندهايها و فرآ د روشيهر عضو، با ٦

 ييدر توانا يتيا محدودياند  برخوردار نشده يسالمت يها، از استانداردهاشيکه پس از آزما
 ي هيا ناحي يکار ي ژه در ارتباط با زمان، رشتهيکار وجود داشته است، به و يآنان برا

آن  يها ينيب شيپ يف مورد خود را در راستاناي، بتوانند درخواست استيتجارت کشت
 ه دهند.يعضو، ارا
د شامل اطالعات ي، حداقل با٩/١ ي مقرره ٣ه شده در بند يارا ينامه پزشکيگواه ٧

 ر باشد:يز
 ن مدرک صادر شده استيکه به موجب آن، ا يمقام مجوز دهنده و الزامات .١

 انوردياطالعات در .٢

 نام (آخر، اول، وسط) .٢.١

 خ تولد (روز/ماه /سال)يتار .٢.٢

 ا زن)يت (مرد يجنس .٢.٣

 تيمل .٢.٤

 شناخته شده يپزشک عموم ي نامه اظهار .٣

 ريشده است: بله/ خ يش، بررسي، در محل آزمايين که اسناد شناسايا تأييد .٣.١

 ، احراز شده است: دبليو سي تي اس ٩/١ـ  در الف يشنواي ياستانداردها.٣.٢
 ر يبله / خ

 ريت بخش است؟ بله /خي، رضايل کمکي، بدون استفاده از وساييشنوا .٣.٣

 رياست؟ بله /خ دبليو سي تي اس ٩/١ـ  الف ي، طبق استانداردهاينيز بيت .٣.٤

 رياست؟ بله /خ دبليو سي تي اس ٩/١ـ  الف ي، طبق استانداردها١يد رنگيد .٣.٥

 .يد رنگيش دين آزمايخ آخريتار.٣.٥.١

 رياست؟ بله /خ يبان ديدهف يانجام وظا يراط مناسب بيشرا يدارا .٣.٦

 ريوجود ندارد؟ بله /خ يا مانع در سالمتيت يچ نوع محدوديه .٣.٧

 ا موانع ذکر شود.يت يمحدود» ريخ«اگر 
ا ياست که با خدمت در در يت پزشکياز هر گونه محدود يانورد، عاريا دريآ .٣.٨

ا بر اثر آن، يد و يبنما ين خدمتيچن يرا نا متناسب برا يا ويابد يش يممکن است افزا
 ريرا به خطر اندازد؟ بله /خ يکشت ير اشخاص رويسالمت سا

 ش: (روز/ ماه/ سال)يخ آزمايتار .٣.٩

 نامه : (روز/ماه/ سال)يگواه يخ انقضايتار.٣.١٠
 ات مقام صادرکننده ييجز .٤

 مجاز ي (شامل نام) صادر کننده يمهر رسم .٤.١

 شخص مجازامضاء  .٤.٢

نامه و حق يگواه يانورد از محتواين که دريا تأييد باـ  انورديدرامضاء  .٥
 دارد ي، آگاه٩/١ـ  بخش الف ٦نظر، طبق بند ديتجد

ادر کننده ـکشور ص  يد به زبان رسمي، بايکـپزش يها نامهيتار گواهـنوش ٨
به آن  يد شامل ترجمه اينباشد، متن، با يـسيان مورد استفاده انگلـباشد. اگر زب
 زبان باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توضيح: ارزيابي ديد رنگي تنها مستلزم انجام هر شش سال يکبار آن است.ـ ١
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 ٩/١ ـ جدول الف

 انوردانيدر ين خدمت برايد چشم، حيد يحداقل استانداردها

 يها مقرره
 ونيکنوانس

-يسيتاس
 ويدبل

 طبقه
 انوردانيدر

ل ياستفاده از وساد با فاصله، با يد
 ١يکمک

ا يک يد نزديد
 بالفاصله

 ٤ ينيدو ب ٤يشب کور ٤ديدان ديم ٣يد رنگيد

 گريچشم د ک چشمي

هر دو چشم 
ا يباهم، همراه با 

بدون استفاده از 
 يل کمکيوسا

٢/١ 
١/٢ 
٢/٢ 
٣/٢ 
٤/٢ 
٥/٢ 
٢/٧ 

 فرماندهان،
افسران عرشه و 
ملوانان ملزم به 

 يبان ديده

مورد لزوم د يد ٠.٥ ٠.٥٢
 يانورديدر يبرا

ها (مانند:  يکشت
نقشه و انتشارات 

مرجع،  ييايدر
ل ياستفاده از وسا

زات پل يو تجه
و  يفرمانده

ل يوسا ييشناسا
 )يکمک ناوبر

 ٦ادداشت ي
را مالحظه 

 ديينما

د يدان ديم
 يعاد

 د مورد لزوميد
انجام  يبرا
ف يوظا ي همه

در  يضرور
، بدون يکيتار

 سازش

ط يچ شرايه
شکار آ  يمهم
 ستين

٢/١ 
١/٣ 
٢/٣ 
٣/٣ 
٤/٣ 
٥/٣ 
٦/٣ 
٧/٣ 
٢/٧ 

 

ي افسران  همه
مهندس، 

افسران الکترو 
فني، ملوانان 
الکترو فني و 

يا ساير  ملوانان
افرادي که 
بخشي از 

نگهباني موتور 
 را بعهده دارند

(ببينيد  ٠.٤ ٠.٤٥
 )٥يادداشت 

ديد مورد لزوم 
براي خواندن 
وسايل در 

نزديکي، عملياتي 
دن تجهيزات، کر

و شناسايي 
ها يا اجزاي  سامانه

 ضروري

 ٧يادداشت 
را مالحظه 

 نماييد

ميدان ديد 
 مهم

 ديد مورد لزوم
براي انجام 

ي وظايف  همه
ضروري در 
تاريکي بدون 

 سازش

هيچ شرايط 
شکار آ  مهمي

 نيست

٢/١ 
٢/٤ 

 کاربر راديويي
-اسديامجي

 اس

ديد مورد لزوم  ٠.٤ ٠.٤
براي خواندن 

يل در وسا
نزديکي، عملياتي 
کردن تجهيزات، 

و شناسايي 
ها يا اجزاي  سامانه

 ضروري

 ٧يادداشت 
را مالحظه 

 نماييد

ميدان ديد 
 مهم

 ديد مورد لزوم
براي انجام 

ي وظايف  همه
ضروري در 
تاريکي بدون 

 سازش

هيچ شرايط 
شکار آ  مهمي

 نيست

 

 ها: ادداشتي
 اسنلن. ير داده شده در نماد اعشاريمقاد ١
شود، تا موجب کاهش خطر عدم  يه ميک چشم توصيدر  ٠.٧اقل شماره، حد ٢
 نهان چشم شود. يماريکشف ب

حمل  يبرا يد رنگيمربوط به الزامات د المللي بين يها هيهمان طور که در توص ٣
شامل: هر گونه نسخ (ن شده است ييحمل ونقل تع المللي بينون يسيو نقل توسط کم

 ).٢٠٠١ـ  ١٤٣ـ  يايآيس يبعد
ش يآزما يها افتهيچشم که توسط  ينيتوسط متخصص بال يابيمنوط به ارز ٤

 شود. يه نشان داده مياول

 باشند. ٠.٤حداقل  يبيد چشم ترکيد يد دارايقسمت موتورخانه، با ي خدمه ٥

 است. ٢ا ي ١ يايآي، سيد رنگياستاندارد د ٦

 است. ٣ا ي ٢، ١ يايآيس يد رنگياستاندارد د ٧
 ١٠/١ ـ بخش الف

 ها نامهيگواه ييساشنا
صادر شده  يها نامهيد گواهيک عضو، نباي، ١٠/١ ي مقرره ٤طبق مفاد بند  ١
ک ي يبرا يمانع ي د به منزلهين موضوع، نبايکند و ا ييرعضو را شناسايک کشور غي توسط

الت و آموزش کسب ي، تحصيياينامه به منظور قبول خدمت دريگواه ي عضو صادر کننده
، ٢/١ ي ن که، آن عضو، طبق مقررهيشود، مشروط بر ا يرعضو تلقيک غيشده تحت مجوز 

ون ينان داشته باشد که با الزامات کنوانسيها را صادر کند و اطم نامهيک از آن گواهيهر 
 ت، انطباق دارد.يالت، آموزش و صالحي، تحصييايمربوط به خدمت در

قرار داده،  ييرا مورد شناسا ينامه ايکه گواه ييايک مرجع دريکه  يهنگام ٢
 يد عضوي، باييايرد، آن مرجع دريگ ي، پس ميل انضباطيخود را بنا به دال ييسند شناسا

 ط مربوط آگاه سازد.ينامه را صادر کرده است، از شرايرا که آن گواه
 ١١/١ ـ بخش الف

 ها نامهيد اعتبار گواهيتجد
 يا ت حرفهيصالح

ر، يق موارد زيد از طري، با٢/١ ي ، به موجب الزام مقررهيت حرفه ايتداوم صالح ١
 به اثبات برسد:

 يموجود، برا ينامه ايف مناسب با گواهيشده، انجام وظا تأييد ييايخدمت در .١
 حداقل زمان:

 ا يدوازده ماه در مجموع، در طول پنج سال گذشته،  .١.١

 ايد اعتبار؛ ياصله قبل از تجدطول شش ماه گذشته، در مجموع، بالفماه در  ٣ .١.٢

 ييايکه معادل خدمت در يکه انجام داده است، به طور يفيوظا يبررس .٢
 ايباشد؛  ١.١در بند  يالزام

 ايشده؛  تأييد ک فقره آزمونيگذراندن  .٣

 ايشده؛  تأييد يها ا دورهيک دوره يز يت آميان موفقيپا .٤

 ينامه ايف مناسب با گواهيشده، انجام وظا تأييد ييايان خدمت دريپس از پا .٥
 يک سمت هم طراز اضافيکه کم تر از سه ماه در  يمدت زمان يکه در دست دارد، برا

 ي نامهين تر از آن چه گواهيي، پايافسر ي ا اشتغال در درجهيت) نباشد؛ ي(بدون مسئول
نامه يآن، گواه يکه برا يآن معتبر است، بالفاصله قبل از اشتغال، در سمت يموجود برا

 معتبر است. 

شده  تأييد دي، با١١/١ ي مورد لزوم در مقرره يو به روز رسان يبازآموز يها دوره ٢
جان اشخاص در  يمنيمربوط در ارتباط با ا المللي بينو  يرات در مقررات ملييو شامل تغ

ت ياستاندارد صالح يباشد و هر گونه به روز رسان ييايست دريط زيا و حفاظت محيدر
 رد.يربط را در نظر بگ يذ

 به موجب  يع، الزاميحمل مواد ما يها يکشت يبرااي  حرفه تياوم صالحاحراز تد ٣
 توسط: ،١١/١ ي مقرره ٣بند 

 ييا سند شناساينامه يف مناسب گواهيشده، انجام وظا تأييد ييايخدمت در .١
 ايکه حداقل سه ماه در مجموع، در طول پنج سال گذشته باشد؛  يمدت ياخذ شده، برا

 ربط. يشده ذ تأييد يها دوره ايز دوره يت آمياتمام موفق .٢

 ١٢/١ ـبخش الف 
 سازها هياستفاده از شب ي رندهيدربرگ ياستانداردها

 يعملکرد ياستانداردها ـ ١قسمت 
 مورد استفاده در آموزش يسازها هيشب ي، برايکل يعملکرد ياستانداردها

 آموزش يمورد استفاده برا ساز شبيه نان حاصل کند که هريد اطميهر عضو، با ١
 :ساز شبيه با ياجبار

 مورد نظر انتخاب شده است؛ يمناسب اهداف و امور آموزش .١

در سطح  يربط در کشت يزات ذيتجه ياتيعمل يها ييتوانا يساز شبيه قادر به .٢
جاد يها و امکان ا تيها، محدود يي، و شامل تواناي، مناسب اهداف آموزشيکيزيف يواقع

 زات است؛ياشتباهات مشابه آن تجه

را به دست  ييها باشد که کارآموز، مهارت يبه نحو يکاف يفتار واقعر يدارا .٣
 باشد؛ يآورد که متناسب با اهداف آموزش

ط مختلف، يد شرايتول ييرا فراهم کند و توانا يکنترل شده ا ياتيط عمليمح .٤
را  يرمعمول، در ارتباط با اهداف آموزشي، خطرناک و غياضطرار يها تيشامل: وضع
 داشته باشد؛

 طيزات، محيق آن بتواند با تجهيرا فراهم کند که کارآموز از طر ياطارتب .٥
 شده و حسب لزوم، با مدرس، تعامل داشته باشد، و يساز شبيه

کارآموزان کنترل،  مؤثر ه مجدد ويتوج يها را برا نيبه مدرس اجازه دهد، تمر .٦
 ره کند.ينظارت و ذخ

مورد استفاده در  ياهساز شبيه ي، برايمربوط به عملکرد کل ياستانداردها
 تيصالح يابيارز

 يابيمورد استفاده در ارز ساز شبيه نان حاصل کند که هريد اطميهر عضو، با ٢
 د:ياز، بايت مورد نينشان دادن تداوم صالح يا برايون، يبه موجب کنوانس  يت الزاميصالح

 باشد؛ يابيت بخش اهداف خاص ارزيقادر به انجام رضا .١

در سطح  يزات مرتبط در کشتيتجه ياتيعمل يها ييناتوا يساز شبيه قادر به .٢
جاد يها و امکان ا تيها، محدود ييباشد، و توانا يمناسب اهداف آموزش يواقع يکيزيف

 ز، شامل شود؛يزات را نياشتباهات مشابه آن تجه

خود را در  يها ، مهارتيباشد که متقاض يبه نحو يکاف يرفتار واقع يدارا .٣
 نشان دهد؛ ،يتناسب با اهداف آموزش

 طيزات و محيبتواند با تجه يق آن، متقاضيجاد کند که از طريرا ا يارتباط .٤
 شده، تعامل داشته باشد؛ يساز شبيه

ط يجــاد شــرايا ييرا بــه وجــود آورد و توانــا يکنتــرل شــده ا ياتيــط عمليمحــ .٥
 يرمعمول در ارتباط با اهداف آموزشـ ي، خطرناک و غياضطرار يها تي، شامل وضعيمختلف

 اشته باشد؛ ورا د

، کنتـرل،  يعملکرد متقاض مؤثر يابيارز يها را برا نياب اجازه دهد که تمريبه ارز .٦
 ره کند.ينظارت و ذخ
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 تر شيب يعملکرد ياستانداردها
 زاتي، تجه٢و ١ يها ن شده در بنديه تدويزات پاياز تجه يعالوه بر برخوردار ٣

 يعملکرد يد استانداردهايبا زيشود، ن ين بخش به آن پرداخته ميکه در ا يساز شبيه
 ر را طبق نوع خاص آن داشته باشد.يه شده در زيارا

 ه ساز راداريشب
با  يانورديزات دريتجه ياتيعمل يها ييد بتواند توانايرادار، با ساز شبيه زاتيتجه ٤

قابل اعمال،  يعملکرد ياستانداردها ي کند و برخوردار از همه يساز شبيه را يرادار کشت
 باشد، که: يالتي، همراه با تسهيانورديدر يالمللنيزمان بمصوب سا

متعادل نسبت به  يقيحرکت حق يها متعادل و حالت يدر حالت حرکت نسب .١
 شود؛ ياتيا عملين و دريزم

و  ي) مجازي(اکوها يهاکور، پژواک يها ان، قطاعي، جريکشند يها انيهوا، جر .٢
کننده  و منعکس يانورديدر يها هي، بويلد خطوط ساحي، و تولير اثرات انتشاراتيسا

 کند؛ و  ينجات را مدل ساز تجسس و

 يخود يستگاه کشتي، با الحاق حداقل دو ايبر زمان واقع يمبتن ياتيط عمليمح .٣
حداقل  يبرا يد، و شامل امکاناتيد نمايرا تول يخود ير راه و سرعت کشتييتغ ييبا توانا

 اسب باشد.من يالت مخابراتيهدف و تسه يکشت ٢٠

 اب رادار (آرپا)ير يه ساز خودکار مسيشب
 ياستانداردها ي آرپا و همه ياتيعمل يها ييد بتواند توانايآرپا با ساز شبيه زاتيتجه ٥
الت ي، همراه با تسه١يانورديدر يالمللنيقابل اعمال، مصوب توسط سازمان ب يعملکرد

 :يکند، برا يساز شبيه را يالحاق
 ؛ير خودکار و دستيافتن هدف به طو .١

 ر؛يبه اطالعات گذشته مس يابي دست .٢

 خاص؛ ياستفاده از نواح .٣

 داده؛ و ي ش دهندهياس زمان و نمايک با مقيا گرافين بردار ييتع .٤

 . يشيآزما يها انجام مانور .٥

 ر مفاديساـ  ٢قسمت 
 سازها هيشب ياهداف آموزش

 يقاصد آموزش، بر مبنانان حاصل کند که اهداف و ميد اطميهر عضو، با ٦
 يکه، اهداف آموزش يف شده است؛ به طوريتعر يجامع آموزش ي ، در برنامهساز شبيه

 يف و اموريک به وظايانتخاب شده باشد که تا حد امکان، نزد يف، طوريخاص و وظا
 رد. يپذ يانجام م يباشد که در کشت

 يآموزش يها روش
نان حاصل يد اطمين باي، مدرسساز شبيه يبر مبنا يانجام آموزش اجبار يدر ط ٧

 کنند که:
ه ين توجيف تمري، نسبت به اهداف و وظاين، به اندازه کافيش از ايکارآموزان پ .١

 ن به آنان داده شده است؛يقبل از شروع تمر يطراح يبرا يشده اند و زمان کاف

 يبرا ي، از زمان کافيابيا ارزي ين آموزشيکارآموزان، قبل از شروع هر تمر .٢
 زات آن، برخوردار شده اند؛يو تجه ساز شبيه با ييآشنا

ن انتخاب شده و ي، مناسب با اهداف تمريزشين انگيه شده و تمريارا ييهنماار .٣
 ف، و در سطح تجربه کارآموز است؛يوظا

ت کارآموز و ي، بر فعاليو بصر يداريها، حسب مورد، توسط نظارت شن نيتمر .٤
 شود؛ يم يبانينظارت و پشت مؤثر ن، به طوريرقبل و بعد از هر تم يابيارزش يهاگزارش

، ينان از احراز اهداف آموزشيبت به اطمـنس مؤثر کارآموزان به طور .٥
قابل قبول،  ي، در چارچوب استانداردهاياتيعمل يها ه شده باشند و مهارتيتوج
 شوند؛ يش داده مينما

 شود؛ و يمب يه مجدد ترغيجلسه توج يق در طول برگزاريدق يابياستفاده از ارز .٦

 يش شود که از مناسب بودن آن برايو آزما يطراح يطور ساز شبيه يها نيتمر .٧
 نان حاصل شود.ياطم ياهداف مشخص آموزش

  يابيارز يها روش
ش سطوح يان، در نمايمتقاض ييتوانا يابيارز يها براساز شبيه که از يهنگام ٨

 د مطمئن شوند که:يها با ابيشود، ارز ياستفاده م يستگيشا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المللي دريانوردي را ببينيد.استانداردهاي عملکردي مربوط مصوب سازمان بينـ ١

برخوردارند  اند، از اعتبار شده ييو به وضوح، شناسا ي، به روشنيعملکرد يارهايمع .١
 ان قرار دارند؛يو در دسترس متقاض

 کردن نهيو به يکنواختياز قابل اتکا بودن و نان ي، به منظور اطميابيارز يارهايمع .٢
ها  ن، قضاوتيو به وضوح موجود بوده، بنابرا يطرفانه، به روشن يب يابيو ارزشگيري  اندازه

 ابد؛ي ي، به حداقل کاهش مينظر شخص يبر مبنا

 يابيکه ارز يهاي هارتـا ميف و يت به وظاـ، نسبيان، به روشنيقاضـمت .٣
شود،  ين مييتع يستگيها شا که توسط آن يفيو وظا يعملکرد يارهايشود و مع يم

 شوند؛ يه ميتوج

با  يو هرگونه تداخل رفتار يعاد ياتيعمل يها عملکرد، روش يابيارز يدر ط .٤
 شود؛ ي، در نظر گرفته مساز شبيه ي ا خدمهي ساز شبيه ي ان در محدودهير متقاضيسا

ها،  آن تأييد ، تا زمانعملکرد يابيدر ارز يا درجه بندي ينمره ده يها از روش .٥
 اط استفاده شود؛ ويبا احت

فه، به طور يک وظيخود را در انجام  يي، تواناين است که، متقاضي، ايار اصليمع .٦
 ش دهد.ياب، نمايت ارزي، تا حصول رضامؤثر من ويا

  ١ها ابين و ارزيمدرس يها يستگيشا

انواع و سطوح  ياها بر ابين و ارزينان حاصل کند که مدرسيد اطميهر عضو، با ٩
 ٦/١ـ  و بخش الف ٦/١ ي ت آن طور که در مقررهيمشابه صالح يابيو ارز يخاص آموزش

 مناسب هستند. ي و تجربه يستگيشا يمشخص شده است، دارا
 ١٣/١ ـبخش الف 
 هاشيانجام آزما

 وجود ندارد) ي(مفاد
 ١٤/١ ـبخش الف 

 ها ت شرکتيمسئول
بر  يمبن يتيمسئول ي، هر کدام داراخدمه يها، فرماندهان و اعضا شرکت ١

ن بخش، اثر يم شده در ايتنظ ين مهم هستند که به موارد اجبارينان از ايحصول اطم
ن که ينان از ايممکن، به منظور اطم ير اقدامات ضروريکامل و همه جانبه ببخشند و سا

مک کنند، ک يمن کشتيات ايلـاهانه و با تبحر به عمـخدمه بتوانند آگ يضاـک از اعي هر
 در نظر گرفته شود.

 ن کنند و به فرماندهيه و تدويمکتوب را ته يها د دستورالعمليران شرکت، بايمد ٢
ن يشود؛ ا يون در مورد آنان اعمال ميه دهند که مفاد کنوانسيارا يهاي يکشت

نان ي، به منظور حصول اطميريگيمورد پ يها ها و روش استيس يد حاويها با لمدستورالع
به کار گرفته شده اند،  يدر کشت يکه به تازگ يانوردانيدر ي مهم باشد که به همه نياز ا

ر يو سا ياتيعمل يها روش يري، فراگيکشت يزات رويبا تجه ييآشنا يفرصت معقول برا
فه داده يوظ يف خود، قبل از واگذاريعملکرد مناسب به وظا يبات مورد لزوم، برايترت
 د شامل:يها با ها و روش استين سيشود،. ا يم

انورد تازه به کار گرفته شده، از يص زمان معقول که در خالل آن، هر دريتخص .١
 ر برخوردار باشد:يباموارد ز ييآشنا يبرا يفرصت کاف

 کنند؛ يم ياتيها را عمل ا آنيها استفاده  انوردان از آنيکه در يزات خاصيتجه .١.١

بات يو ترت يها ست، روشيط زي، حفاظت محيمني، ايخاص کشت ينگهبان .١.٢
ف واگذار شده به يانجام مناسب وظا يانوردان برايکه الزم است در يو اضطرار يتيامن

 خود، بدانند؛ و 

انورد يدر ين که، فرصت براينان از اياطم يمتبحر مسئول، برا ي ن خدمهييتع .٢
انورد متوجه ين درکه آ يرا به زبان يشود، تا اطالعات اصل يتازه به کار گرفته شده فراهم م

 افت کنند.يشود در يم

ر خدمه که ينان حاصل کنند که فرماندهان، افسران و سايد اطميها با شرکت .٣
رو به آنان محول شده، ـ  رو يمسافر يها يدر کشت يخاص يها تيف و مسئوليوظا

کنند و  ياست که اشغال م يکه مناسب سمت ييها ييکسب توانا يبرا يآموزش آشناساز
ه شده در يارا ييرند را با در نظر گرفتن راهنمايد به عهده گيکه با ييها تيو مسئول فيوظا

 ان رسانده باشند.ين نامه به پايين آيا ١٤/١ـ  بخش ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اجالس شصت  ٦٢ي  ي شماره المللي دريانوردي و قطعنامههاي) مربوط سازمان بين الگوي دوره (ـ ١

در  هاي جديد و اصالح شده استانداردهاي عملکردي، ممکن استهفتم کارگروه (کميته) ايمني دريانوردي، توصيه

 ها کمک کند. ي دورهتهيه
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 ١٥/١ ـبخش الف 
 يمفاد انتقال

 وجود ندارد) ي(مفاد
  

 فصل دوم
 مربوط به فرمانده و قسمت عرشه ياستانداردها

 ١/٢ ـبخش الف 
 يافسران نگهبـان مسـئول نـاوبر    يها نامهيافت گواهيدر يبرا يرحداقل الزامات اجبا

 تر   شيا بي ت ناخالصيتن ظرف ٥٠٠ يها يدر کشت
 ت  ياستاندارد صالح

 د:ينامه بايافت گواهيدر يهر متقاض ١
 يهـا  تيف و مسـئول يدار شدن کارهـا، وظـا   ت عهدهين باشد که صالحيقادر به ا .١

 ش بگذارد؛يرا به نما ياتير سطح عمل، د١/٢ ـجدول الف  ١فهرست شده در ستون 

 ييويـ انجام امور مربوط به مخـابرات راد  يمناسب برا ي نامهيگواه يحداقل دارا .٢
 باشد؛ و ييوي، طبق الزامات مقررات راداف اچ وي

در طـول حـوادث    ييويـ مخـابرات راد  يبرا يت اصلياگر به عنوان دارنده مسئول .٣
شده، به موجب مفـاد   ييا شناساي صادر شده نامه مناسبيگواه ين شود، دارايمع ياضطرار

 باشد. ييويمقررات راد

 ٢نامه در سـتون  يافت گواهيدر يت مورد لزوم براي، درک و صالحيحداقل آگاه ٢
 ، فهرست شده است.١/٢ ـجدول الف 

 يد بـرا يـ ، با١/٢ ـ  جدول الف ٢موضوعات فهرست شده در ستون  يسطح آگاه ٣
 1باشد. يشوند، کاف يم يام امور نگهباندار انج افسران نگهبان که عهده

، درک و يبـه سـطح الزم دانـش نظـر     يابيـ  آموزش و تجربه، به منظـور دسـت   ٤
 باشـد کـه در   ي، در ارتباط با اصول٤ـ   ١، قسمت ٢/٨ ـبخش الف   يد بر مبنايت، بايصالح
سـمت  ن قيـ د الزامات مربوط به اين، بايشود و هم چن يت ميرعا يناوبر ينگهبان يدار عهده

 نامه، در نظر گرفته شود. نييآ ن يه شده در قسمت (ب) ايارا ييو راهنما
 يابيـ  شواهد دال بـر دسـت   ي هيزم به اراـد ملينامه، بايت گواهـافيدر يهر متقاض ٥

 يابيارزشـ  يارهـا يت و معيش صالحينما يها ت، طبق روشيبه استاندارد مورد لزوم صالح
 باشد. ١/٢ـ  ول الفجد ٤و  ٣ يها ت، مندرج در ستونيصالح

 يآموزش در کشت
 يهـا  ينامه، به عنوان افسر نگهبان مسئول ناوبر کشـت يافت گواهيدر يهر متقاض ٦
، ١/٢ ي مقـرره  ٢.٢او طبـق بنـد    ييايـ تر که خـدمت در  شيا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يبا ظرف
ن بخـش  ياحراز الزامات ا شده به منظور تأييد يآموزش ي از برنامه يقسمت ي ل دهندهيتشک

 که:   يرا بگذراند؛ به طور يدر کشت يآموزش نگهبان ي شده تأييد ي ک دورهي دياست، با
، ييايـ ، در طول زمان مـورد لـزوم خـدمت در   ينان حاصل شود که، متقاضياطم .١

افسـر نگهبـان مسـئول     يهـا  تيف و مسئوليمند و تجربه در کارها، وظا نظام يآموزش عمل
ن بـه دسـت   يـي ن آيـ ، ا١/٢ـ   ه شـده در بخـش ب  يارا ييارا با در نظر گرفتن راهنم يناوبر

 آورده باشد؛

شـده در آن  تأييد ييايـ کـه خـدمت در   ييهـا  يکشـت  يسته رويتوسط افسران شا .٢
 شود، به دقت، مورد نظارت و کنترل قرار گرفته باشد؛ و يانجام م

 .٢ا اسناد مشابه، ثبت شودي ي، در دفترچه سوابق آموزشيبه حد کاف .٣

 احلک سينزد يسفرها
ک ساحل، با در نظـر  ينزد يمحدود، مربوط به سفرها يها نامهيصدور گواه يبرا ٧
ات داشـته باشـند   يـ که ممکن اسـت در همـان آبهـا عمل    ييها يکشت ي همه يمنيگرفتن ا

توانـد   يفهرست شـده اسـت مـ    ١/٢ ـ  جدول الف ٢که در ستون  از آن چه ر،يموضوعات ز
 حذف شود:

 ؛ وينجوم يانورديدر .١

نامه در يگواه که ييها آب ياب براي تيو موقع يانورديدر يکيالکترون يها سامانه .٢
 رند.يگ يآن جا اعتبار دارد، مورد استفاده قرار نم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د.ها استفاده نمو توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) مربوط الگوي سازمان بين  از دورهـ ١
المللي دريانوردي، و اسناد مشابه تهيه شده توسط فدراسيون الگوي مربوط دوره (هاي) سازمان بينـ ٢

 .ممکن است در تهيه دفترچه هاي سوابق آموزشي کمک کند ،الملليکشتيراني بين

 ١/٢ ـ جدول الف

 يت افسران نگهبان مسئول ناوبريمشخصات حداقل استاندارد صالح

 تر شيا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يفبا ظر يها يدر کشت 

 ياتيدر سطح عمل يانورديعملکرد: در
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يو اجرا يطراح
ن يير و تعيمس

 تيموقع

 ينجوم يانورديدر
ن ييتع يبرا يدر استفاده از اجرام سماو ييتوانا
  يت کشتيموقع

 
 يو ساحل ينيزم يانورديدر
 با استفاده از: يت کشتين موقعييدر تع ييتوانا
  ينيم زميعال. ١
، يياي، شامل فانوس دريل کمک ناوبريوسا. ٢
 ها هيها و بو کنيب

، با در نظر گرفتن باد، ينيت تخميموقع. ٣
  ينيها و سرعت تخم انيکشند، جر

 

 يها نقشهستفاده از در ا ييکامل از و توانا يآگاه
، يانورديدر يرهاي، و انتشارات، مانند مسييايدر

، يانورديدر يها هيجداول کشند، اطالع
و اطالعات  يانورديدر ييويراد يها هياخطار

 ها ير کشتيمس
 

 يانوردياب و دري تيموقع يکيالکترون يها سامانه
، با استفاده از يت کشتين موقعييدر تع ييتوانا
 يکيالکترون ينوردايل کمک دريوسا

 
 ها ابي عمق
و اعمال  زاتينمودن تجه ياتيعمل ييتوانا
 اطالعات حيصح

 
 رو)يسنج (جا و چرخش يسيمغناطـ  نما قطب

و  يسيمغناط ينما قطباصول  دانش
 رو)ي(جا سنج چرخش

 يهانما قطبن اشتباهات ييدر تع ييتوانا
رو)، با استفاده يو چرخش سنج (جا يسيمغناط

و در نظر  ينيل زميو وسا يواز اجرام سما
 ن اشتباهاتيگرفتن چن

 
  يت کشتيکنترل هدا ي سامانه

، يت کشتيکنترل هدا يها دانش سامانه
ر از حالت کنترل ييو تغ ياتيعمل يها روش
 ، به خودکار و برعکس. يدست
 نهيها به منظور عملکرد به م کنترليتنظ

 
 يهواشناس

از  شده بر اطالعات کسيدر استفاده و تفس ييتوانا
 يدر کشت يزات هواشناسيتجه

 
 ييهوا يها ات مربوط به سامانهيدانش خصوص
  ثبت يها و سامانه يگزارش ده يها مختلف، روش

 
 در دسترس  يدر اعمال اطالعات هواشناس ييتوانا

شواهد، حاصل  يابيها و ارز آزمون
 ر:يا چند مورد زي  کي  از
 شدهتأييد خدمت نيح ي تجربه. ١

 يآموزش يکشت ي تجربه. ٢
 شدهتأييد

شده، تأييد ساز هيآموزش شب. ٣
 حسب مورد

 يشگاهيزات آزمايآموزش تجه. ٤
 شده تأييد

 
  (کاتالوگ) يبا استفاده از کارنما

 ،ييايها، انتشارات در ها، نقشه نقشه
، يانورديدر ييويراد يها هياخطار

سمت  ي نهييآ اب (سکستانت)،يجا
 يانورديرات دريموت)، تجهي(از
، يابي زات عمقي، تجهيکيلکترونا

 نما قطب

و  يانورديدر يها اطالعات کسب شده از نقشه
ح و به طور ير صحيانتشارات مرتبط است، تفس

 يخطرها ي مناسب اعمال شده است. همه
 شده است يي، به دقت شناسايانورديبالقوه در

 
، يت کشتيبه دست آوردن موقع يروش اصل
ت غالب يعط و وضين روش در شرايمناسب تر

 است
 
قابل قبول  يها تيت در محدودين موقعييتع

 است يا اشتباهات سامانه اي زاتيتجه
 

قابل اتکا بودن اطالعات کسب شده از روش 
مناسب  يت، در فواصل زمانين موقعييتع ياصل

 شده است يبررس
 

اطالعات  يها يريگ محاسبات و اندازه
 ق استيدق  ،يانورديدر
 

اس ين مقيبزرگ ترانتخاب شده  يها نقشه
بوده و  يانورديدر ي هيناح يمناسب برا

ن اطالعات در يها و انتشارات، طبق آخر نقشه
 ح شده استيدسترس، تصح

 

 يها عملکرد سامانه يهاشيها و آزما يبررس
ه يسازندگان و رو يها هي، طبق توصيانورديدر

 است يانورديمطلوب در
 

 

و  يسيمغناط يهانما قطباشتباهات 
شده و به طور  نييرو)، تعيج (جاسن چرخش

 ها اعمال شده است ها و سمت ح، در راهيصح
 

غالب،  يدر هوا يت کشتيانتخاب حالت هدا
در نظر  يو مانورها يکيط ترافيا و شرايدر

 است نهين گزيگرفته شده، مناسب تر
 
 

ط يمربوط به شرا يها ها و نظارت يرياندازه گ
 ر استيح و مناسب مسيهوا، صح

 

 

ر يح، تفسي، به صورت صحيعات هواشناساطال
 و اعمال شده است

 يدار عهده
 يناوبر ينگهبان

 منيا

  ينگهبان
و هدف مقررات  يکامل از محتوا، کاربر يآگاه
 ١٩٧٢ـ  اياز تصادم در در يريجلوگ المللي بين

 (اصالح شده) ١٣٥١برابر با 

 
 يدار که در عهده يکامل از اصول يآگاه

 ت شوديد رعاي، بايناوبر ينگهبان

 
 يکل يها ها طبق دستورالعمل رياستفاده از مس

 ها ير کشتيمس
 

 ي، برايانورديزات درياستفاده از اطالعات تجه
 يمن ناوبريا ينگهبان يدار عهده
 

  يت کور کشتيدانش فنون هدا
 

 ي، طبق اصول کلياستفاده از گزارش ده
، و با يکشت يگزارش ده يها مربوط به سامانه

خدمات  ي هيمربوط به ارا يها روش استفاده از
 ک شناورها يتراف
 

 يمنابع پل فرمانده تيريمد
 ،يمنابع پل فرمانده تيرياصول مد دانش
 شامل:

 منابع يبند تيو الو فه،يارجاع وظ ص،يتخص. ١

 مؤثر مخابرات. ٢

 يشهامت و رهبر. ٣
 يتيموقع يها يآگاه ياکتساب و برقرار. ٤
 يتجربه گروه يبررس.  ٥

شواهد  يابيها و ارز آزمون
ا چند مورد از ي کي شده، از کسب
 ر:يموارد ز

 
 ن خدمت يشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده کشتتأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

ساز،  هيبا شب شده تأييد آموزش. ٣
 حسب مورد

زات يتجه ي شده تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کي  شواهد کسب شده، از يابيارز
 : ريمورد زا چند ي 

 شده تأييد آموزش. ١
ن يشده ح تأييد ي تجربه. ٢

 خدمت

 شده تأييد ساز شبيه آموزش. ٣
 

، طبق يض نگهبانيل و تحول و تعويانجام، تحو
 قابل قبول است يها اصول و روش

 
 ياوقات و به صورت ي مناسب در همه يبان دهيد

قابل قبول است  يها که طبق اصول و روش
 رديگ يانجام م

 
، طبق الزامات يم صوتيها، اشکال و عال اغچر

از تصادم  يريجلوگ المللي بينمندرج در مقررات 
(اصالح شده)  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ ـ ايدر در

 شود يص داده ميتشخ ياست و به درست

 
ط يو مح يک، کشتيدفعات و حدود کنترل تراف

 قابل قبول است يها ست طبق اصول و روشيز

 
 يها تيها و فعال سوابق مناسب از حرکت

 شود يم ي، نگهداريکشت يانورديمربوط به در

 
در  يمن، به روشنيا يانورديت دريمسئول
ف شده است، از جمله ياوقات تعر ي همه
حضور  يکه فرمانده در پل فرمانده يهاي زمان

 ت استيتحت هدا يکه کشت يدارد و هنگام
 

با  از،يداده شده و حسب ن صيمنابع تخص
الزم، به کار  يانجام کارها يراب ح،يصح تياولو

 شود يگرفته م
 

 شود يو بوضوح تبادل م يمخابرات به روشن
 

اقدامات، باعث  اي و زيسئوال برانگ ماتيتصم
 شود يتقابل و چالش مناسب م

 
 اندمشخص شده يرهبر يرفتارها

 
از  يحي) گروه، درک صحياعضو (اعض

ر يشده شناور، مس ينيبشيپو   يت فعليوضع
 را دارند يط خارجيو مح يانريکشت
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

استفاده از رادار و 
 يآرپا، در برقرار

 منيا يانورديدر
 

توجه: آمـوزش و  
استفاده از  يابيارز

 ييها آن يآرپا برا
که به طور خاص 

 يـاه يـتدر کش
 بدون آرپا خدمت

نند، الزم ـکـ  يـم
ـــين ــت. اـس ن ـي

د يـ ت، بايمحدود
 ييدر سند شناسا
 يصادر شده بـرا 

وط ـربورد مـانيدر
 د شوديق

 با رادار يانورديدر
 دانش اصول رادار و آرپا

 
اطالعات  ير و واکاويات و تفسيدر عمل ييتوانا

 ر:يکسب شده از رادار، شامل موارد ز
 عملکرد، شامل:

 باشد يدر عملکرد و دقت م مؤثر که يعوامل. ١

 گرها شينما يم و نگهداريتنظ. ٢

 يهاش اشتباه اطالعات، پژواکيکشف نما.٣
ها  کنيره.، ريا، غيت دري، پارازي) مجازي(اکوها

رنده خودکار تجسس و يگـ  و سارت (فرستنده
 نجات)

 
 استفاده، شامل:

ـا؛   يکشت ريفاصله و سمت؛ راه و سرعت سا. ١ ه
ـله   ـان و فاص عبـور،   ريمسـ  نيتـر  کيـ نزد ي زم

 در حال سبقت يها يرو شدن با کشت بهرو

 ؛ينبحرا )ي(اکوها يهاپژواک ييشناسا. ٢
ها؛ اثر  يکشت ريراه و سرعت سا راتييکشف تغ

هر دو مورد در  اي سرعت اي در راه راتييتغ
 يخود يکشت

از  يريجلوگ المللي بينمقررات  يکاربر. ٣
(اصالح  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايتصادم در در

 شده)

 يحرکت نسب ميو مفاه ريمس ميفنون ترس. ٤
 يقيو حق

 يشاخص مواز.   ٥
 
 

ها،  آن گر نمايش اتيآرپا، خصوص يانواع اصل
اد يز ياتکا يو خطرها يعملکرد ياستانداردها

 به آرپا
 

اطالعات  ير و واکاويات و تفسيدر عمل ييتوانا
 کسب شده از آرپا، شامل:

 ياـه ييواناـامانه و دقت، تـلکرد سـعم. ١
 رهايها، و پردازش تاخ تيو محدود يابي ريمس

 يهاشيو آزما ياتيعمل يها هياستفاده از اخطار .٢
 سامانه

 آنها يتهايل به هدف و محدودين يهاروش. ٣

 يکيافگر نمايش ،يقيو حق ينسب يبردارها. ٤
 خطر ياز اطالعات هدف و نواح

 يهااطالعات، پژواک ياستنتاج و واکاو. ٥
 يممنوعه و مانورها ي، نواحي) بحراني(اکوها
 يشيآزما

 شــواهد کســب شــده، از يابيــارز
 رادار و ي شــده أييــدت ســاز شــبيه
 ي آرپا بـه عـالوه تجربـه    ساز شبيه

 ن خدمتيح

اطالعات حاصل از رادار و آرپا، با در نظر گرفتن 
ط و يو شرا يزاتيتجه يها تيمحدود

 ير و واکاويتفس يغالب، به درست يها تيوضع
 شود يم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجتناب از  ياقدام در نظر گرفته شده برا
شناورها،  ريبا سا کينزد ييارويرو اي تصادم

از تصادم در  يريجلوگ المللي بينطبق مقررات 
(اصالح شده)  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر

 است
 

به موقع، به منظور اصالح راه  ماتيتصم اخذ
مورد قبول  ي هيهر دو، طبق رو اي سرعت اي و

 است  يانورديدر
 

 يدر برقرار ،يراه و سرعت کشت ميتنظ
 است منيا يانورديدر
 
در  افتيواضح، مختصر و قابل در خابراتم

انوردان ياوقات به روش مورد نظر در ي همه
 است

 
مانور در زمان مناسب، نشان داده شده و  ميعال

از تصادم در  يريجلوگ المللي بينطبق مقررات 
(اصالح شده )  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر

 .است

 استفاده از اكديس
 يرقرارـب يبرا

 يانورديدر يمنيا
 

توجه: آمـوزش و  
 در استفاده يابيارز
 يبـرا  اكديس از

آنان که به طـور  
اص در ــــــــخ

کـه   يهاي يکشت
 اكديسمجهز به 

 تند، الزمـسيـن
 ستين
 
ها  تين محدوديا
د در ســـند يـــبا

ـا  ييشناســــــ
 يشده بـرا صادر

ربط يـ انورد ذيدر
 د شوديق

  اكديسبا استفاده از  يانورديدر
 ياتيلعم يها تيو محدود يياز توانا يآگاه

 ، شامل:اكديس
 يکينقشه الکترون يها درک کامل از داده. ١
ش يها، نما دقت داده ، )يساني(ا يانورديدر
 يها ر فرميو سا گر نمايش ن، انتخابيقوان

 نقشه يها مربوط به داده

 ادياتکا ز يخطرها. ٢

توسط  يالزام اكديسات يبا عمل يآشناي. ٣
 ءالزم االجرا يعملکرد ياستانداردها
 
ـاويات، تفســيــت در عمليصــالح  ير، و واکـ

 ، شامل:اكديساطالعات کسب شده از 
 يها سامانهر يکه با سا ياستفاده از کاربردهاي. ١
کپارچه ي  ات مختلف،تأسيس در يانورديدر
زان کردن يشود، شامل: کاربرد مناسب و م يم

 مات مورد نظريبا تنظ
م اطالعات، شامل: يمن و تنظينظارت ا. ٢

، حالت و ييايه دريش ناحي، نمايخودت يموقع
، نظارت  نقشه يها ش دادهيت، نماين موقعييتع

جاد شده توسط يا ياطالعات يها هير، اليبر مس
با  ي(هنگام اتصال داخل ها کاربر، ارتباط

 يها ياب رادار) و کاربري ريا با مسي اس و يآ يا
 )يرادار (هنگام اتصال داخل ييهم افزا يرو
 گريل ديا وساي ت شناوريموقع تأييد. ٣

مات به منظور ياز تنظ مؤثر ي استفاده. ٤
، شامل: عوامل ياتيعمل يها انطباق با روش

ن، يهشدار دهنده به منظور عدم برخورد با زم
 ل بودنيخاص، تکم يها و نواح به تماس يکينزد
نقشه، و  يت به روز رسانينقشه و وضع ي داده
 يانبيبات پشتيترت
که  يريمات و مقاديظزان کردن تنيم. ٥

 است يط جاريمناسب شرا

هنگام استفاده از اكديس،  ،يتيموقع يآگاه.  ٦
و  ميبه خطرها، تنظ يکيو نزد منيشامل: آب ا

 اس،ينقشه و انتخاب مق ي حرکت به پهلو، داده
  و ت،يريکشف تماس و مد ر،يمناسب بودن مس

 گرها حس يکپارچگي

شواهد کسب  يابيهاو ارز آزمون
 ر:يا چند مورد زي کي زشده، ا

 يکشت ي شده تأييد ي تجربه ١
 يآموزش

 اكديس ي شده تأييد آموزش ٢
 ساز شبيه با

است که  يبيبه ترت ،اكديسش اطالعات در يپا
 کند يمن کمک ميا يانورديبه در

 
 ي(شامل رو اكديساطالعات کسب شده از 

رادار، هنگام  يابي هم قرار دادن و با عملکرد رد
ق با در نظر گرفتن يبه طور دقز شدن) يتجه

 يهاگر حس ي ، همهيزاتيتجه يها تيمحدود
 يمتصل شده (شامل رادار و اتصال داخل

غالب،  يها تيط و موقعي)، و شرااس يآ يا
 شده است ير و واکاويتفس

 
 
کردن راه و  حيتصح قياز طر يانورديدر يمنيا

 يکنترل يتوسط کاربردها يسرعت کشت
شود (اگر  يرقرار ماكديس ب ريمس ينگهدار

 نصب شده باشد)
 

در  افتيروشن، مختصر و قابل در مخابرات
 نورداناياوقات به روش مورد نظر در ي همه
 است

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 اـه بـلـابـقـم
 اضطرارها

 ياضطرار يها روش
 
مسافران  يمنيحفاظت و ا يبرا ييها يريشگيپ

 يط اضطراريدر شرا
 

ک ي در نظر گرفته شده به دنبال ي هياقدام اول
 يابيا به گل نشستن؛ کنترل و ارزي تصادم

 هيخسارت اول
 

نجات اشخاص  يبرا يريگيها موردپ از روش  درک
در حال اضطرار،  يک کشتي ا، کمک بهياز در

 کند يکه در بندر بروز م ييمقابله با اضطرارها

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

 دمتخ نيشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده کشتتأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه شده با

 يآموزش عمل. ٤

 ييزان اضطرار، به طور کامل شناساينوع و م
 شود يم
 

، يه و، اگر مناسب باشد، مانور کشتياقدامات اول
بوده و مناسب با  ييضاتاق يها طبق طرح

 عت اضطرار استيط و طبيت شرايفور

ک ي  خ بهـپاس
 عالمت اضطرار

 ايدر در

 جستجو و نجات
 

 ييهوا المللي بينات دستورالعمل يدانش محتو
 و نجات  جستجو ييايو در

شواهد کسب  يابيمتحان و ارزا
از دستورالعمل  شده، حسب مورد

 شده با تأييد ا آموزشي يعمل
  ساز شبيه

درنگ شناخته يب يا اضطراري عالمت اضطرار
 شود يم
 

 االجراء الزم يها و دستورالعمل يياقتضا يها طرح
 انجام شده و مطابقت دارد

استفاده از 
جمالت 
 يمخابرات

سازمان استاندارد 
 يـالملل نـيب

و  يوردـانيدر
اده از ـتفـاس
در  يسيلـانگ
ات و ـکاتبـم

 مکالمات

 يسيزبان انگل
 

 يي، به منظور توانايسيکامل از زبان انگل يآگاه
ر يها و سا از نقشهاستفاده  يافسران برا
و  ي، درک اطالعات هواشناسييايانتشارات در

 ات،يو عمل يکشت يمنيمربوط به ا يامهايپ
 يها ستگاهيها، ا ير کشتيبا سا يارتباط مخابرات

شناورها و  يکيو مراکز خدمات تراف يساحل
ن با يف مربوط به افسرها همچنيانجام وظا

اده و در استف ييچند زبانه، شامل توانا ي خدمه
استاندارد شده توسط  يدرک جمالت مخابرات

  يانورديدر يالمللنيسازمان ب

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 يشده، از دستورالعمل عمل

 يها اميو پ يسي، به زبان انگلييايانتشارات در
ح ي، به طور صحيکشت يمنيمربوط به ا

 شود يا نوشته مي ريتفس
 

 مخابرات واضح و قابل درک است

افت يل و درارسا
اطالعات توسط 

 يم بصريعال

 يم بصريعال
 

 ميعال يالملل نينامه ب نييدر استفاده از آ ييتوانا
 

افت، توسط چراغ مرس، يدر ارسال و در ييتوانا
آن طور که در  اس او اسعالمت اضطرار 

از  يريجلوگ المللي بينمقررات  ٤ ي مهيضم
(اصالح  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايتصادم در در

م يعال المللي بين ي نامه نييآ  ١وست يده) و پش
م تک ياز عال يم بصريمشخص شده، و عال

 يالملل نيب ي نامه نييآ آن طور که در  يحرف
 ز، مشخص شده استيم نيعال

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 اي  و يعمل يها دستورالعمل

 ساز شبيه

ت کاربرها يمخابرات در محدوده تحت مسئول
 ز استيت آمير موفقدايبه طور پا

 يو مانور کشت يراهبر يمانور کشت
 از: يآگاه

، آبخور، تراز، راه و يرياثرات وزن بارگ .١
در  يرک حمال کشتير تيفاصله ز

  يو فواصل توقف کشت ير چرخشيدوا
 يکشت يان در راهبرياثرات باد و جر .٢
نجات اشخاص در  يها مانورها و روش .٣

 يکشت
 به اسکوات، آب کم عمق و اثرات مشا .٤

و  يلنگرانداز يمناسب برا يها روش .٥
 يمهار کردن کشت

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

شده  يدـتأي ي تجربه .١
 ن خدمتيح

 دهـش تأييد ي تجربه .٢
 يآموزش يکشت

 حسب مورد، آموزش .٣
 ساز شبيه شده با تأييد

 حسب مورد، آموزش .٤
ک مدل ي شده در تأييد
 با خدمه يکشت

 يرويمن مربوط به نيا ياتيعمل يها دودهاز مح
در  ت و قدرتيهدا يها ، سامانهيمحرکه کشت

 شود ي، تجاوز نميعاد يمانورها
 

 يمنيا يبرا يمات راه و سرعت کشتيتنظ
 رديگ يانجام م يانورديدر

 

   ياتينش در سطح عمليو چ ييعملکرد: جابه جا
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش و مهارتدانش، درک  تيصالح

نش، ي، چيرينظارت بر بارگ

محکم کردن، مراقبت در 

 کاالها ي هيسفر و تخل

 نش و محکم کردن کاال ي، چييجابه جا

 

ن، يسنگ يها از اثرات کاال، شامل: وزنه يآگاه

 يو تعادل کشت يانورديت دريدر قابل

 

نش و محکم ين، چميا يياز جابه جا يآگاه

خطرناک، مخاطره  يکردن کاال، شامل: کاالها

جان  يمنيها بر ا ان بار، و اثرات آنيز و زيآم

 اياشخاص در در

 

در طول  مؤثر مخابرات يجاد و برقراريا ييتوانا

 يريه و بارگيتخل

ا ي ک ي  شواهد در يابيآزمون و ارز

 ر:يچند مورد ز

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١

 خدمت

 دهـش دـتأيي ي ربهـتج .٢

  يآموزش يکشت

 حسب مورد، آموزش .٣

 ساز شبيه شده با تأييد

ا ي کاال ي ات کاال، برابر با نقشهيعمل

ن و مقررات موجود، يا فواني ر اسناديسا

زات و يتجه ياتيدستورالعمل عمل

نش کاال در يچ يها تيمحدود

 شود يانجام م يکشت

 

خطرناک،  يکاالها ييجابه جا

بار، در انطباق با  انيز و زيمخاطره آم

 يو استانداردها المللي بينمقررات 

 ي هيرو يها نامه نييآ شناخته شده و 

 است منيا

 

مخابرات واضح، قابل درک و به طور 

 ز استيت آميمدام موفق
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

و گـزارش نـواقص و    يازرسب
کــاال،  يخســارت در فضــاها

ـازن آب    يها درب ـار و مخ انب
 توازن

 يها ح محليدر تشر ييو توانا ١يآگاه
ش تر در معرض وارد آمدن يکه ب يسرکش

 ب است، به علت:يخسارت و آس
 يريه و بارگيات تخليعمل .١
 يخوردگ .٢
 ط بد هوايشرا .٣

 
 يها ن که، کدام قسمتيص ايدر تشخ ييتوانا
 ي شود تا همه يد در هر بار بازرسي، بايکشت

ه شده يک زمان اراي ي در محدوده ها قسمت
 پوشش داده شود

 
که  يکشت ي از ساختار بدنه يياجزا ييشناسا

 است ي، بحرانيکشت يمنيا يبرا
 
کاال و  يدر فضاها يکردن علل خوردگ انيب

و  ييشناسا يمخازن آب توازن و چگونگ
 ياز خوردگ يريجلوگ

 
ها،  که بر اساس آن ييها از روش يآگاه
 انجام شود ديها با يبازرس

 
که چگونه از قابل اتکا  نيا حيدر توض ييتوانا

 خسارات مطمئن شد اي بودن کشف نواقص
 

 »العادهفوق يبرنامه بازرس «دف ه درک

ا ي کي شواهد در يابيآزمون و ارز
 ر:يچند مورد ز

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
  يآموزش

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه شده با

نوشته  يها ها طبق روش يبازرس
شود و نواقص و  يشده انجام م

خسارات، کشف شده و به طور 
 شود يمناسب گزارش م

 
 يا خسارتي چ نقصيکه ه يهنگام

ش ياز آزما يکشف نشود، شواهد ناش
 تيگر صالح انيو آزمون، به وضوح، ب

ها و  در متعهد بودن به روش يکاف
 يها ن قسمتيز بيدر تما ييتوانا
 است ينقص کشت يو دارا يعاد

 

 ياتيدر سطح عمل يکشت يو مراقبت از اشخاص رو يکشت اتيکنترل عمل  عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيحصال يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

نان از انطباق با مقررات ياطم
  ياز آلودگ يريجلوگ

و  ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ
 يه آلودگيعل يها روش

 
از  يريکه جهت جلوگ ييها يريشگياز پ يآگاه
 نظر گرفتد دريبا ييايست دريز طيمح يآلودگ

 
زات يتجه ي و همه يه آلودگيعل يها روش

 مربوط به آن
 

ش گستر، به منظور يت اقدامات بياهم
 ييايست دريط زيحفاظت مح

ا ي کي شواهد در يابيآزمون و ارز
 ر:يچند مورد ز

شده  تأييد ي تجربه .١
 ن خدمتيح

شده  تأييد ي تجربه .٢
  يآموزش يکشت

 شده تأييد آموزش .٣

مربوط به نظارت بر  يها روش
نان از انطباق يو اطم يات کشتيعمل

با الزامات مارپل، به طور کامل 
 شود  يت ميرعا
 

ن است که ياقدامات، به منظور ا
برقرار  يستيط زيکرد مثبت محيرو

 است

 يانورديت دريقابل ينگهدار
  يکشت

 يتعادل کشت
 

جداول تعادل، تراز و  يو کاربر يعمل يآگاه
 تنش  ي زات محاسبهيتنش، نمودارها و تجه

 
که  ي، که در مواقعيدرک از اقدامات اساس

رود،  يست مکامل از د ياز شناور يقسمت
 د در نظر گرفتيبا
 

مربوط به ضد نفوذ آب  ياصل يدرک از مبان
 يکپارچه کشتي بودن

 
 يساختار کشت

 
، و يساختار کشت ياز اجزا اصل يکل يآگاه
 مختلف يها مناسب قسمت ياسام

ا ي کي شواهد در يابيآزمون و ارز
 ر:يچند مورد ز

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
  يآموزش

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه شده با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 يارهايط تعادل، طبق معيشرا
 يالمللنيسازمان ب ي کپارچهي تعادل

 ي تحت همه يانورديدر
 است يريبارگ يها تيوضع

 
نان و ياقدامات، به منظور اطم

، يتعادل کشت ي کپارچهي ينگهدار
 مورد قبول است ي هيدر انطباق با رو

 ي، کنترل و اطفا يريجلوگ
 يق در کشتيحر

 قيحر يق و اطفاياز حر يريزات جلوگيتجه
 

 قيحر يها نيتمر يدر سازمان ده ييتوانا
 

 قيحر يميها و ش از طبقه يآگاه
 

 قيحر ياطفا يها از سامانه يآگاه
 

ق، يحر يکه در حادثه اطفا ياز اقدامات يآگاه
 يها از سامانه يناش يها قيجمله: حر از
 د در نظر گرفتي، باينفت

شواهد کسب شده، از  يابيارز
شده  تأييد ي آموزش و تجربه

ق آن طور که در بخش يحر ياطفا
 م شده استيتنظ ٣/٦ ـ الف

اس مشکل، به طور ينوع و مق
 مناسب شناخته شده و اقدامات،

 يها و طرح يطبق روش اضطرار
 شود يروع مش يکشت يياقتضا

 
ا ي ه نفرات، بستنيتخل يها روش

، يو جداساز يمسدودکردن اضطرار
عت اضطرار است و به يمناسب طب
 شود يماجراء  طور مناسب

 
 يها اسيت و سطوح و مقيب اولويترت
 ي خدمه يو آگاه يگزارش ده يزمان
عت اضطرار و يمتناسب با طب يکشت

 است ت مشکليمنعکس کننده فور

زات يتجه به کار گرفتن
 نجات 

 نجات جان افراد
 

 يترک کشت يها نيتمر يسازمان ده ييتوانا
 يها قيات شناور بقا و قاياز عمل يو آگاه

بات به آب انداختن يل و ترتينجات، وسا
 يها، شامل دستگاهها زات آنيها، و تجه آن
ت يهدا ستگاهيپرب (اينجات، ا ييويراد
،  )يت اضطراريمشخص کننده موقع ييويراد

رنده خودکار تجسس و يگـ  (فرستنده سارت
 يغوطه ور يها يها ، لباسينجات) ماهواره ا

 ش گستريب يل حرارتيو وسا

شواهد کسب شده، از  يابيارز
شده  تأييد ي آموزش و تجربه

ق آن طور که در يحر ياطفا
،  ٢/٦ ـ بخش الف ٤تا  ١ يها بند
 م شده استيتنظ

و  ياقدامات، در مقابله با ترک کشت
ط غالب يط بقا، متناسب با شرايشرا

 يها و استانداردها هيو طبق رو
 مورد قبول است  يمنيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها ندارد.بديهي است افسران عرشه نيازي به احراز صالحيت در بازرسي از کشتيـ ١

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

 يها ل کمکياستفاده از وسا
 يدر کشت يه، پزشکياول

 يپزشک يل کمکيوسا
 

و اخذ  يپزشک يراهنما يکاربرد عمل
 در اتخاذ اقدام يي، شامل تواناييويمشورت راد

د يها در صورت پد يآن آگاه يبر مبنا مؤثر
ر که ممکن است د يا امراضي آمدن حوادث

 بروز کند يکشت

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 ١ يشده در بندها تأييد آموزش

م شده ي، تنظ٤/٦ـ  بخش الف ٣تا
 است

عت و ي، طبيعلل احتمال ييشناسا
ط به موقع يا شراي صدمات ي گستره

به جان  يبوده و درمان، خطر فور
 رساند ياشخاص را به حداقل م

نظارت در انطباق با الزامات 
 يارقانون گذ

 يها ونياز کنوانس ياساس يکاربر يآگاه
در  يانورديدر يالمللنيمرتبط سازمان ب

ا و يجان اشخاص در در يمنيخصوص ا
 ييايست دريط زيحفاظت مح

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 شده تأييد ا آموزشي ها آزمون

مربوط به  يالزامات قانون گذار
ا و يجان اشخاص در در يمنيا

به  ييايست دريط زيحفاظت از مح
 شود يشناخته م يدرست

 يها و مهارت يکاربرد رهبر
 يکار گروه

 ي ت خدمهيرياز آموزش و مد يشغل يآگاه
 يکشت يرو
 

 يانورديدر يالملل نيب يها ونياز کنوانس يآگاه
 مرتبط ين مليها، و قوان هيوتوص

 
 ف و حجم کار:يت وظايريمد ييتوانا
 يو همکار يطراح .١
 ف خدمه يوظا .٢

   منابع و زمان يها تيمحدود .٣
 يت بندياولو .٤
 

 منابع: مؤثر تيريمد ييدانش و توانا
ت يف، و اولويص، ارجاع وظايتخص .١

 منابع يبند

 و ساحل يدر کشت مؤثر مخابرات .٢

 يبررس ي مات منعکس کنندهيتصم .٣
 يتجربه گروه

 زشي، مانند انگيشجاعت و رهبر .٤

 تياز وضع يآگاه يکسب و برقرار .٥
 
 

عمال فنون در ا ييو توانا يآگاه
 :يريگ ميتصم

 ت و احتمال خطريوضع يابيارز. ١

 شدهجاديا يها نهيگز يو بررس ييشناسا. ٢

 انتخاب راه کار. ٣

 ج اثراتينتا يابيارزش. ٤

 کي  شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يا چند مورد زي 

 شده تأييد آموزش ١
ن يشده ح تأييد ي تجربه ٢

 خدمت
 يش عملينما ٣

و آگاه  ف خدمهيص وظايتخص
ساختن آنان از انتظارات مربوط به 

 يکار و رفتار به روش ياستانداردها
ک از افراد ي است که متناسب هر

 ربط است يذ
 

 ها، بر اساس تيو فعال ياهداف آموزش
 ها و الزاماتييت و توانايصالح

 است يجار ياتيعمل
 

ش داده شده، طبق يات نمايعمل
 قواعد حاکم است

 
ات ي، عملآن طور که الزم است

ت يشده و منابع با اولو يطراح
 يف ضروريانجام وظا يدرست، برا

 شود يص داده ميتخص
و بوضوح تبادل  يمخابرات به روشن

 شود يم

 
 اندمشخص شده يرهبر يرفتارها

 
ق يگروه مورد نظر، درک دقاعضاء 

ت يو وضع يرونيط بيمشترک از مح
شده،  ينيب شيو پ يجار ياتيعمل

 شناور دارند
 

 يط کشتيشرا يمات برايتصم
 را دارد  تأثير نيتر شيب

خدمه و  يمنيکمک به ا
 يکشت

 از فنون نجات خدمه يآگاه
 

مقابله  ييق و تواناياز حر يرياز جلوگ يآگاه
 قيحر يو اطفا

 
 يمقدمات ي هياول يها از کمک يآگاه

 
 يها تيخدمه و مسئول يمنياز ا يآگاه

 ياجتماع

شواهد کسب شده، از  يابيارز
ه ـافتي دـتأيي وزشـه و آمـربـتج
 بخش الف ٢م شده در بند يتنظ
  ١/٦ـ 

 يمنيو ا يزات حفاظتياز تجه
 شود ياستفاده م يدرست متناسب، به

 
ن شده ييکار تع يها هيها و رو روش

، يمن بودن خدمه و کشتيدر ا يبرا
 شود يت مياوقات رعا ي در همه

 
من يدر ا ين شده براييتع يها روش

 ي ست، در همهيزط يبودن مح
 شود يت مياوقات رعا

 
آگاه  يآن، برا يريگيه و پياقدام اول

مقابله  يها شدن از اضطرار، با روش
 جاد شده، انطباق دارديا ياضطرار

 

 
 ٢/٢ ـ بخش الف

نامه فرماندهان و افسران اول، يافت گواهيدر يبرا يحداقل الزامات اجبار
 ش تر يبا ي تن ٥٠٠ت ناخالص يبا ظرف يها يدر کشت

 ت ياستاندارد صالح
با  يها يا افسر اول کشتي نامه، به عنوان فرماندهيافت گواهيدر يهر متقاض ١

خود را به منظور  يستگيشا تيالزم است صالح ش تر،يا بي تن  ٥٠٠ت ناخالص يظرف
، ٢/٢ ـ جدول الف ١فهرست شده در ستون  يها تيف و مسئوليدار شدن کارها، وظا عهده

 نشان دهد يتيريدر سطح مد
جدول  ٢نامه، در ستون يافت گواهيدر يت الزم برايحداقل دانش، درک و صالح ٢

موضوعات  يشود با توسعه و بسط عمق ين ضرورت همراه ميفهرست شده است. ا ٢/٢ ـ الف
 .يافسران نگهبان مسئول ناوبر ي، برا١/٢ ـجدول الف  ٢فهرست شده در ستون

، يکشت يمنيدر ا ييت نهايه فرمانده، مسئولن مهم کيبا در نظر گرفتن ا ٣
از  يناش يدر مقابل آلودگ ييايست دريط زيمسافران آن، خدمه و کاال و حفاظت مح

ت ي، بتواند آن مسئوليباشد که در هر زمان يد در مقامين که افسر اول، باياست، و ا يکشت
نه جذب و ين در زمآنا يين موارد، به منظور سنجش توانايا يابيشود، ارز دار عهده را

، مسافران آن، خدمه و يکشت يمنيبر ا تأثير اطالعات در دسترس که ي استفاده از همه
 شود. يد طراحيدارد، با ييايست دريط زيا حفاظت محي کاال

د ي، با٢/٢ـ  جدول الف ٢نسبت به موضوعات فهرست شده در ستون  يسطح آگاه ٤
 ١باشد. يا افسر اول، کافي سمت فرمانده خدمت در يبرا يبه منظور توانا ساختن متقاض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) مربوط الگوي سازمان بين  از دورهـ ١
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مختلف،  يها ت مورد لزوم، نسبت به بخشي، درک و صالحينظر يسطح آگاه ٥
 ينامه براين که گواهي، ممکن است در انطباق با ا٢/٢ـ  جدول الف ٢ون مندرج در ست

با  يها يکشت يا براي ش تر معتبر استيا بي تن ٣٠٠٠ت ناخالص يبا ظرف يها يکشت
 تن، متفاوت باشد. ٣٠٠٠و  ٥٠٠ن يت ناخالص بيظرف

، درک يدانش نظر يبه سطح ضرور يابي دست يدر آموزش و کسب تجربه برا ٦
ن يه شده در قسمت (ب) ايارا ين قسمت و راهنمايد الزامات مربوط به اي، باتيو صالح

 نامه، در نظر گرفته شود. نييآ 
به  يابي شواهد دال بر دست ي هيد ملزم به اراينامه، بايافت گواهيدر يهر متقاض ٧

 يابيارزش يارهايت و معينشان دادن صالح يها ت، طبق روشياستاندارد مورد لزوم صالح
 باشد. ٢/٢ ـجدول الف  ٤و  ٣ يها ت، مندرج در ستونيصالح
 

 ک ساحل ينزد يسفرها
 ييها يخدمت در کشت يمحدود برا ي نامهيتواند گواه ي، مييايک مرجع دري ٨

ن يصدور چن يساحل اشتغال دارند و برا کينزد يصادر کند که به طور خاص، به سفرها
ربط را  يذ يها يا کشتي ها ال در آبر قابل اعميتواند موضوعات غ ي، مينامه ايگواه

ها  در همان آب که امکان دارد ييها يکشت ي همه يمنيکند، با در نظر گرفتن ا يمستثن
 کنند. يانورديدر

 

 ٢/٢ ـجدول الف 

  يها يفرماندهان و افسران اول، در کشت يت برايات حداقل استاندارد صالحيخصوص

 ش تريا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يبا ظرف

 

  يتيريدر سطح مد يانورديدر      کرد:عمل 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يسفر و اجرا يطراح
 يانورديدر

  ي در همه يانورديسفر و در يطراح
قابل قبول  يها روش يريکارگ ط با بهيشرا
و در نظر گرفتن،  يانوسير اقيم مسيترس

 مانند: يموارد
 محدود يها آب .١

  يط جويشرا .٢
 خي .٣
 د محدوديد .٤

 کيتراف يجداساز يها طرح .٥
 ک شناورها يمناطق خدمات تراف .٦

 گسترده يبا اثرات کشند ينواح .٧
 

ر يمس يقابل انطباق با مفاد کل يرهايمس
 ها يکشت

 
 يها سامانه ي، طبق اصول کليگزارش ده

 خدمات يها وشو با ر يکشت يده گزارش
 شناورها يکيتراف

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده،، از

شده  تأييد ي تجربه .١
 ن خدمتيح

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده تأييد آموزش .٣
  يشگاهيزات آزمايتجه

 
(کاتالوگ)  ياستفاده از کارنما

 ييايها، انتشارات در نقشه، نقشه
  يکشتات يو خصوص

ها و انتشارات  زات، نقشهيتجه
 سفر، يمورد لزوم برا ييايدر

انجام  يشود و برا يدر نظر گرفته م
 من مناسب استيسفر ا

 
 ير طراحيل مربوط به مسيدال

 يها ق و دادهيشده، توسط حقا
حاصل از منابع مربوط و  يآمار

 ت استيانتشارات، مورد حما
 

رها، يها، مس تيمحاسبات موقع
قابل  ي زمان، در محدودهفواصل و 

زات يتجه يقبول دفت استانداردها
 باشد. يم يانورديدر
 

 ي وهـبالق يرهاـخط ي هـهم
ق شناخته يبه طور دق يانورديدر
 شود يم

زان يت و مين موقعييتع
ن ييت تعيموقع جيدقت نتا

 ي لهيشده، با هر نوع وس
 گريد

 ط:يشرا ي ت در همهين موقعييتع
 ينجوم يبا رصدها .١
، شامل: ينيزم يها مشاهداتبا  .٢

مناسب،  يها استفاده از نقشه ييتوانا
 ير انتشارات، برايو سا ييايدر يها هياعالم
 تين موقعييج تعيدقت نتا يابيارز
مک ـل کياـفاده از وسـاست .٣
 يد، با آگاهيجد يکيالکترون يانورديدر
، اـه آن يرـول کاربـاص از اصـخ

اشتباهات، کشف  ها، منشا تيمحدود
 ش اشتباه اطالعات و يانم

 يابي ح، به منظور دستيتصح يها روش
 قيت دقيبه موقع

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده،، از

شده  تأييد ي تجربه .١
 ن خدمتيح

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده  تأييد آموزش .٣
، با يشگاهيزات آزمايتجه

 استفاده از:

 يم نجوميتقوها،  . نقشه٣.١
، صفحات يياي(آلماناک) در

 ، کرونومتر، يابي ريمس
اب (سکستانت) و يجا   

 محاسبه گر
و  ييايها، انتشارات در . نقشه٣.٢
نه سمت يي(آ يانورديل دريوسا
اب (سکستانت)، يموت)، جاي(از

 ،يابي زات عمقيسنج، تجه سرعت
 يها ) و دستورالعملنما قطب

 زاتيتجه ي سازنده
 ياـه امانهـدار، س. را٣.٣

ت ين موقعييتع يکيالکترون
 يانورديدر يها ، سامانهينيزم

ها و انتشارات  و نقشه يا ماهواره
 ها مربوط به آن ييايدر

 يانتخاب شده برا يروش اصل
، يت کشتيبه موقع يابي دست

ط و يها در شرا ن آنيمتناسب تر
 ت غالب استيوضع

 
به دست آمده توسط رصد  ي نقطه
است  يمحدوده سطوح در  ينجوم

 مورد قبول است که دقت آن،
 

به دست آمده توسط رصد  ي نقطه
است  يدر محدوده سطوح ينيزم

 مورد قبول است که دقت آن،
 

به  به دست آمده، ي دقت نقطه
 شود يم يابيطور مناسب ارز

 
به دست آمده با استفاده از  ي نقطه
 يکيالکترون يکـل کمياـوس
 ي دودهـدر مح ،يوردـانـيدر

 يها ق سامانهيدق ياستانداردها
مورد استفاده است. اشتباهات 

به  تيدر دقت موقع مؤثر ياحتمال
 يها شده و روش انيدست آمده، ب

به حداقل رساندن اثرات اشتباهات 
به دست آمده  تيسامانه در موقع

 شود يبه طور مناسب اعمال م

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ن و قبول اشتباهات ييتع
 نما قطب

و قبول اشتباهات  نييدر تع ييتوانا
و چرخش سنج  يسيمغناط يهانما قطب
 رو)ي(جا

 
و  يسيمغناط يهانما قطباز اصول  يآگاه

 رو)يچرخش سنج (جا
 

تحت کنترل چرخش  يها درک از سامانه
ات و ياز عمل يو آگاه يرو) اصليسنج (جا

چرخش  ينما قطب يمراقبت از انواع اصل
 رو)يسنج (جا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي ه، ازشد
 ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه.١

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٢
 ساز شبيه شده با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٣
  يشگاهيآزما

 
، ياستفاده از رصد نجوم

ن يسه بيو مقا ينيزم يها سمت
و  يسيمغناط يهانما قطب

 رو)يچرخش سنج (جا

 يروش و تعداد دفعات بررس
و  يسيمغناط يهانما قطباشتباهات 

رو)، دقت يچرخش سنج (جا
 کند ين مياطالعات را تضم

ات يهماهنگ کردن عمل
 تجسس و نجات

 ييموجود و توانا يها کامل از روش يآگاه
و  ييهوا المللي بيناعمال در دستورالعمل 

 تجسس و نجات  يانورديدر

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٢
 ساز شبيه شده با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٣
  يشگاهيآزما

 
استفاده از انتشارات مربوط، 

، يهواشناس يها ها، داده نقشه
ر يدرگ يها يات کشتيخصوص

زات مخابرات يات، تجهيعمل
الت در ير تسهيو سا ييويراد

 ر:يمورد زا چند ي کي دسترس و
 يآموزش ي دوره .١

 تجسس و نجات ي شده تأييد

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده  تأييد آموزش .٣
 يشگاهيزات آزمايتجه

ات تجسس و يعمل يطرح هماهنگ
ها و  يينجات، طبق راهنما

 است المللي بين ياستانداردها
 

جاد شده و يا ييويمخابرات راد
ح، در يصح يمخابرات يها روش
تجسس  ياتيمراحل عمل ي ههم

 شود يم يريگينجات، پ

بات يها و ترت جاد روشيا
 ينگهبان

و اهداف  يکامل از محتوا، کاربر يآگاه
ا ياز تصادم در در يريجلوگ المللي بينمقررات 
 (اصالح شده) ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢

 
 يو اهداف اصول يکامل از محتوا، کاربر يآگاه

 ت شونديرعا ديبا يانورديدر يکه در نگهبان

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١
 خدمت

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

، طبق ينگهبان يها بات و روشيترت
 يمبن المللي بينرهنمودها و مقررات 

، يانورديدر يمنينان از ايبر اطم
 يمنيو ا ييايست دريط زيحفظ مح

جاد شده و يآن ا يو افراد رو يکشت
 برقرار است

من، با يا يانورديمبادرت به در
استفاده از اطالعات کسب 

و  يانورديزات دريشده از تجه
که در اتخاذ  ييها سامانه
صدور دستورات،  يم، برايتصم

 کمک کننده است
 

در  يابيتوجه: آموزش و ارز
آنان که به  ياستفاده از آرپا برا
  ييها ير کشتطور خاص، د

کنند که آرپا ندارند،  يخدمت م
د يت، باين محدوديست. ايالزم ن

 يصادره برا ييدر سند شناسا
 د شوديربط ق يانورد ذيدر

برآورد اشتباهات سامانه و درک کامل از 
 ها سامانه ياتيجوانب عمل

 
 يت کور کشتيهدا يطراح

 
حاصل از  يانوردياطالعات در يابيارزش
ل: رادار و آرپا، به خاطر منابع، شام ي همه

مات دستور داده شده به يتصم يجاد و اجرايا
من يا يمنظور اجتناب از تصادم و راهبر

  يکشت
 

نه از يبه ي و استفاده يارتباطات متقابل درون
 يدر دسترس، برا يانورديدر يها داده ي همه
  يت کشتيهدا

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ي شده تأييد ساز شبيه شده، از

 ر:يا چند مورد زي کي آرپا و
ن يشده ح تأييد ي تجربه .١

 خدمت

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده  تأييد آموزش .٣
 يشگاهيزات آزمايتجه

زات ياطالعات حاصل از تجه
ها با در نظر  و سامانه يانورديدر

و  يزاتيتجه يها تيگرفتن محدود
، يت غالب، به درستيط و وضعيشرا
 شوند يم ياور و واکيتفس

 
اقدام در نظر گرفته شده به منظور 

ا تصادم ي ن عبوريک ترياجتناب از نزد
گر، طبق مقررات يبا شناور د

 اياز تصادم در در يريجلوگ المللي بين
(اصالح شده)  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ 

 است

من، يا يانورديدر مبادرت به
و  اكديسبا استفاده از 

، وابسته يانورديدر يها سامانه
به منظور کمک به اتخاذ 

م جهت صدور يتصم
 دستورات

 
در  يابيتوجه: آموزش و ارز

آنان  يبرا ،اكديساستفاده از 
که به طور خاص، در 

کنند  يخدمت م ييها يکشت
ها نصب  در آن اكديسکه 

ن ينشده، ضرورت ندارد. ا
د در سند يت، بايمحدود
 يصادر شده برا ييشناسا

 د شوديربط، قيانورد ذيدر

و  ، داده ياتيعمل يها ت روشيريمد
 سامانه، شامل: يها پرونده

ت تدارکات، صدور مجوز و به روز يريمد. ١
نقشه و نرم افزار سامانه، در  يها داده يرسان

 جاد شدهيا يها انطباق با روش

سامانه و اطالعات، شامل  يبه روز رسان. ٢
 ،اكديسنگارش سامانه  يبه روز رسان ييتوانا

 دات فروشندهيتول يآور فنشرفت يطبق پ

سامانه و  يکره بنديپ يجاد و برقراريا. ٣
 بانيپشت يها پرونده

سوابق مربوط به سرعت  يجاد ونگهداريا. ٤
 جاد شدهيا يها سنج، طبق روش

 يطراح  يها پرونده يجاد و نگهداريا. ٥
 موجود يها ر، طبق روش يمس
سوابق  ، و اكديسع ياستفاده از دفتر وقا .٦

 يد عملکردهاير به منظور بازديمس عملکرد
ها و واکنش  دهندهمات هشداريسامانه، تنظ

 ها کننده استفاده
 

 يت عملکرد پخش مجدد براياستفاده از قابل
ر و مرور يمس ير، طراحيمس يبازخوان

 سامانه يعملکردها

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١
 دمتخ

شده در  تأييد تجربه .٢
  يآموزش يکشت

شده  تأييد آموزش .٣
  اكديسساز  هيشب

 ي استفاده يبرا ياتيعمل يها روش
، و نظارت  جاد، اعمالي، ااكديس

 شود يم
 

به حداقل رساندن خطر  ياقدامات برا
 ديآ يبه عمل م يانورديدر يمنيدر ا

ط يهوا و شرا ينيب شيپ
 يانوس شناسياق

 ي ر نقشهيدرک و تفسبه منظور  ييتوانا
 يهوا بيني پيش خالصه شده و ييهوا

هوا و  يط محليمنطقه، با در نظر گرفتن شرا
 اطالعات به دست آمده از دورنگار

 
 ييهوا يها ات سامانهياز خصوص يآگاه

گردنده (گردبادها)  يها مختلف، شامل طوفان
و اجتناب از مراکز طوفان و  يحاره ا
 خطرناک يها قطاع

 
 يانوسيان اقيجر يها ز سامانها يآگاه

 
 ط کشنديشرا ي در محاسبه ييتوانا

 
مربوط به  ييايانتشارات در ي استفاده از همه

 ها آنيکشند و جر

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١
 خدمت

شده  تأييد آموزش .٢
 يشگاهيزات آزمايتجه

 

 يط هوا براياشر ياحتمال ينيش بيپ
 ي ن، بر اساس همهيمدت مع

 اطالعات در دسترس است
 

 يانجام اقدامات به منظور برقرار
در به حداقل  يانورديدر يمنيا

 رساندن هر گونه احتمال خطر و
 است  يکشت يمنيا تأمين

 
که در نظر گرفته  يل اقداماتيدال
و مشاهدات  يآمار ي شود، با داده يم

 است تيحما هوا، قابل يط واقعيشرا
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 ياـرارهـطـا اضـه بـابلـمق
 يانورديدر

در ارتباط با به ساحل زدن  يها يريشگيپ
 يکشت

 
 يکه در هنگام به گل نشستن کشت ياقدامات

 شوند  يانجام در نظر گرفته م يو بعد از آن برا
 

به گل نشسته بدون  يکشت يشناور ساز
 کمک و با کمک

 
ن ک بودن زمايکه در صورت نزد ياقدام

دن به يب رسيا آسي تصادم و بعد از تصادم؛
 ي در بدنه يريضذ نفوذ پذ يکپارچگي

 شود يدرنظرگرفته م ، بهر علت،يکشت
 کنترل خسارت يابيارز
 

 يسکان اضطرار
 

 يدک کشي و روش يبات اضطراريترت

 شواهد کسب شده، يابيامتحان و ارز
ن يح ي ، تجربهيمات عملياز تعل

در  يملـع يها نيخدمت و تمر
 ياضطرار يها روش يريبه کار گ

هر گونه مشکل، به  ي نوع و اندازه
شود و  يق، شناخته ميطور دق

مات و اقدامات، اثرات هر نوع يتصم
را به  يکشت يها عملکرد بد سامانه

 رساند  يحداقل م
 

 يها بوده و طبق روش مؤثر مخابرات،
 موجود است

 
مات و اقدامات درنظر گرفته شده، يتصم

را  يکشت ياشخاص رو يمنيسطح ا
 دهد يش ميافزا

در  يکشت يمانور و رهبر
 ط يشرا ي همه

ط، يشرا ي در همه يکشت يمانور و رهبر
 شامل:

ک شدن به يمانور در زمان نزد .١
اده و سوار يو پ يکشت يراهنما يها ستگاهيا

ان، با توجه الزم به هوا، کشند، يکردن راهنما
  ينه و فواصل توقف کشتيس ي فاصله

ها،  در رودخانه يکشت يراهبر .٢
محدود، با توجه به اثرات  يها خورها و آب

ان، باد و مقدار اب محدود بر واکنش يجر
 سکان

 کاربرد فنون مقدار ثابت چرخش  .٣

مانور در آب کم عمق، شامل:  .٤
در اثر  ير حمال کشتير تيکاهش فاصله ز

 چشياسکوات، خمش و پ

و  يعبور يها ين کشتيتداخل ب .٥
 ک (اثر کانال)ينزد و ساحل يخود

از  يو باز کردن کشت يريپهلوگ .٦
ط مختلف باد، کشند و ياسکله، تحت شرا

دک ي دک کش و بدوني ان، با استفاده ازيجر
 کش

 دک کشي و يواکنش کشت .٧

محرکه و  يروياستفاده از ن .٨
 مانور يها سامانه

 اي کي با يانتخاب لنگرگاه و لنگرانداز .٩
وامل محدود و ع يها دو لنگر در لنگرگاه

که  ،يلنگر ريطول زنج نييموجود در تع
 شود ياستفاده م

شدن لنگر، با خسارت و  دهيکش .١٠
 بدون خسارت

 ي به حوضچه يت کشتيهدا .١١
ط خسارت و هم در يخشک، هم در شرا

 ط سالم بودنيشرا

ها در  يکشت يت و راهبريريمد .١٢
 يمايا هواپي  يبد، شامل: کمک به کشت يهوا

، اصول يشدک کي اتيدر حال اضطرار؛ عمل
ر قابل کنترل پس از يغ يک کشتي کنترل

 ييا، کاهش حرکت پهلويب موج درينش
 و استفاده از روغن يکشت

به آب  يبرا يمانور يها يريشگيپ .١٣
بقا در  يا شناورهاي نجات يها قيانداختن قا

 بد يهوا

 يدر نظر گرفته شده، برا يها روش .١٤
ق نجات و شناور بقا يافتگان از قاي انتقال نجات

 يکشت ي عرشه به
ات ين مانور و خصوصييتع ييتوانا .١٥

، با يعاد يها يمحرکه، انواع کشت يروين
ر چرخش يتوجه خاص به فواصل توقف و دوا

 مختلف يها در آبخورها و سرعت

، در سرعت يانورديت درياهم .١٦
افته به منظور اجتناب از خسارت ي کاهش

 يکشت ي نه و پاشنهيحاصل شده، از امواج س
 يخود
هنگام  ديکه با يعمل اقدامات .١٧
ها  آن کينزد اي زده خي يها در آب يانورديدر
انبوه شده  يکشت يرو خي که يطيدر شرا اي و

 است در نظر گرفته شود

 ک،ياستفاده از، و مانور در و نزد .١٨
که  يو نواح کيتراف يجداساز يها طرح

 شود يم هيشناورها ارا يکيخدمات تراف

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي ازشده، 

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١
 خدمت

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

 تأييد حسب مورد، .٣
 نفرات تأمين يالگو

مات مربوط به پهلو يتصم ي همه
 يبر مبنا يکشت يو لنگرانداز يريگ
، يح مانور کشتيصح يابيارز

است  ييروهايات موتور و نيخصوص
ا ي به اسکله يريکه در هنگام پهلوگ
 رود يانداختن لنگر انتظار م

 
 يابير، ارزيدر زمان حرکت در مس

کم  يها کامل از احتمال اثرات آب
ط يخ، سواحل، شراي عمق و محدود،

و امواج  يعبور يها يکشند، کشت
انجام  يخود يکشت ي نه و پاشنهيس
تواند  يم يکه کشتيرد، به طوريپذ يم

 يط مختلف هوا و کاالهايتحت شرا
الزم، به مانور  يمنيشده، با ا يريبارگ

 بپردازد

دستگاه کنترل از  يريبه کارگ
 يروگاه محرکه کشتيراه دور ن

ها و خدمات  و سامانه
  يمهندس

قدرت  يها روگاهياصول ن يريبه کار گ
 ييايدر ي محرکه

  يکشت يموتور کمک
 ييايدر يمهندس يها از واژه يکل يآگاه

ب شواهد کس يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه .١
 خدمت

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

زات، يو تجه يروگاه، موتور کمکين
و در  يات فنيطبق خصوص

 ي من، در همهيا ياتيعمل ي محدوده
 شود ياوقات به کار گرفته م

 يتيرينش در سطح مديکاال و چ ييجابه جا عملکرد:
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ن ستو

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

نان از يو اطم يطراح
نش، محکم ي، چيريبارگ

کردن، مراقبت در طول 
کاال به طور  ي هيسفر و تخل

 منيا

در اعمال مقررات  يياز، و توانا يآگاه
و ها نامه نييآ مربوط،  المللي بين

من، يا يمربوط به راهبر ياستانداردها
 ، محکم کردن و حمل ونقل کاال نشيچ
 

ات ياز اثر تراز و تعادل کاالها و عمل يآگاه
 کاال

 
تعادل و تراز و  ياستفاده از نمودارها

 زاتيتنش، شامل: تجه ي زات محاسبهيتجه
 يرياز بارگ يان، و آگاهيخود کار داده بن

 ينگهدار به منظور يکاال و توازن کشت
 قابل قبول ي تنش بدنه در محدوده

 
ها،  يکشت يکردن کاالها رو محکم نش ويچ

زات يکاال و تجه ييل جابه جايشامل: وسا
 نش کااليمربوط به محکم کردن و چ

 
، با توجه خاص يريه و بارگيات تخليعمل

 ي نامه نييآ که در  ييبه حمل و نقل کاالها
 نش و محکم کردن کااليمن چيا ي هيرو

 درج شده است
 

 يحمل مواد نفت يها ياز کشت يکل يآگاه
 ها ين کشتيات ايو عمل

 
و  ياتيعمل يها تياز محدود يآگاه
 فله بر يها يکشت يطراح

 
در  يها داده ي استفاده از همه ييتوانا

، يري، مرتبط با بارگيکشت يدسترس رو
 فله يکاالها ي هيمراقبت و تخل

 
جابه  يبرا ييها در طرح روش ييتوانا
من کاال، طبق مفاد اسناد مرتبط، يا ييجا

 خطرناک يکاالها يالملل نينامه ب نييآ مانند 
فله  يکاالها يالملل نينامه ب نييآ ، ييايدر

 ٧٣/٧٨مارپل  ٥و  ٣، ضمايم ييايجامد در
 ها ر اطالعات مربوط به آنيو سا

 
جاد يا ي هيح اصول پايدر تشر ييتوانا

 کار ارتباط ينه سازيو به مؤثر مخابرات
 انهيپا ي و خدمه ين کشتيب

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 تأييد حسب مورد، آموزش. ٢
 ساز شبيه شده با

 
استفاده از جداول تعادل، تراز و 

زات محاسبه تنش يهتنش، تج
 و نمودارها

دفعات و گسترش نظارت بر 
عت و يط کاال، متناسب با طبيراش

 ط غالب استيشرا
 
ر ينشده و غ بيني پيش راتييتغ

ات يا خصوصي طيقابل قبول در شرا
ق مشخص و يکاال، به طور دق

 يبرا تيبا فور ياقدام اصالح
و افراد آن در نظر  يکشت يمنيا

 شود يم يگرفته و طراح
 

 يها ات کاال، طبق روشيعمل
 يراحط يموجود و الزامات قانون

 رديگ يشده و انجام م
 
نش و محکم کردن کاالها يچ

ن است که ين کننده ايتضم
ط تعادل و تنش، در يشرا

اوقات  ي من در همهيا ي محدوده
 ماند يم يدر طول سفر باق

نواقص گزارش شده  يابيارز
کاال،  يو خسارت در فضاها

انبار و مخازن آب  يها درب
توازن و در نظر گرفتن 

 اقدام مناسب

مربوط به قدرت  يها تياز محدود يگاهآ
 ک فله بر،ي ياتيح يها قسمت يساختار

ر اعداد داده شده يتفس يياستاندارد و توانا
 يبرش يروهايگشتاور خمش و ن يبرا
  

از اثرات  يريجلوگ يح چگونگيتشر ييتوانا
و جابه  يفله برها، خستگ يمضر خوردگ

 نامناسب کاال ييجا
 

کسب  شواهد يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 شدهتأييد مورد، آموزش حسب. ٢
 ساز شبيه با
 

استفاده از جداول تعادل، تراز و 
 ي زات محاسبهيتنش، تجه

 تنش و نمودارها

اصول  يها بر مبنا يابيارزش
و  يرفته شده، استدالل قويپذ

رد. يگ يح آن انجام مياعمال صح
مات در نظر گرفته شده، با يمتص

مربوط  يها يدر نظر گرفتن بررس
ط غالب، يو شرا يکشت يمنيبه ا

 قابل قبول است

ها  نامه نييآ ، استانداردها، المللي بينمقررات  خطرناک يحمل کاالها
 يراجع به حمل کاالها يها هيو توص

 المللي بين ي نامه نييآ خطرناک، شامل: 
 ي نامه نييآ و  ييايخطرناک در يکاالها
  ييايجامد در يا فله يکاالها المللي بين

 
ز و يخطرناک، مخاطره آم يحمل کاالها

ه و يها در طول تخل يريشگيان بار؛ پيز
 و مراقبت در طول سفر يريبارگ

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 تأييد شحسب مورد، آموز. ٢
 ساز شبيه شده با

 يتخصص ي شده تأييد آموزش. ٣

اطالعات قابل  يع کاال، بر مبنايتوز
موجود و  ياتکا و طبق رهنمودها

 شود يم ي، طراحيالزامات قانون
 

ها  انياطالعات راجع به خطرها، ز
مناسب  يفرمت و الزامات خاص، در
 يک حادثه براي که در صورت بروز

 گردد يمرجوع آسان باشد، ثبت 

  

  يتيريدر سطح مد يکشت يو مراقبت از اشخاص رو يات کشتيکنترل عمل عملکرد:
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

کنترل تراز، تعادل و 
 تنش

و  يساختمان کشت ي هيدرک از اصول پا
بر تراز و تعادل و  مؤثر املو عو يشناخت نظر

 اقدامات الزم به منظور حفظ تراز و تعادل

 

، ياز اثرات مربوط به تراز و تعادل کشت يآگاه
ها و در  در صورت بروز خسارت به محفظه

ها و اقدامات در نظر  آن يت آب گرفتگينها
 از آن  يريگرفته شده به منظور جلوگ

 

 يالمللنيسازمان ب يها هياز توص يآگاه
  ي، راجع به تعادل کشتيانورديدر

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

شده  تأييد ي تجربه .١
 ن خدمتيح

 حسب مورد، آموزش .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده در  تأييد ي تجربه .٣
 يآموزش يکشت

همواره در  ط تعادل و تنش،يشرا
 يمنيا يها تيچارچوب محدود

 برقرار است
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

رت و کنترل، طبق نظا
الزامات قانون گذار و 

نان ياقدام به منظور اطم
جان اشخاص  يمنياز ا

ا و حفاظت يدر در
 ييايست دريط زيمح

، مندرج يانورديدر المللي بينن ياز قوان يآگاه
 ها ونيو کنوانس المللي بين يها در توافق نامه

 
 ر توجه کرد:يد به طور خاص، به موضوعات زيبا
د يکه با ير اسناد ضروريها و سا نامهيگواه. ١

 ي، روالمللي بين يها ونيبر اساس کنوانس
به  يابي امکان دست يباشد، چگونگ يکشت
 ها ها و مدت اعتبار آن آن
ها به موجب الزامات مربوط به  تيمسئول. ٢

 نيخط شاه يالملل نيون بيکنوانس
ها به موجب الزامات مربوط به  تيمسئول. ٣

نجات جان اشخاص در  يالملل بينون يکنوانس
 ايدر
ها به موجب الزامات مربوط به  تيمسئول. ٤

 ياز آلودگ يريجلوگ المللي بينون يکنوانس
 ها ياز کشت يناش
و الزامات  يسالمت يانورديدر يها اظهارنامه. ٥

 سالمت المللي بينمقررات 
 المللي بينها به موجب اسناد  تيمسئول.  ٦

 خدمه و کاال ، مسافران، يکشت يمنيدر ا مؤثر

از  يريراجع به جلوگ يها ها و کمک روش. ٧
 ها يتوسط کشت ييايست دريط زيمح يآلودگ

توافق  ياجرا ي، برايمل يقانون گذار.  ٨
 يالملل نيب يها ونيها و کنوانس نامه

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

شده  تأييد ي تجربه .١
 ن خدمتيح

 وزشحسب مورد، آم .٢
 ساز شبيه شده با تأييد

شده در  تأييد ي تجربه .٣
 يآموزش يکشت

ات و يکنترل عمل يها روش
 ي، طبق الزامات قانونينگهدار
 است

 
ق و يعدم انطباق بالقوه، به طور دق

 شود يکامل، شناخته م
 

ها بر  نامهيد گواهيم و تجديتعم
موجب حصول  ،يزياساس برنامه ر

زات يهنان از استمرار اعتبار تجياطم
 شود  يشده، م يو اقالم بازرس

ت يو امن يمنيا يبرقرار
خدمه و مسافران 

ط يو شرا يکشت
نجات جان  ياتيعمل

ق يحر ياشخاص، اطفا
 يها ر سامانهيو سا

  يمنيا

 يکامل از مقررات مربوط به کاربر يآگاه
ون يزات نجات جان اشخاص (کنوانسيتجه
 ا)ينجات جان اشخاص در در المللي بين

 
  يق و ترک کشتيحر يها نيتمر يان دهسازم

 
نجات جان اشخاص،  ياتيط عمليشرا ينگهدار
 يمنيا يها ر سامانهيق و سايحر ياطفا

 
من بودن يحفظ و ا يد برايکه با ياقدامات
ط ي، در شرايکشت ياشخاص رو ي همه

 اضطرار در نظر گرفت
 

خسارت و نجات  ي اقدامات محدود کننده
ا به ي انفجار، تصادمق، يک حري امديدر پ يکشت

 گل نشستن

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
و  يمات عمليشده، از تعل

شده  تأييد ي آموزش و تجربه
 ن خدمتيح
 

بر  مربوط به نظارت يها روش
ق، يو کشف حر يمنيا يها سامانه

ن ينان از ايموجب حصول اطم
هشدار  ي شود که همه ينظر م
ها به موقع کشف شده و  دهنده

موجود،  ياضطرار يها طبق روش
 کند يعمل م

 ي ه و توسعهيته
و  ياضطرار يها طرح

کنترل خسارت و 
ط يت شرايريمد

 ياضطرار

 مقابله با اضطرارها يبرا يياقتضا يها طرح ي هيته
 

 ، شامل: کنترل خسارتيساختمان کشت
 

ق، ياز حر يريجلوگ يها برا ها و کمک روش
 آن يکشف و اطفا

 
زات نجات جان يتجه عملکردها و استفاده از

 اشخاص

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ي شده، از آموزش و تجربه

 ن خدمتيشده ح تأييد

، طبق ياضطرار يها روش
مقابله با  يموجود برا يها طرح
 است  يط اضطراريشرا

و  ياستفاده از رهبر
  يتيريمهارت مد

  يت و آموزش خدمه در کشتيرياز مد يآگاه
 

 يانورديدر المللي بين يها ونيدانش کنوانس
 يمل يها، و قانون گذار هيمربوط و توص

 
ت تراکم کار، يريف و مديدر اعمال وظا ييتوانا

 شامل:
 يو هماهنگ يزيبرنامه ر .١

 ف خدمهيوظا .٢

 و منابع  يزمان يها تيمحدو .٣

 يت بندياولو .٤
 

 ت منابع:يريمد مؤثر اعمال ييو توانا يآگاه
 ع مناب يت بنديص، ارجاع، و اولويتخص. ١

 و ساحل يدر کشت مؤثر مخابرات. ٢

مربوط به  يها يدر بازتاب بررس مات،يتصم. ٣
 است يگروه تجارب

 زشيشامل: انگ ،يشجاعت و رهبر. ٤
 تياز وضع يآگاه يکسب و برقرار.  ٥

 
 :ميدر اعمال فنون اتخاذ تصم ييو توانا يآگاه

 و احتمال خطر تيوضع يابيارز. ١

 اه نهيگز ديو تول ييشناسا. ٢

 انتخاب راه کار. ٣

 جينتا ياثر بخش يابيارزش. ٤
 

 ياتيعمل يها روش ينگر ندهياجرا، و آ توسعه،
 استاندارد

شواهد به دست آمده  يابيارز
 ر:يا چند مورد زي کي از
 تأييد آموزش .١

 شده

 تأييد ي تجربه .٢
 ن خدمتيشده ح

 تأييد آموزش .٣
 ساز شبيه شده با

ف خدمه و آگاه يص وظايتخص
کار و  ياز استانداردهاها  نمودن آن

 يقيرفتار مورد انتظار، به طر
 ربط استيمناسب افراد ذ

 
ها بر  تيو فعال ياهداف آموزش

ها  ييت و توانايصالح يابيارز يمبنا
 است ياتيو الزامات عمل يجار

 
ن قابل اعمال يات، طبق قوانيعمل
 شود  يش داده مينما
 

 اتيدر صورت لزوم، عمل
منابع، با و استفاده  يزير برنامه

 فيانجام وظا يبرا ح،يصح تيالو
 شود يداده م صيالزم، تخص

  
 همبم ريبه وضوح و غ مخابرات،

 شود يم افتيارسال و در
 

نشان داده  ،مؤثر يرهبر يرفتارها
 شود يم
 

گروه مورد نظر، درک  ياعضا
 ياتيعمل تياز وضع قيمشترک دق

شناور  ي شده ينيب شيو پ يو جار
 دارند يرونيب ستيز طيو مح

 
را در هر  تأثير حداکثر مات،يتصم
 دارند يطيشرا

 
قابل  نيو طبق قوان مؤثر اتيعمل

 شود يداده م شياعمال، نما
ت يريو مد يسازمان ده

دستورالعمل مراقبت 
  يدر کشت يپزشک

ات ياستفاده و محتو ي کامل از نحوه يآگاه
 ر:يانتشارات ز

 يبرا يپزشک المللي بين يراهنما. ١
 يا انتشارات مشابه ملي ها يکشت

 ميعال المللي بين ي نامه نييآ  يبخش پزشک. ٢

 ي، برايپزشک ي هياول يها کمک يراهنما. ٣
 خطرناک ياستفاده در حوادث کاالها

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 شده تأييد شده، از آموزش

اقدامات در نظر گرفته شده و 
، به يريگيمورد پ يها روش
در  يها مشورتاعمال و از  يدرست

ز، استفاده کامل برده يدسترس ن
 شود يم

 ٣/٢ ـبخش الف 
افسران نگهبـان مسـئول    ي نامهيافت گواهيدر يبرا يحداقل الزامات اجبار

ـ بـا ظرف  يها يو فرماندهان، در کشت يناوبر تـن در   ٥٠٠ت ناخـالص کـم تـر از    ي
 ک ساحل  ينزد يسفرها
 

 يافسر نگهبان مسئول ناوبر
 ت  ياستاندارد صالح

 د:ينامه، بايافت گواهيدر يهر متقاض ١
فهرست  يها تيف، کارها و مسئوليشدن وظا دار عهده تيش صالحيملزم به نما .١

، ياتيملزم باشد در سطح عمل باشد؛ ياتي، در سطح عمل٣/٢ ـجدول الف  ١شده در ستون 
را نشان  ٣/٢ ـجدول الف  ١مندرج در ستون  يتهايف و مسئوليانجام امور،وظا يستگيشا

 دهد.

اچ اف،  يو ييويانجام مخابرات راد يمناسب برا ي نامهيگواه يحداقل، دارا .٢
 باشد؛ و ييويطبق الزامات مقررات راد

، يمخابرات در طول حوادث اضطرار يبرا يت اصلياز مسئول يدرصورت برخوردار .٣
 باشد. ييويادشده، به موجب مفاد مقررات ر ييا شناساي مناسب صادر ي نامهيگواه يدارا

 ٢نامه، در ستون يافت گواهيدر يبرا يحداقل دانش، درک و مهارت ضرور ٢
 فهرست شده است. ٣/٢ـ  جدول الف

جدول  ٢از موضوعات مندرج در ستون  يد بتواند با سطح آگاهيداوطلب با ٣
 د.يخدمت نما يدر سمت افسر نگهبان مسئول ناوبر ٣/٢ ـ الف

، درک و مهارت، يبه سطح الزم معلومات نظر يابي دست يآموزش و تجربه برا ٤
 ياز برايکه مورد ن ين، اصوليهمچن ـباشد  ٤ـ  ١، قسمت ٢/٨ ـ بخش الف يد بر مبنايبا

ه شده در ين قسمت و رهنمود ارايت شود، و الزامات مربوط ايد رعاي، بايناوبر ينگهبان
 د در نظر گرفته شود.يز باينامه ن نييآ ن يقسمت (ب) ا

بر  يمبن يشواهد که نامه ملزم استيافت گواهيدر ياست، از هر متقاض الزم ٥
ش ينما يها طبق روش مورد لزوم، يستگيت شايصالح يبه استاندارد ضرور يابي دست
 يستگيت شايسنجش صالح  يابيارزش يارهايو مع يستگيت روش ارايه شايصالح

 ه دهد.ي، ارا٣/٢ ـ جدول الف ٤و ٣مندرج در ستون 
 

 ش خاصآموز
در  ينامه، به عنوان افسر نگهبان مسئول ناوبريافت گواهيدر يهر متقاض ٦

ک ساحل، که ملزم است ينزد يتن در سفرها ٥٠٠ت ناخالص کم تر از يبا ظرف يها يکشت
ان برساند رسانده باشد، يرا به پا ي، الزم است آموزش خاص٣/٢از مقرره  ٤.٢.١طبق بند 

 يا شده تأييد ي برنامه يد اجرايمتابعت نما يکشت يبر رو تأييد مورد يبرنامه آموزش د ازيبا
 که : را دنبال کند که بر اساس آن ياز آموزش در کشت

مورد لزوم،  يانوردينان حاصل شود، در طول مدت الزم خدمت درياطم .١
نامه،  نييآ ن ي، ا١/٢ ـ ه شده در بخش بيارا ين راهنما، با در نظر گرفتن داشتيمتقاض
کارها،  يدر اجرا ينظام مند يافت کرده است از تجربه و آموزش عمليالزم را در يآگاه
شده  مند بهره برخوردار يک افسر نگهبان مسئول ناوبري مربوط به يها تيف و مسئوليوظا

الزم  ينامه، آگاه نييآ ن ي، ا١/٢ ـ ه شده در بخش بيارا ياست و با در نظر گرفتن راهنما
 افت کرده است.يرا در

ها خدمت  که در آن ييها يکشت يسته، رويق، توسط افسران شايبه طور دق .٢
 شود؛ و يدهد، کنترل و نظارت م يشده انجام م تأييد ييايدر

ا در متن اسناد مشابه ي يت در دفترچه سوابق آموزشيمشروح موارد به قدر کفا .٣
١مستند خواهد شد.

 

 
 فرمانده

ت يبا ظرف يها يدر کشت ينوان فرماندهنامه، به عيافت گواهيدر يهر متقاض ٧
د، الزامات مربوط به افسر نگهبان يک ساحل باينزد يتن، در سفرها ٥٠٠ناخالص کم تر از 

د ملزم به يبه عالوه، با ،دير برآورده نمايم شده مشروح در جداول زي، تنظيمسئول ناوبر
ک ي ف آنيه وظايکل ي به منظور انجام همه يياز و توانا يبر آگاه يمبن يه شواهديارا

 ز، شود.يفرمانده را ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المللي دريانوردي، و اسناد مشابه تهيه شده توسط فدراسيون الگوي مربوط دوره (هاي) سازمان بينـ ١
 ممکن است در تهيه دفترچه هاي سوابق آموزشي کمک کند. ،کشتيراني بين المللي
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 ٣/٢ ـجدول الف 
 افسران نگهبان  يستگيت شايات حداقل استاندارد صالحيخصوص

تن،  ٥٠٠ت ناخالص کم تر از يبا ظرف يها يو فرماندهان کشت يمسئول ناوبر
 ک ساحلينزد يدر سفرها

 
   ياتيدر سطح عمل يناوبر يانورديعملکرد: در

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيحش صالينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ر يمس يو اجرا يطراح
ن ييو تع يگذر ساحل

  يت کشتيموقع
 

 يابيتوجه: آموزش و ارز
 ي، برااكديساستفاده از 

که به طور  يهاي آن
 ييها يخاص، در کشت
 اكديسکه مجهز به 

ست. يستند، الزم نين
 ديها با تين محدوديا

 ييدر سند شناسا
د انوريدر يشده برا صادره

 د شوديربط ق يذ

  يانورديدر
 

با استفاده  يت کشتين موقعييتع ييتوانا
 از:
 يم ساحليعال. ١

، شامل: فانوس يل کمک ناوبريوسا. ٢
 راه يها ها و چراغ کني، بييايدر

، با در نظر گرفتن ينيتخم يانورديدر. ٣
  ينيان و سرعت تخميباد، کشند، جر

 
 
 
 
 
 

اده در استف ييکامل از، و توانا يآگاه
 يرهاي، مانند مسييايدر انتشارات و ها نقشه

 يها هي، جداول کشند، اطالعيانورديدر
 ييويراد يانورديدر ي، هشدارهايانورديدر

 ير کشتيو اطالعات مس
 

 ي، براي، طبق اصول کليگزارش ده
و با  يکشت يده گزارش يها سامانه
 ک شناورهايخدمات تراف يکنترل يها روش

 
 يها دارنده يها بران مورد، تنيتوجه: ا

 نامه فرمانده الزم استيگواه
 ي در همه يانورديسفر و در يطراح
مورد قبول  يها ط بر اساس روشيشرا
، با در نظر يساحل يرهايم مسيترس

 مانند: يگرفتن موارد
 محدود يها آب. ١

 يط جويشرا.  ٢

 خي. ٣

 د محدوديد. ٤

 کيتراف يجداساز يها طرح.  ٥

ک يه خدمات ترافه دهنديارا ينواح.  ٦
 شناورها

 اديز يکشند تأثيرات با ينواح. ٧
 

اخذ  ين مورد تنها برايتوجه: ا
 الزم است يفرمانده ي نامهيگواه

 
در  ييو و توانا اكديسکامل از  يآگاه

 استفاده از آن
 
 

 يکمک ناوبر ليو وسا زاتيتجه
 

 نييو تع منيا اتيانجام عمل ييتوانا
و  زاتيجهبا استفاده از ت ،يکشت تيموقع
که به طور معمول،  يکمک ناوبر ليوسا
 ها وجود دارند يکشت يرو
 
 

 نما قطب
حات ياز اشتباهات و تصح يآگاه
 يسيمغناط يهانما قطب

 
، با نما قطبن اشتباهات ييدر تع ييتوانا

ن نوع يو قبول ا ينيل زمياستفاده از وسا
 اشتباهات

 
 ت خودکار يهدا

 
ت يداه يها ها و روش از سامانه يآگاه

به کنترل  يخودکار؛ تعوض از حالت دست
ها به  م کنترليخودکار و برعکس؛ تنظ

 نهيمنظور عملکرد به
 

 يهواشناس
ر اطالعات کسب ياستفاده و تفس ييتوانا

 يکشت يرو يل هواشناسيشده از وسا
 

مختلف  يها ات سامانهياز خصوص يآگاه
 و يده گزارش يها ، روشيجو

 ثبت يها سامانه
 

 ياطالعات هواشناس يريکارگبه ييتوانا
 موجود

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

 ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده در کشت تأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 
قشه، ن يها استفاده از کاتالوک

، يـياـيشارات درـها، انت شهـنق
، يانورديدر ييويراد يهشدارها

سمت  ي نهيياب (سکستانت)، آيجا
 يانورديزات دريموت)، تجهي(از

و  يابي زات عمقي، تجهيکيالکترون
 نما قطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده، شواهد کسب يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي  از
 يشتشده ک تأييد ي تجربه ١

 يآموزش
ساز  هيشده شب تأييد آموزش ٢

 اكديس
 

 شواهد کسب شده مورد يابيارز
 رادار ساز شبيه ، از تأييد

 يها اطالعات کسب شده از نقشه
و انتشارات، مرتبط است، به  ييايدر

ر و از راه مناسب يح، تفسيطور صح
 شود ياعمال م

 
، يت کشتين موقعييتع يروش اصل

ط و ين تناسب را در شرايش تريب
 ت غالب دارد يوضع

 
، با توجه به يت کشتيموقع

  ها قابل قبول دستگاه يها تيمحدود
 ديآ يا اشتباهات سامانه به دست مي
 

قابل اتکا بودن اطالعات کسب شده، 
 يت کشتين موقعييتع يبا روش اصل

 شود يم يدر فواصل مناسب، بررس
 

 يها يريمحاسبات و اندازه گ
 ستق ايدق يانوردياطالعات در

 
ها و انتشارات انتخاب شده،  نقشه

 ياس موجود روين مقيبزرگ تر
 ي هيو مناسب با آن ناح يکشت
ها طبق  است و نقشه يانورديدر

ن اطالعات در دسترس، يآخر
 شود يح ميتصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يهاشيعملکرد و آزما يبررس
، يانورديدر يها سامانه مربوط به
 يها نامه سازنده قطع يها هيطبق توص
در  يانورديدر يالمللنيسازمان ب

 يعملکرد يمورد استانداردها
و انجام  يانورديزات دريتجه
 است يانورديمطلوب در يها هيرو
 

ر اطالعات کسب يو تفس يواکاو
 يانورديشده از رادار، طبق روش در

 ها تينظرگرفتن محدودقبول و در قابل
 و سطوح دقت رادار است

 
 يسيمغناط ينما قطباشتباهات 

رها يح، در مسين و به طور صحييتع
 شود يها اعمال م و سمت

 
 يهوا يت برايانتخاب حالت هدا

ک و يط ترافيا و شرايغالب، در
مقاصد در نظر گرفته شده مانورها، 

 ن حالت استيمناسب تر
 

ط هوا، يو مشاهدات شرا يرياندازه گ
 ر گذر استيق و متناسب با مسيدق
 

شده و  يابيارز، ياطالعات هواشناس
من شناور، يعبور ا يبرقرار يبرا

 شود ياعمال م
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيحش صالينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

من يا ينگهبان يبرقرار
  يناوبر

 ينگهبان
 

کامل از محتوا، کاربرد و هدف  يآگاه
از تصادم در  يريجلوگ المللي بينمقررات 

 (اصالح شده) ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر
 

 که در ياصول ياز محتوا يآگاه
ت يد رعاي، بايوبرنا ينگهبان يدار عهده
 شود

 
 يها طبق مفاد کل رياستفاده از مس

  يکشت يابيريمس
 

 ي، طبق اصول کلياستفاده از گزارش ده
 يها و روش يگزارش ده يها سامانه

 شناورها يکيه خدمات ترافيمربوط به ارا

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

 ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

شده  تأييد حسب مورد، آموزش.٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 

، طبق يل و تحول نگهبانيانجام، تحو
 قابل قبول است يها اصول و روش

 
 اوقات، ي مناسب، در همه يبان ديده

برقرار و در انطباق با اصول و 
 است  قابل قبول يها روش

 
، يم صوتيها، اشکال و عال چراغ

طبق الزامات مندرج در مقررات 
از تصادم در  يريجلوگ المللي بين
(اصالح  ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر

ص يتشخ يشده) است و به درست
 شود يداده م

 
ش يتعداد دفعات و گسترش پا

ست، يط زيو مح ي، کشتيکيتراف
قابل قبول  يها طبق اصول و روش

 است
 

ک ياز نزد يريام، به منظور جلوگاقد
ر ين عبور و بروز تصادم با سايتر

 المللي بينشناورها طبق مقررات 
 ١٩٧٢ـ  اياز تصادم در در يريجلوگ

 (اصالح شده) است ١٣٥١برابر با 
 

ا ي م راه ويمات مربوط به تنظيتصم
سرعت به موقع بوده و طبق 

 قابل قبول است يناوبر يها روش
 

ها و  ط به حرکتسوابق مناسب مربو
 يانورديمربوط به در يها تيفعال
 شوند يم ي، نگهداريکشت

 
من، به يا يانورديدر يت برايمسئول

ف ياوقات تعر ي طور روشن، در همه
که  ييها شود، شامل: زمان يم

و  يفرمانده در پل فرمانده
ت يتحت هدا يکه کشت يهنگام
 است

 ، شامل:ياضطرار يها روش مقابله با اضطرارها
 يمنيو ا يحفاظت يها يريشگيپ. ١

 ياضطرار يها تيمسافران، در وضع

ه از خسارت و کنترل ياول يابيارز. ٢
 خسارت

 اقدام در نظر گرفته شده بعد از تصادم. ٣

اقدام در نظر گرفته شده بعد از به گل . ٤
 نشستن

 
د به منظور ير، باين، موارد زيعالوه بر ا
لحاظ  نامه، به عنوان فرمانده،ياخذ گواه

 شود:
 يت اضطراريهدا. ١

ا ي و يدک کشتي يبات برايترت. ٢
 دک قرار گرفتني تحت

 اينجات اشخاص از در. ٣

 در اضطرار يکمک به کشت. ٤

که در زمان بروز اضطرار،  يدرک اقدام .٥
 شود يدر بندر در نظر گرفته م

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

 ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

 يعمل يها دستورالعمل. ٤

ق يانواع و اندازه اضطرار به طور دق
 شود يشناخته م

 
ه و، در صورت اقتضا ياقدامات اول

و  يياقتضا يها مانور طبق طرح
عت يط و طبيت شرايمتاسب با فور

 ار استاضطر

پاسخ به عالمت اضطرار 
 ايدر در

 تجسس و نجات
ات دستورالعمل ياز محتو يآگاه
 يانورديو در يهوانورد المللي بين

 تجسس و نجات 

شواهد  يابيامتحان و ارز
ا ي  يمات عمليشده، از تعل کسب

 شده با تأييد حسب مورد، آموزش
 ساز شبيه

ت آن، يعالمت اضطرار و فور
 ودش يبالدرنگ شناخته م

 
ها  و دستورالعمل ياقتضاي يها طرح

شده و مطابقت اجراء  داريبه طور پا
 دينما يم

و  يمانور کشت
 يها روگاهين يريگکار به

 يکوچک کشت

 يو راهبر يمانور کشت
 

مانور و  يمنيبر ا مؤثر از عوامل يآگاه
 يراهبر

 
 يکوچک کشت يها روگاهين يريبه کار گ

 يزات کمکيو تجه
 

 و مهار  ينگر اندازمناسب ل يها روش

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

 ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه. ١

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با
 

ات يدر عمل يمنيا يها تياز محدود
، يکشت ي محرکه يرويمربوط به ن

 ي، تخطيو قدرت يتيهدا يها سامانه
 شود ينم
 

، به يمات راه و سرعت کشتيتنظ
، يانورديدر يمنيا يمنظور برقرار

 شود يانجام م
 
رات، يو تجه يروگاه، موتور کمکين

و در  يات فنيطبق خصوص
 ياتيعمل يها تيچارچوب محدود

اوقات، به کار گرفته  ي من در همهيا
 شود. يم
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   ياتيملنش در سطح عيکاال و چ ييعملکرد: جابه جا
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

نش، ي، چيرينظارت بر بارگ
کاالها  ي هيمحکم کردن و تخل

 ها در طول سفر ت از آنبو مراق

نش و يکاال، چ ييجابه جا
 محکم کردن

 
من، يا يياز جابه جا يآگاه
محکم کردن کاالها، نش و يچ

خطرناک،  يشامل: کاالها
ان بار و اثرات يز و زيمخاطره آم

جان اشخاص و  يمنيها بر ا آن
 يکشت

 
 المللي بيننامه  نييآ استفاده 

  ياييخطرناک در يکاالها

شواهد کسب  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 يشده کشت يدتأي ي تجربه. ٢
 يآموزش

 شدهتأييد مورد، آموزش حسب. ٣
 ساز شبيه با

ات کاال، طبق طرح يعمل
 ر اسناد،يا ساي کاال ياتيعمل

موجود  يمنين ايا قواني مقررات
 ياتيعمل يها و دستورالعمل

نش يت چيزات و محدوديتجه
 رديگ يانجام م يدر کشت

 
خطرناک،  يکاالها ييجابه جا

ر، طبق ان بايز و زيمخاطره آم
و  المللي بينمقررات 

شناخته شده و  ياستانداردها
من يا يها هيرو ي نامه نييآ 

 است
 

  ياتيدر سطح عمل يکشت يت از اشخاص روبو مراق يات کشتيعملکرد: کنترل عمل

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

نــــــان از ياطم
انطباق با الزامات 
مربــــوط بــــه 

از  يريجلـــــوگ
 يآلودگ

 ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ
 يمقابله با آلودگ يها و روش

 
د به منظور يکه با ييها يريشگياز پ يآگاه
، ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ

 در نظر گرفته شود
 

 ي و همه يمقابله با آلودگ يها روش
 بسته زات وايتجه

شواهد کسب شده،  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي از
 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ١

 يآموزش يشده کشتتأييد ي تجربه. ٢

ات در يش عمليپا يها روش
ها  نان از انطباق آنيو اطم يکشت

با الزامات مارپل به طور کامل 
 شود يت ميرعا

ت يقابل ينگهدار
ــدر  يانورديــــ

   يکشت

 يکشت تعادل
 

و اعمال جداول تعادل، تراز  ياتيعمل يآگاه
 ي زات محاسبهيو تنش، نمودارها و تجه

 تنش
 

د در مواقع از يکه با يدرک از اقدامات اساس
کپارچه ي ياز شناور يدست رفتن بخش

 ، در نظر گرفتيکشت
 

ضد نفوذ آب  يکپارچگي يدرک از مبان
 يبودن کشت

 
 يساختمان کشت

 
و  يساختار کشت يصلاز اجزا ا يکل يآگاه

 مختلف يها اسم مناسب قسمت

شواهد کسب شده،  يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي از
 شده حين خدمتتأييد ي  تجربه. ١

 شده کشتي آموزشيتأييد ي  تجربه. ٢

 مورد، آموزش تأييدشده . حسب٣
  ساز شبيه با

 يشگاهيزات آزمايشده تجهتأييد آموزش. ٤

 يارهايمعط تعادل طبق يشرا
 يالمللنيتعادل کامل سازمان ب

ط يشرا ي تحت همه يانورديدر
 است يريبارگ

 
نان و ياقدامات به منظور اطم

ضد نفوذ آب  يکپارچگي يبرقرار
ه قابل قبول يطبق رو يبودن کشت

 است

ــوگ ، يريجلــــ
 يکنترل و اطفا

ــحر ق در يـــــ
 يکشت

 يزات اطفايق و تجهياز حر يريجلوگ
 قيحر
 

مربوط  يها نيتمر ين دهدر سازما ييتوانا
 قيبه حر

 
 قيحر يميها و ش از طبقه يآگاه

 
 قيحر يافاط يها از سامانه يآگاه

 
ق، در نظر يکه در مواقع حر يدرک از اقدام

 ينفت يها شود، شامل، سامانه يگرفته م

شواهد کسب شده، از آموزش و  يابيارز
ق که در يحر ياطفا شده تأييدتجربه 

 شده استم يتنظ ٣/٦ ـبخش الف 

 ياس مسئله، به درستينوع و مق
ه، طبق يشناخته شده و اقدامات اول

 يياقتضا يها و طرح يروش اضطرار
 است يکشت

 
 يها روش يريکارگ ه، بهيتخل اتيعمل

 متناسب يجداسازبستن و  ياضطرار
عت اضطرار بوده و به موقع انجام يبا طب

 شود  يم
 

 يها اسيمقو  ، سطوحيبند تياولو
ها و مطلع گزارش ي هيته يزمان

ط بو، مريکشت يرو ي ساختن خدمه
 ي کننده عت اضطرار و منعکسيبا طب
 ت مسئله استيفور

ـارگ  ــه کــ  يريبـ
زات نجــات يــتجه

 جان اشخاص

 نجات جان اشخاص
 

ترک  يها نيتمر يدر امر سازمان ده ييتوانا
ات شناور بقا و ياز عمل يو آگاه يکشت

به آب بات يزات و ترتينجات، تجه يها قيقا
ها، شامل:  ها و لوازم وابسته به آن انداختن آن

، يماهواره ا يها ، دستگاهييويل نجات راديوسا
مشخص کننده  ييويت راديهدا ستگاهيپرب ايا

رنده يگـ  سارت (فرستنده ،يت اضطراريموقع
غوطه  يها خودکار تجسس و نجات)، لباس

  ي، حرارتيل کمک حفاظتيو وسا يور

ب شده، از آموزش و شواهد کس يابيارز
شده، آن طور که در بخش  تأييد ي تجربه
 درج شده است ٤تا  ١ يبندها ٢/٦ـ  الف

و  ياقدامات، در مقابله با ترک کشت
نجات، متناسب با  يها ستگاهيا

ط غالب و طبق يها و شرا تيوضع
قابل  يمنيا يها و استانداردها هيرو

 قبول است

 يها اعمال کمک
 يپزشــک ي هيــاول

   يتدر کش

  يپزشک يها کمک
 

ها  و مشورت يپزشک يراهنما يعمل يکاربر
بر  مؤثر به منظور اقدام يي، شامل: تواناييويراد
ا ي ، در صورت بروز حوادثين آگاهيچن يمبنا

 يکشت يها رو که احتمال وقوع آن يامراض
 وجود دارد

 تأييد شواهد کسب شده، از آموزش يابيارز
 ٤/٦ـ  شده آن طور که در بخش الف

 م شده استي، تنظ٣تا  ١ يبندها

عت و ي، طبيشناخت علل احتمال
ط، به موقع يا شراي وسعت صدمات

جان  به يد فورياست و درمان، تهد
 رساند ياشخاص را به حداقل م

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ش در انطباق يپا
بــــا الزامــــات 

   گذار قانون

 يها ونيه از کنوانسيپا ياتيعمل يآگاه
، در يردانويدر يالمللنيمربوط به سازمان ب

ا و يجان اشخاص در در يمنيمورد ا
  ييايست دريط زيحفاظت از مح

ا ي شواهد کسب شده، از آزمون يابيارز
 شده تأييد آموزش

الزامات قانون گذار درارتباط با 
ا و يجان اشخاص در در يمنيا

 ييايست دريط زيحفاظت از مح
 شود يشناخته م يبه درست

 يمنـ يکمک به ا
 يخدمه و کشت

 ز فنون نجات اشخاصا يآگاه
 

 ييق و تواناياز حر يرياز جلوگ يآگاه
 قيحر يمبارزه و اطفا

 
 يمقدمات ي هياول يها از کمک يآگاه

 
 يتهايو مسئول يفرد يمنياز ا يآگاه

 ياجتماع

شواهد کسب شده، از آموزش و  يابيارز
ـ  الف ٢شده، که در بند  تأييد ي تجربه

 م شده استي، تنظ١/٦

و  يمنيا زات مناسبياز تجه
استفاده  ي، به درستيحفاظت

 شود يم
 

 يطراح يها هيها و رو روش
من يمن، به منظور ايکار ا ي شده
 ي ، در همهيخدمه و کشت يساز

 رديگ ياوقات، مورد نظارت قرار م
 

 يشده برا يطراح يهاروش
ست در يط زيحفاظت از مح

 شونديت مياوقات رعا ي همه
 

 يبرا ها آن يريگيه و پياقدامات اول
آگاه شدن از اضطرار، طبق 

موجود مقابله با  يها روش
 است ياضطرار يها روش

 

 ٤/٢ ـبخش الف 

در  ي ل دهنـده يکه تشـک  ينامه ملوانانيافت گواهيدر يحداقل الزامات اجبار

 هستند يناوبر ياز نگهبان يبخش
 

 تياستاندارد صالح
 يدر کشت يناوبر ياز نگهبان يبخش ي ل دهندهيالزم است، از هر ملوان تشک ١

 يف ناوبريش تر، خواسته شود جهت انجام وظايا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يما با ظرفياپيدر
نشان  يستگين شده است شاييتع ٤/٢ ـ جدول الف ١، که در ستون يبانيدر سطح پشت

 ١را، آن طور که در ستون  يبانيدر سطح پشت يانورديف دريت انجام وظايصالح دهد.
 ش دهديشخص شده است، نمام ٤/٢ ـ جدول الف

 ياز نگهبان يقسمت ي ل دهندهي، درک و مهارت الزم ملوانان تشکيحداقل آگاه ٢
 ـ جدول الف ٢ش تر، در ستون يا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يما با ظرفياپيدر يدر کشت يناوبر

 فهرست شده است. ٤/٢
به  يابي دسته شواهد مربوط به يد ملزم به اراينامه، بايافت گواهيدر يهر متقاض ٣

 يابيارزش يارهايت و معيش صالحينما يها ت، طبق روشيصالح ياستاندارد ضرور
ش يآزما«باشد. اشاره به  ٤/٢ ـ جدول الف ٤و  ٣ يها ت، مشخص شده در ستونيصالح
شده در ساحل باشد که در آن،  تأييد ، ممکن است شامل آموزش٣، در ستون »يعمل

 رند. يگ يم قرار يش عمليان، تحت آزمايدانشجو
 يدر رابطه با بعض يبانيت در سطح پشتيکه هرگونه جداول صالح يهنگام  ٤

 يمناسب و اعمال الزامات يابين آموزش، ارزيـيتع ين موضوع برايف موجود نباشد، ايوظا
که در سطح  يفين انجام وظايربط، و هم چن يخدمه ذ ينامه برايبه منظور صدور گواه

 قرار خواهد گرفت.  ييايت مرجع دريد، تحت مسئولشون يم دار عهده يبانيپشت

 
 ٤/٢جدول 

  يملوانان يبرا يستگيشا تيات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 هستند يناوبر ياز نگهبان يبخش ي دهنده ليکه تشک
 

  يبانيدر سطح پشت يانورديدر عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

و هم  يت کشتيهدا
ن ين انطبابق ايچن

امر، با دستورات 
سکان، به زبان 

 يسيانگل

و  يسيمغناط ينما قطباستفاده از 
 رو)يچرخش سنج (جا

 
 دستورات سکان

 يت خودکار، به جاياز هدا ينيگزيجا
 و برعکس يت دستيهدا

 شواهد کسب شده، از: يابيارز
 اي  ،يش عمليآزما. ١
  ن خدمت،يشده ح تأييد ي تجربه. ٢
 اي
  يآموزش يشده کشتتأييد ي تجربه. ٣

و  يانورديدر ي هيبا توجه به ناح
 يت کشتيغالب، هدا يايت دريوضع

قابل  يها تيبا محدود ،يدر راه ثابت
رات راه ييشود. تغ يقبول انجام م

 آهسته و کنترل شده است
 

اوقات،  ي مخابرات، واضح و در همه
مختصر است و دستورات، به روش 

 شود يافت ميانوردان دريموردنظر در
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يبان دهيانجام د
مناسب، از راه 

 دنيدن و شنيد

، شامل: گزارش بان ديدهت يمسئول
، يک عالمت صوتي از يبيسمت تقر

ا بر حسب درجه و ير اشيا ساي چراغ 
 يياينفاط جغراف

 شواهد کسب شده، از: يابيارز
 اي ،يش عمليآزما. ١
  ،ن خدمتيشده حتأييد ي تجربه. ٢
 اي
 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٣

 يآموزش

ا ير اشيها و سا ، چراغيم صوتيعال
به موقع کشف شده و سمت 

ا نقاط ي مناسب آن بر حسب درجه
به افسر نگهبان گزارش  ييايجغراف

 شود يم

کمک به نظارت و 
 يکنترل بر نگهبان

 منيا

  يدر کشتف ياصطالحات و تعار
 

مناسب و  ياستفاده از مخابرات داخل
 هشدار دهنده يها سامانه

 
درک دستورات و ارتباط با افسر  ييتوانا

که  ينگهبان، در رابطه با موضوعات
 باشد يم يف نگهبانيمربوط به وظا

 
و  ير و تحول، برقرارييتغ يها روش
  يض نگهبانيتعو
 

 يبرقرار ياطالعات مورد لزوم، برا
 منيا ينگهبان

 
ه به منظور حفاظت از يپا يها روش
 ستيط زيمح

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه

 يشده کشت تأييد ي ا تجربهي 
 يآموزش

مخابرات، واضح و مختصر است، 
ا ي يکه اطالعات نگهبان يهنگام

ها به وضوح درک  دستورالعمل
حات از يا توضي مشورت شود، ينم

  شود ين درخواست مافسر نگهبا
 

، يض و تحول نگهباني، تعويبرقرار
قابل قبول  يشهاوها و ر هيطبق رو

 است

 يريبه کارگ
زات يتجه

و اعمال  ياضطرار
 يها روش

 ياضطرار

م يو عال يف اضطرارياز وظا يآگاه
 هشدار دهنده

 
 ييم اضطرار نماياز عال يآگاه

ستگاه يپرب (ايا« ک) يروتکني(پ
ص کننده مشخ ييويت راديهدا
و » ) ماهواره يت اضطراريموقع

رنده خودکار يگـ  سارت (فرستنده
 تجسس و نجات)

 
 ياضطرار ياجتناب از هشدارها

که در مواقع فعال  ين و اقداماتيدروغ
 د در نظر گرفتي، باياتفاق يساز

شواهد کسب شده، از  يابيارز
ن يشده ح تأييد ي ش و تجربهينما

شده  تأييد ي ا تجربهي خدمت
 يآموزش يتکش

ه در زمان آگاه شدن از ياقدام اول
با  ير عاديت غيا وضعي اضطرار
موجود، مطابق  يها هيها و رو روش
 است

 
اوقات واضح و  ي مخابرات، در همه

مختصر است، و دستورات، به روش 
افت يانوردان دريمورد نظر در

 شود يم
 
هشدار  يها سامانه يکپارچگي

 ي دهنده، خطر و اضطرار، در همه
 اوقات برقرار است

 
 

 ٥/٢بخش الف ـ 

 حداقل الزامات اجباري براي دريافت گواهينامه ملوانان به عنوان ملوان ماهر عرشه

 

 شايستگي صالحيت استاندارد
ت ناخـالص  يـ مـا بـا ظرف  ياپيدر ياز هر ملوان ماهر عرشه در کشت الزم است، که ١

 يبانيف در سطح پشـت يدر انجام وظا ت خود رايشود که صالح ش تر، خواستهيا بي تن ٥٠٠
 ش بگذارد.يمشخص شده است، به نما ٥/٢ ـجدول الف  ١آن طور که در ستون 

مـا  ياپيدر ياز ملوان ماهر عرشـه در کشـت  ي، درک و مهارت مورد نيحداقل آگاه ٢
 فهرست شده است. ٥/٢ ـجدول الف  ٢ش تر در ستون يا بي تن ٥٠٠ت ناخالص يبا ظرف

 يابي بر دست يمبن يشواهد ي هيد ملزم به اراينامه، بايافت گواهيدر يهر متقاض ٣
 يابيارزش يارهايت و معيش صالحينما يها ت مورد لزوم، طبق روشيبه استاندارد صالح

 باشد ٥/٢ ـ جدول الف ٤و  ٣ يها ت، مشخص شده در ستونيصالح
 

 ٥/٢جدول الف ـ 

 لوان ماهر عرشهخصوصيات حداقل استاندارد صالحيت ملوانان به عنوان م

 دريانوردي در سطح پشتيباني عملکرد:
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

کمک به نگهباني 
 ناوبري ايمن

توانايي درک دستورها و ارتباط با 
هاي مربوط  افسر نگهبان، در زمينه

 ام نگهبانيبه وظايف هنگ
 

هاي تغيير و تحول، برقراري  روش
 و تحويل نگهباني

 
اطالعات مورد لزوم، در برقراري 

 نگهباني ايمن

ارزيابي شواهد کسب شده، از 
يا آزمايش  تجربه حين خدمت

 عملي

 مخابرات، واضح و مختصر است
 

برقراري، تحويل و تحول 
ها و  نگهباني، در انطباق با رويه

 است هاي قابل قبول روش

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

کمک به 
پهلوگيري، 

لنگراندازي و 
ساير عمليات 
مربوط به مهار 

 کشتي 

ي مهار و  آگاهي عملياتي از سامانه
 هاي مربوط به آن، شامل: روش

هاي  شناخت عملکرد طناب. ١
يدک کشي و چگونگي   مهار و

عملکرد هر طناب، به عنوان 
 ي کلي مهار قسمتي از سامانه

کاري ها، بار  آگاهي از ظرفيت. ٢
ايمن، و قدرت از هم گسيختگي 

هاي  بگسل مهار، شامل: سيم زاتتجهي
هاي مصنوعي و اليافي،  مهار، طناب

دوارها، دوار لنگر، دوار عمودي، 
 هاي بزرگ ها و موت ها، گوه موت

 ترتيب مراحل ها و آگاهي از روش. ٣
هاي مهار  بستن و باز کردن طناب

و سيم  يدک کش  هاي و طناب
هاي  امل: طنآبها، ش بگسل
 کشي يدک

ها و مراحل کار  شناخت روش. ٤
براي استفاده از لنگرها در عمليات 

 مختلف
 

ها و  آگاهي عملياتي از روش
مراحل کار، وابسته به مهار کردن 

 ها يا بويه يک بويه به

شواهد  امتحان و ارزيابي
يا چند مورد  يک شده، از کسب

 زير:
شده حين  تأييدي  تجربه. ١

 خدمت

شده کشتي  تأييدي  تجربه .٢
 آموزشي

 شده تأييدمورد، آموزش  حسب .٣
 ساز شبيه با

 ها آزمون. ٤
 آموزش عملي. ٥

هاي  انجام عمليات، طبق رويه
هاي  ايمن موجود و دستورالعمل

 تجهيزاتي است عملياتي

 

 جابه جايي کاال و چينش در سطح پشتيباني  عملکرد:
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت الحيتص

کمــک بــه جابــه 
ــا ــاال و  ييجـ کـ

 انبارش

من، يا ييجابه جا يها از روش يآگاه
ــچ ــا و  ي ــردن کااله ــم ک نش و محک

ــارش، شــامل: عناصــر و ما  ــات يانب ع
 ان بار يز و زيآم خطرناک، مخاطره

 
 يريشـگ يپ يهـا  ه و روشيـ پا يآگاه
کـاال و   ي ژهيـ در ارتباط با انواع وکه 

مربــوط بــه  يهــا شــناخت برچســب
ــيآ  ــين ي نامــه ني ــي ب  يکاالهــا الملل

 ت شوديد رعايبا ييايخطرناک در

شـواهد کسـب    يابيامتحان و ارز
 ر:يا چند مورد زي کي شده، از

ن يشده ح تأييدي  تجربه .١
 خدمت

شـــده  تأييـــدي  تجربـــه .٢
 يآموزش يکشت

ــوزش   .٣ ــورد، آم ــب م  حس
 ساز شبيه با شده تأييد

 ها آزمون .٤
 يآموزش عمل .٥

ات کاال و انبارش، در يانجام عمل
موجـود و   يهـا  انطباق بـا روش 
، ياتيــعمل يهــا دســتورالعمل

 است يزاتيتجه
 

خطرنـاک،   يکاالهـا  ييجابه جا
ــمخــاطره آم ــز و زي ــاري ــ ان ب ا ي
 يهـا  هيـ هـا طبـق رو   انبارش آن

 موجود است يمنيا

 

 اشخاص روي کشتي در سطح پشتيباني   و مراقبت کنترل کردن عمليات کشتي عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

ـات    کمک بـه عملي
ــزات  ــن تجهيـ ايمـ

 آالت عرشه و ماشين

 آگاهي از تجهيزات عرشه، شامل :
ـا، بلنـد    عملکرد و استفاده از شيرها وتلمبـه . ١ ه

 ها، و تجهيزات وابسته ها، بوم ها، جرثقيل کننده

عملکرد و استفاده از دوارها، دوار لنگر، . ٢
 دوار عمودي و تجهيزات مرتبط

ها  د نفوذ آب، روزنههاي ض ها، درب خن. ٣
 ها و تجهيزات مربوط به آن

هـا و   هاي اليافي و سيمي، کابـل  طناب. ٤
عاليـم،  زنجيرها، شامل ساختار، اسـتفاده،  

 نگهداري و چينش مناسب آنها

توانايي در استفاده و درک عاليـم پايـه   . ٥
براي عمليات تجهيزاتـي، شـامل: دوارهـا،    

 ها ها و بلند کننده دوارهاي لنگر، جرثقيل
توانايي بـه کـارگيري تجهيـزات لنگـر،     . ٦

تحت شرايط مختلف، ماننـد: لنگرانـدازي،   
باالکشيدن لنگر، محکم کردن لنگر بـراي  

 دريا، و شرايط اضطراري
 

 ها زير و توانايي در: آگاهي از روش
هـا و چـوب    بستن و باز کردن صـندلي . ١

 هاي سر ملوان  بست

بســتن و بــازگردن نردبــان راهنمــا،    . ٢
 ها، موش گيرها و پلکان کشتي  بلندکننده

هاي ملواني اسـپايک،   استفاده از مهارت. ٣
ا ها، پيونـده  شامل: استفاده مناسب از گره

 ها  و خفت طناب
 

استفاده و جابه جـايي لـوازم و تجهيـزات    
 عرشه و جابه جايي کاال شامل:

يـا   هـا  هـا و درب  ترتيبات دسترسي، خن.١
يـا   هـا  ها، درب هاي خن، شيب راهه پوشش

 يا در پاشنه  باالبرهاي پهلويي/ در سينه/

هـا و   مکنـده  ـهاي خطوط لوله   سامانه. ٢
 هاي خن و آب توازن چاهک

 ها، دوارها کيها، در ليجرثق .٣
 

ــاه ــا  يآگ ــزاز درآوردن و پ ــه احت  نيياز ب
تک پـرچم.   ياصل ميها و عال آوردن پرچم

 )وبکيالفا، براوو، گلف، هتل،اسکار، پاپا، ک(

امتحان و ارزيـابي شـواهد کسـب    
 يا چند مورد زير: يک شده، از

شده حـين   تأييدي  تجربه .١
 خدمت

شـــده  تأييـــدي  تجربـــه .٢
 کشتي آموزشي

 متحاناتا .٣

 آموزش عملي .٤

 
 
 
 

ــارز شــواهد کســب شــده، از  يابي
 يعمل شينما
 
 

ــارز شــواهد کســب شــده، از  يابي
 يعمل شينما
 
 

ــارز شــواهد کســب شــده، از  يابي
 يعمل شينما
 

ــا    ــاق ب ــات، در انطب ــام عملي انج
هـــاي ايمنـــي موجـــود و  رويـــه

ــتورالعمل ــاتي   دسـ ــاي عمليـ هـ
 تجهيزاتي است

 
 
 
 
 
 
 
 

ــات در ناح ــارتباطـ  ي تحـــت هيـ
 دار،يـ کاربر، به طـور پا  تيمسئول
 است زيآم تيموفق

 
بـه   زات،يـ بـا تجه  اتيـ عمل انجام
موجود  يها طبق روش من،يطور ا
 است

 
 

مناسب بستن و  يها روش شينما
 مـن يا يهـا  هيـ بازکردن طبـق رو 

 است يصنعت
 
 
ـا، پ  و استفاده از گـره  جاديا ـا،   ونـد يه ه

هــا،  طنــاب، بســت زدن يهــا خفــت
جابــه  ن،يچنــپوشــاندن طنــاب، هــم 

ها به طور مناسب  مناسب برزنت ييجا
 شود يداده م شينما
 

 قرقرها بيمناسب قرقره و ترک شينما
 

جابـه   يهـا  مناسـب روش  شينما
هـا،   بگسـل  ميها، سـ  طناب ييجا

 رهايها و زنج کابل
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

اعمال 
هاي  پيشگيري

مربوط به ايمني 
 شغلي و سالمتي 

هاي کاري ايمن و  آگاهي عملياتي از رويه
 مني شخصي در کشتي، شامل:اي
 يا محل بلند کار در باالي دکل. ١

 يک سمت کشتي  کار در. ٢

 کار در فضاهاي مسدود. ٣

 هاي اخذ مجوز کار سامانه. ٤

 جابه جايي طناب. ٥

هاي جلوگيري از  فنون بلند کردن و روش. ٦
 صدمه پذيري کمر

  ايمني الکتريکي . ٧

 ايمني مکانيکي. ٨

 هاي زيستي و شيميايي عليه خطر ايمني. ٩

 تجهيزات ايمني فردي. ١٠

يا  يک ارزيابي شواهد کسب شده، از
 چند مورد زير:

 شده حين خدمت تأييدي  تجربه. ١

 آموزش عملي. ٢

 امتحان. ٣

شده کشتي  تأييدي  تجربه. ٤
 آموزشي 

هاي طراحي شده، براي ايمن  روش
بودن خدمه و نظارت بر کشتي، در 

 شود ميي اوقات، انجام  همه
 

هاي کار ايمن رعايت شده و از  رويه
تجهيزات مناسب حفاظتي و 

ي اوقات، به درستي  ايمني، در همه
 شود استفاده مي

 ها اعمال پيشگيري
 هـک بـمـو ک

 از آلودگي جلوگيري
 ط زيستـمحي

 دريايي

هايي که به منظور  آگاهي از پيشگيري
ب از آلودگي محيط زيست دريايي اجتنا

 شود مي نظر گرفتهدر
 

زات آگاهي از عمليات و استفاده از تجهي
 آلودگي ضد

 

شده به منظور  تأييدهاي  آگاهي از روش
 هاي دريايي دفع آلوده کننده

يا  يک ارزيابي شواهد کسب شده، از
 چند مورد زير:

 شده حين خدمت تأييدي  تجربه. ١

 آموزش عملي. ٢

 آزمون. ٣

شده کشتي  تأييدي  تجربه. ٤
 آموزشي

هاي طراحي شده به منظور  روش
ايمن شدن محيط زيست دريايي 

 شود ي اوقات، رعايت مي در همه

به کارگيري شناور 
هاي  قـايـقا و قـب

 نجات

هاي  آگاهي از عمليات شناور بقا و قايق
نجات، تجهيزات و ترتيبات به آب انداختن 

 ها ها، و تجهيزات وابسته به آن آن
 

 آگاهي از فنون نجات در دريا

رزيابي شواهد کسب شده، از ا
شده آن  تأييدي  آموزش و تجربه

بخش  ٤تا  ١طور که در بندهاي 
 ، تنظيم شده است٢/٦ـ الف 

اقدامات به منظور واکنش به حالت 
ترک کشتي و شرايط نجات، 

غالب  متناسب وضعيت و شرايط
ها و استانداردهاي  بوده و طبق رويه

 ايمني قابل قبول است

 

 ير و نگهداري در سطح پشتيباني  تعم عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

ــر و    ــه تعمي ــک ب کم
 نگهداري در کشتي  

توانــايي اســتفاده ازمــواد و تجهيــزات 
 رنگ زني، روغن کاري و تميز کردن

 
 هــاي  توانــايي درک و اجــراي روش 

 معمول تعمير و نگهداري  
 

 آگاهي از فنون آماده سازي سطح
 

درک رهنمودهــاي ايمنــي ســازنده و 
 هاي روي کشتي دستورالعمل

 
 آگاهي از دفع ايمن مواد زايد  

 
آگاهي از کاربرد، نگهـداري و اسـتفاده   

 از ابزار دستي و قدرت
 

ــابي شــواهد کســب شــده، از   ارزي
 نمايش عملي

 
 
 
 
 
 
 

ــواهد کســ   ــابي ش ــده، ارزي ب ش
 يا چند مورد زير: يک از
شده حـين   تأييدي  تجربه .١

 خدمت

 آموزش عملي .٢

 آزمون .٣

شـــده  تأييـــدي  تجربـــه .٤
 کشتي آموزشي  

هـــاي تعميـــر و  انجـــام فعاليـــت
نگهداري، در انطباق با خصوصيات 
مربوط به طرز عمل، مفاد ايمني و 

 است فني

 

 فصل سوم
 مربوط به قسمت موتورخانه ياستانداردها

 

 ١/٣ ـبخش الف 
افسـران نگهبـان    ي نامـه يافـت گواه يبه منظور در يحداقل الزامات اجبار

ن شـده  يـي فه تعين وظيا به عنوان مهندسي  مسئول موتور در موتورخانه با خدمه
   يا دوره ي در موتورخانه بدون خدمه

 
 آموزش  

د شامل، آموزش ي، با١/٣ ي مقرره ٢.٤مات و آموزش مورد لزوم در بند يتعل ١
 ف افسر موتور باشد.ي، مربوط به وظايکيو مکان يکيالکتر يکارگاه يها مهارت

 يآموزش در کشت
نامه به عنوان افسر نگهبان مسئول در موتورخانه با يافت گواهيدر يهر متقاض ٢
اي  دوره ي ن شده در موتورخانه، بدون خدمهييفه تعيا به عنوان مهندس وظي  خدمه
او در  ييايش تر که خدمت دريا بي لوواتيک ٧٥٠ يلمحرکه موتور اص يرويبا ن يها يکشت

شده به منظور  تأييد يآموزش ي از برنامه ياست و بخش ١/٣ ي مقرره ٢.٢انطباق با بند 
در  را يا شده تأييد يآموزش ي د برنامهيدهد، با يل مين بخش را تشکياحراز الزامات ا

 که: يادامه دهد، به طور يکشت
ان، ي، متقاضييايول زمان مورد لزوم خدمت درنان حاصل شود، در طياطم .١

ک افسر ي يها تيف و مسئوليرا در انجام کارها، وظا ينظام مند يعمل ي آموزش و تجربه
ن يا ١/٣ ـه شده در بخش ب يارا يينگهبان مسئول موتورخانه، با در نظر گرفتن راهنما

 آورند؛ ينامه به دست م نييآ 

که در  ييها ينامه در کشتيگواه ياراسته و ديتوسط افسر مهندس مجرب شا .٢
 ق، تحت نظارت و کنترل قرار گرفته اند؛ و يرد، به طور دقيگ يانجام م ييايآن، خدمت در

 شود ي، مستند ميبه طور کامل، در دفترچه سوابق آموزش .٣

  تياستاندارد صالح
نامه به عنوان افسر نگهبان مسئول يافت گواهيدر ياست، از هر متقاض يضرور ٣

ن در يفه معين شده با وظييفه تعيمهندس وظ ا به عنواني تور در موتورخانه با خدمهمو
محرکه  يرويما با نياپيدر يک کشتي  خودکار موقت در يا موتورخانه، بدون خدمه دوره

خود را در  ييتر، خواسته شود که توانا شيا بي  لووات قدرت موتوريک ٧٥٠ يموتور اصل
 ١فهرست شده در ستون  يها تيف و مسئوليرشدن کارها، وظادا عهده يبرا ياتيسطح عمل

 ش بگذارد. ي، به نما١/٣ ـجدول الف 
 ٢نامه، در ستون ياخذ گواه ي، درک و مهارت مورد لزوم برايحداقل آگاه ٤

 فهرست شده است. ١/٣ ـجدول الف 
 يد براي، با١/٣ ـجدول الف  ٢از موارد فهرست شده در ستون  يسطح آگاه ٥
 باشد. يخود، کاف يف نگهبانيمهندس، به منظور انجام وظا افسران
، درک و مهارت مورد ينظر يبه آگاه يابي تجربه و آموزش به منظور دست ٦
ت کردن اصول در يبر رعا يمبن ـ ٤ـ  ٢قسمت  ٢/٨ ـد بر اساس بخش الف يلزوم، با
 ييراهنما ن قسمت ويد الزامات مربوط به ايباشد و با يمهندس ينگهبان يدار عهده

 نامه، در نظر گرفته شود. نييآ ن يه شده در قسمت (ب) ايارا
که در آن،  ييها يخدمت در کشت ي نامهيافت گواهيان دريدر مورد متقاض ٧

دهد، ممکن است الزامات مربوط به  يل نميها را تشک از موتور آن يگ بخار، قسمتيد
خدمت  يد براين مبنا نباير اشده باعطاء  ي نامهي، حذف شود. گواه١/٣آن، از جدول 

که  يزمان است، تا ياز موتور کشت يبخار قسمت يها گيکه در آن، د ييها يدر کشت
را احراز  ١/٣ ـت در موارد حذف شده از جدول الف يافسر مهندس، استاندارد صالح

نامه و سند يد در گواهين، باين چنيت، اينکرده، معتبر باشد. هر گونه محدود
 شود.د يق ييشناسا

اعطاء  معتبر ينامه ايها گواه آن يکه برا يات موتورتأسيس ر از آنيبه غ ٨
را  يموتور محرکه، الزامات آگاه يها از مدل يبعض يممکن است برا ييايشود، مرجع دريم

ات تأسيس از هر طبقه يد برايشود، نبا يماعطاء  ن مبنايکه بر ا ينامه ايحذف کند. گواه
که افسر  ياعتبار باشد، تا زمان يارد فوق حذف شده اند، داراآن، مو يکه برا يموتور

ت مربوط را احراز کرده است. يو صالح يالزامات آگاه ن مورد،يمهندس ثابت کند که در ا
 د شود.يق يينامه و سند شناسايد در گواهيت، بايهر گونه محدود

 يابي بر دست ينشواهد مبت ي هيد ملزم به اراينامه، بايافت گواهيدر يهر متقاض  ٩
 يابيارزش يارهايت و معيش صالحينما يها ت مورد لزوم، طبق روشيبه استاندارد صالح

 ، باشد.١/٣ ـجدول الف  ٤و  ٣ يها شده در ستون يت جدول بنديصالح
 ک ساحل ينزد يسفرها

، درک و ي، مربوط به سطح آگاه١/٣ ي مقرره ٢.٥تا  ٢.٢ يالزامات بندها ١٠
 ـجدول الف  ٢مختلف فهرست شده در ستون  يها به موجب بخشمهارت مورد لزوم، 

 ٣٠٠٠کم تر از  يمحرکه موتور اصل يرويبا ن يها يافسران مهندس کشت يبرا ١/٣
ک ساحل اشتغال دارند، ممکن است متفاوت ينزد يلووات قدرت رانش که در سفرهايک

ممکن است در همان  که ييها يکشت ي همه يبرا يمنيد اثرات ايباشد؛ در صورت لزوم، با
د در ين، باين چنيت، ايکنند در نظر گرفته شود. هر گونه محدود يانورديها در آب

 د شود.يق يينامه و در سند شناسايگواه
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 ١/٣ ـجدول الف 
افسران نگهبان مسئول موتور در موتورخانه  يت برايات حداقل استاندارد صالحيخصوص

 يا دوره ي موتورخانه، بدون خدمهن شده در ييفه تعيا افسران وظي  با خدمه

  ياتيموتور در سطح عمل يمهندس عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

من، در امور يا ينگهبان يدار عهده
  يمهندس

 يدار که در عهده يکامل از اصول يآگاه
ت يد رعايبا ير امور مهندسد ينگهبان

 شود، شامل:
و  يدار عهده ف وابسته بهيوظا. ١

  يقبول نگهبان
ف معمول که در طول يوظا. ٢

 شود يبه عهده گرفته م ينگهبان

ع موتورخانه و يدفتر وقا ينگهدار. ٣
 ت اطالعات خوانده شدهياهم

ل يف مربوط در هنگام تحويوظا. ٤
 ينگهبان
 

ض ي؛ تعويو اضطرار يمنيا يها روش
ا خودکار، به کنترل ي از حالت راه دور

 ها سامانه ي در همه يدست يمحل
 

 که در طول يمنيا يها يريشگيپ
شود و اقدامات  يت ميرعا ينگهبان
ا تصادم، با ي قيط حريدر شرا يفور

، در ينفت يها ژه به سامانهيو ي اشاره
 نظر گرفته شود

 

 ت منابع موتورخانه يريمد

 
ت منابع يريمداز اصول  يآگاه

 موتورخانه، شامل:
فه و يص، ارجاع وظيتخص. ١
 منابع يبند تيالو

 مؤثر ارتباطات. ٢

 يشجاعت و رهبر. ٣
از  يجاد آگاهيو ا يابي دست. ٤

 تيوضع
 يگروه ي تجربه يبررس. ٥

ا ي کي شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يچند مورد ز

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ١

 يآموزش يده کشتشتأييد ي تجربه. ٢
شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما
ا ي کي شواهد کسب شده، از يابيارز

 ر:يچند مورد ز
 شده تأييد آموزش. ١

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ٢

 ساز شبيه شده با تأييد آموزش. ٣

، طبق يل و تحول نگهبانيانجام، تحو
 قابل قبول است يها ل و روشاصو

 
تعداد دفعات و گسترش نظارت بر 

، طبق يزات مهندسيها و تجه سامانه
سازنده و اصول و  يها هيتوص

قابل قبول است، از جمله  يها روش
 ينگهبان يدار عهده که در ياصول

 شود يموتور، در نظر گرفته م
 

سوابق مناسب، از حرکات و 
 ي مربوط به سامانه يها تيفعال

 شود يم يموتور، نگهدار يمهندس
 

 

 

 

 

 

 

ح، يت صحياز، منابع، با اولويحسب ن
ف الزم اختصاص يبه منظور انجام وظا

 ن شده استييو تع

 
ر مبهم، يمخابرات، به طور واضح و غ

 شود يافت ميارسال و در

 
 ز، بهيا اقدامات سئوال انگي مات ويتصم

 شود يممنتج  يمقتض ي چالش و مقابله

 
شناخته شده  مؤثر يرهبر يرفتارها
 است

 
از  يدرست گروه، درک مشترکاعضاء 
 ي شده بيني پيش و يت جاريوضع

وابسته و  يها موتورخانه و سامانه
 دارند يرونيط بيمح

 يبه طور کتب يسياستفاده از زبان انگل
 يو شفاه

که  يسيکامل به زبان انگل يآگاه
سازد که از انتشارات  يافسر را قادر م

 يف مهندسياستفاده و وظا يمهندس
 را انجام دهد

شواهد کسب شده،  يابيامتحان و ارز
 يعمل يها از دستورالعمل

 يف مهندسيانتشارات مرتبط به وظا
 ياست، به درست يسيکه به زبان انگل

 شود ير ميتفس
 مخابرات، واضح و قابل فهم است

مربوط به  يها استفاده از سامانه
  يداخل ارتباط

 يها سامانه ي مهه يريبه کارگ
 يدر کشت يمربوط به ارتباط داخل

ا ي کي شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يچند مورد ز

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ١
 يآموزش يکشت

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ٢

 ساز شبيه شده با تأييد آموزش. ٣

زات يشده تجهتأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

طور  ها به اميافت پيارسال و در
 ز استيت آميمستمر، موفق

 
ق و طبق ي، کامل، دقيسوابق ارتباط
 است يالزامات قانون

و  ين آالت اصليماش يبه کارانداز
وابسته به  يکنترل يها و سامانه يفرع
 ها آن

 ياتيول عملـه و اصيتار پاـساخ
 موتور، شامل: يها سامانه

 ييايزل دريموتور د. ١

 يياين بخار دريتورب. ٢

 ييايدر ين گازيتورب. ٣

  ييايگ بخار دريد. ٤
 ات شافت، شامل پروانهتأسيس .٥

، شامل: ين آالت کمکير ماشيسا. ٦
مختلف، کمپرسور هوا،  يها تلمبه

، دما ي کننده ادلـها، تب يافـص
ن، سرماساز، يريآب ش ي ندهـکنديتول

 ه و تبادل هوايتهو يها سامانه

 دستگاه سکان. ٧

 ارکنترل خودک يها سامانه. ٨
ات روغن يع و خصوصيان مايجر. ٩

 يها انهـوخت و سامـ، سيروانکار
 خنک کننده

 ن آالت عرشهيماش. ١٠
 

 يبرا يو اضطرار يمنيا يها روش
ن آالت محرکه، شامل، يات ماشيعمل

 کنترل يها سامانه
 

ات، کشف نقص و ي، عمليآماده ساز
از  يرياقدامات الزم به منظور جلوگ
ختلف خسارت وارده به اقالم م

 ر:يز يکنترل يها آالت و سامانه نيماش
 يزات کمکيو تجه يموتور اصل. ١

 وابسته

 يزات کمکيگ بخار و تجهيد. ٢
 بخار يها وابسته و سامانه

و  يکمک يحرکت دهنده، اصل. ٣
 وابسته  يها سامانه

، شامل: يزات کمکير تجهيسا. ٤
 ه و تبادل هوايتهو يها سرماساز، سامانه

ا ي  کي  سب شده، ازشواهد ک يابيارز
 ر:يچند مورد ز

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ١
 يآموزش يکشت

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ٢

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٣
 يشگاهيآزما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ي  کي  شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يچند مورد ز

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ١
 يآموزش يکشت

 ن خدمتيشده ح أييدت ي تجربه. ٢

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

با  ياتيو عمل يساختار يها سازوکار
ها، قابل درک و  ا دستورالعملي ها نقشه
 ح استيتشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انطباق با  ات،يعمل و انجام يطراح
ن و يوان، قياتيعمل يها دستورالعمل

نان يموجود، به منظور اطم يها روش
 يات و اجتناب از آلودگيعمل يمنياز ا
 است ييايست دريط زيمح

 
انحراف از حد نصاب، به موقع شناخته 

 شود يم

 
 يها روگاه و سامانهيکارکرد حاصل از ن

، به طور مدام برابر الزامات يمهندس
 ياست، از جمله: دستورات پل فرمانده

 رات در سرعت و جهتييتغدر ارتباط با 

 
ن آالت، به يعلل بد کار کردن ماش

موقع شناخته شده و اقدامات به 
روگاه، با يو ن يکشت يکل يمنيمنظور ا

ط غالب، يت و شرايتوجه به وضع
 شود يم يطراح

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

مبه تل يها سامانه يبه کارانداز
، آب ين کارکردن سوخت، روغ

 يها ره و سامانهيتوازن و غ
 وابسته يکنترل

 يها سامانه ياتيات عمليصوصخ
ها، شامل،  پمپاژ و تلمبه

 کنترل يها سامانه

 

 پمپاژ: ياتيعمل يها سامانه

 يات پمپاژ عاديعمل. ١

خن، آب  يها ات سامانهيعمل. ٢
 توازن و پمپاژ کاال

 

 ي ات جداکنندهيالزامات و عمل
 زات مشابه) يا تجهي نفت از آب (

شواهد کسب شده،  يابيارز
 ر:يد مورد زا چني کي از

 شده تأييد حسب مورد، آموزش. ١
 يآموزش يکشت

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ٢
 خدمت

 شده تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

ات، در انطباق با يعمل
ن ي، قوانياتيعمل يها دستورالعمل

موجود، به منظور  يها و روش
ات و يعمل يمنينان از اياطم

ست يط زيمح ياجتناب از آلودگ
 رديگ يو انجام م يطراح ييايدر

 

انحراف از حد نصاب، به موقع 
شناخته شده و اقدامات مناسب 

 شود يدر نظر گرفته م

 

     ياتيکنترل در سطح عمل يو مهندس يکيالکترون ،يکيعملکرد: الکتر

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش مهارتدانش، درک و  تيصالح

 يريکـــارگبـــه
 يهـــا ســـامانه

ــرل،  کنتــــــ
و  يکــــ يالکتر

 يکيالکترون

ــآرا ــش پاي ــول عملي ــه و اص ــتجه ياتي زات ي
 ر:يز يکيو الکترون يکيالکتر

 
 : يکيزات الکتريتجه .١

 عيژنراتور و توز يها الف. سامانه
 و يسـاز  ي، روشن کردن، موازيب. آماده ساز

 تورهااژنر  ضيتعو
ــا ــيالکتر يپ. موتوره  يي، شــامل، شناســايک

 روش روشن کردن
 يات ولتاژ قوتأسيس ت.

ل سامانه وابسـته بـه   يث. کنترل مدارات و وسا
 بيترت يآن، از رو

   يکيزات الکترونيتجه .٢
مـــدار  ياجـــزا ي هيـــات پايالـــف. خصوصـــ

 يکيالکترون
و  يکنترلــ يهــا ســامانه ياتيــعمل يب. شــما
 خودکار

 يهــا ات و مشخصــهيعملکردهــا، خصوصــپ. 
، شـامل:  ينيکنتـرل قطعـات ماشـ    يها سامانه

و  ياصــل ي روگــاه محرکــهيات نيــکنتــرل عمل
 گ بخاريخودکار د يها کنترل

 کنترل   يها سامانه .٣
ــف. خصوصــ ــرل  ييات و روش شناســايال کنت
 خودکار مختلف

ـ  ــ  يات کنترلر تناسبيب. خصوص ــ   يانتگرال
نـد  يفرآ يته بـرا و ابـزار سـامانه وابسـ    يمشتق

 کنترل

 شواهد کسـب شـده، از   يابيارز

 ر:يا چند مورد زي  کي
 تأييـد  حسب مـورد، آمـوزش  . ١

 يآموزش يشده کشت
ن يشــده حــ تأييــد ي تجربــه. ٢

 خدمت

 تأييـد  حسب مـورد، آمـوزش  . ٣
 ساز شبيه شده با

زات يـ شده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

ــا يـــــعمل ــاق بـــ ات، در انطبـــ
ها  ، روشياتيلعم يها دستورالعمل

ن موجـــود، بــه منظـــور  يو قــوان 
 يمن، طراحـ يات اينان از عملياطم

 رديگيو انجام م

 
 يکـ ي، الکترونيکيالکتر يها سامانه

ا يـ  هـا  توانند بـا نقشـه   يو کنترل، م
ــتورالعمل ــا دس ــر ه ح يدرک و تش

 شوند

ر و يــــــــتعم
 ينگهـــــــدار

ــتجه زات يــــ
و  يکــــ يالکتر

 يکيالکترون

 يکيالکتر يها سامانهکار با  يبرا يمنيالزامات ا
زات يـ مـن تجه يا ي، شامل جداسـاز يدر کشت

مورد لزوم، قبل از اجـازه بـه خدمـه،     يکيالکتر
 زاتيآن تجه يکار رو يبرا
 

ـامانه يتجه ير و نگهداريتعم ، يکـ يالکتر ي زات س
ــه کل ــجعب ــيالکتر يد، موتورهــاي ــور و يک ، ژنرات

 ميمستق يکيالکتر يها زات و سامانهيتجه
 

، محل نواقص يکيالکتر يرساکشف عملکرد نا
ــدازه گ ــو ان ــوگ  يري ــه منظــور جل از  يريهــا ب

 خسارت
 

و  يکـ يالکتر يهـا شيات آزمـا يـ ساخت و عمل
 يريزات اندازه گيتجه

 
زات يـ و طرز کـار، تجه  يعملکرد يهاشيآزما

 ها: ش آنير و آرايز
 ينظارت يها سامانه .١
 ل کنترل خودکاريوسا .٢

 يل حفاظتيوسا .٣
 

   ساده يکيالکتر يارهاو نمود يکير الکتريتفس

ــارز ــده،   يابي ــواهد کســب ش ش
 ر:يا چند مورد زي کي از
 تأييـد  حسب مـورد، آمـوزش  . ١

 يآموزش يشده کشت
ن يشــده حــ تأييــد ي تجربــه. ٢

 خدمت

 تأييـد  ي هـا و تجربـه  شيآزما. ٣
 يشده عمل

ــوزش. ٤ ــد آمــ ــده  تأييــ شــ
 يکارگاه يها مهارت

کـار متناسـب    يبرا يمنياقدامات ا
 است

 
، يو استفاده از ابـزار دسـت  انتخاب 

ــدازه گ زات يــ، و تجهيريــلــوازم ان
ر يش کردن، مناسـب و تفسـ  يآزما
 ق استيها دق ج آنينتا
 
ر يکردن، تعم ياده کردن، بازرسيپ

ــکــردن و تجه زات ســوار کــردن ي
ها  مجدد، در انطباق با دستورالعمل

 درست است ي هيو رو
 

ــدد تجه  ــوارکردن مج زات و يــس
ر انطبـاق  ش کردن عملکرد، ديآزما

هـا و روش مطلـوب    با دستورالعمل
 است
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   ياتيدر سطح عمل ير و نگهداريتعم عملکرد:

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

، يمناسب از ابزار دست ي استفاده
، يريل اندازه گيو وسا ينيابزار ماش

 ير در کشتيساخت و تعم يبرا

ـا  تيات و محدوديخصوص مـواد   يه
ـاخت و تعم    ـتفاده در س ر يـ مـورد اس

 زاتيها و تجه يکشت
 

 يپردازش يها تيات و محدوديخصوص
 ريساخت و تعم يمورد استفاده، برا

 
در  يمـورد بررسـ   يخواص و عـوامل 

 آن يها و اجزا ر سامانهيساخت و تعم
 

ــانجــام تعم يهــا روش مــن يرات اي
   يا موقتي يراضطرا

 
ــه  يمــورد بررســ يمنــياقــدامات ا ب
ـار ا ينان از محيمنظور اطم مـن  يط ک

ـت    يو بـرا  ـتفاده ابـزار دس ، ابــزار ياس
 گيري   اندازه و لوازم ينيماش

 
 يني، ابزار ماشـ ياستفاده از ابزار دست

 يريو لوازم اندازه گ
 

ــه و   ــف بتون ــواع مختل ـتفاده از ان اسـ
 يبند بسته

ا يـ  کيـ  از شواهد کسب شده، يابيارز
 ر:يچند مورد ز

شـده   تأييد حسب مورد، آموزش. ١
 يآموزش يکشت

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ٢

شـده   تأييد ي ها و تجربهشيآزما. ٣
 يعمل
ـا  مهارت ي شده تأييد آموزش. ٤  يه

 يکارگاه

ساخت  يعوامل مهم برا ييشناسا
، يمربوط به کشت ينوع خاص اجزا
 مناسب است

 
 ب استانتخاب مواد مناس

 
 رات، مجاز استييساخت در حد تغ

 
، يزات و ابزار دستياستفاده از تجه

، يريگ هو لوازم انداز ينيابزار ماش
 من استيمناسب و ا

ن آالت و يماش ير و نگهداريتعم
  يزات در کشتيتجه

 يبرا ،يمورد بررس يمنياقدامات ا
 ي، از جمله: جداسازير و نگهداريتعم

زات در ين آالت و تجهيمن ماشيا
که الزم است قبل از اجازه به  يکشت

ن يچن يانجام کار رو يخدمه، برا
  زاتيا تجهي آالت نيماش

 
 هيپا يکيمکان يمهارت و آگاه

 
ـاز  ادهيـ مانند: پ ،يو نگهدار ريتعم  ،يس

ــ ــدد   ميتنظـ و ســـوار کـــردن مجـ
 زاتيآالت و تجه نيماش

 
از ابزار خاص متناسب و  استفاده

 يريلوازم اندازه گ
 

و انتخاب مواد،  يطراح اتيوصخص
 زاتيدر ساخت تجه

 
 يراهنما يها ها و کتاب نقشه ريتفس
 آالت نيماش

 
ــ ـا ريتفس ــه ينمودارهـ  ،يکشــ لول

 يو باد يکيدروليه

ا ي کي شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يچند مورد ز

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه .١

شده  تأييد ي ها و تجربهشيآزما .٢
 يعمل
 يها شده مهارت تأييد آموزش .٣

 يکارگاه
 شده كشتي آموزشي تأييد تجربه .٤

 يريگي، مورد پيمنيا يها روش
 مناسب است

 
ـا  ـا و وسـ ـاب ابزارهـ ــ ليانتخـ ، يدکي

 مناسب است
 
 
 
 
 
و سوار  ريتعم ،يبازرس ،يساز ادهيپ

در انطباق  زات،يکردن مجدد تجه
مطلوب  ي هيها و رو با دستورالعمل

 است
عملکرد،  شيو آزمامجدد  يانداز راه

 ي هيها و رو در انطباق با دستورالعمل
 مطلوب است

ها متناسب  مواد و قسمت انتخاب
 است

 

، در يو مراقبـت از اشـخاص در کشـت    يات کشتيکنترل کردن عمل عملکرد:

   ياتيسطح عمل

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يهااريمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

نان از مطابقت با الزامات ياطم
 ياز آلودگ يريمربوط به جلوگ

ست يط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ
 ييايدر
 

ـاه ــگياز پ يآگـ ـا يريش ــورد  يهـ م
ــ ــوگ  يبررس ــور جل ــه منظ از  يريب
   ييايست دريط زيمح يآلودگ

 
 ي و همه يضد آلودگ يها روش
 ها زات وابسته به آنيتجه

 
گستر، به منظور  شيبت اقدامات ياهم

 ييايست دريط زيحفاظت از مح

ا ي کي شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يچند مورد ز

 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ١

ــه. ٢ ــد ي تجرب ـت  تأيي ــده کشـ  يش
 يآموزش

 شده تأييد آموزش. ٣

 يات در کشتيش عمليپا يها روش
نان از مطابقت با الزامات يو اطم

 شود يم تيمارپل، به طور کامل رعا
 

نان از ياقدامات، به منظور اطم
ط يکرد مثبت به محيرو يبرقرار

 ست استيز

 يتعادل کشت  يکشت يانورديت دريقابل ينگهدار
 

ـاد جـداول    يعمل يآگاه و اعمال مف
ـا/    ـنش، نمودارهـ ــراز و تـ ـادل، ت  تعـ

 تنش   ي زات محاسبهيتجه
 

 يکپارچگياز ياديدرک اصول بن
  يضد نفوذ آب بودن کشت

 
که در  يادياقدامات اصول بندرک 

از  يط از دست رفتن بخشيشرا
 شود يکامل، درنظرگرفته م يشناور

 
  يساختمان کشت

 
 يساختار ياصل ياز اجزا يکل يآگاه
 يها مناسب قسمت يو اسام يکشت

 مختلف 

  کي شواهد کسب شده، از   يابيارز
 ر:يا چند مورد زي
 ن خدمتيشده ح تأييد ي تجربه. ١

 يشده کشت تأييد ي تجربه. ٢
 يآموزش

شده  تأييد حسب مورد، آموزش. ٣
 ساز شبيه با

زات يشده تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 يارهايط تعادل، طبق معيشرا
 يالمللنيتعادل کامل سازمان ب

ط يشرا ي ، تحت همهيانورديدر
 است يريبارگ

 
نان و ياقدامات، به منظور اطم

ضد نفوذ آب  يکپارچگي از ينگهدار
قابل  ي هي، طبق رويودن کشتب

 قبول است

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يهااريمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ق يحر ي، کنترل و اطفايريجلوگ
  يدر کشت

زات يق و تجهيحر يريجلوگ
 قيحر ياطفا

 
 يها نيتمر يسازمان ده ييتوانا
 قيحر
 

 قيحر يميها و ش از طبقه يآگاه
 

ـاه ـامانه يآگـ ـا از سـ ـا يهـ  ياطفـ
 قيحر
 

ط يدر شرا يمورد بررس ياقدامات
 يها قيق، شامل حريحر
  ينفت يها مانهسا

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 قيحر ياطفا ي آموزش و تجربه

 ٣تا  ١ يشده، در بندها تأييد
م شده ي، تنظ٣/٦ ـالف  بخش
 است 

اس مشکل، بموقع ينوع و مق
ه، يشود و اقدامات اول يشناخته م

 يها با روش اضطرار و طرح
 تطابق دارد يکشت يبرا يياقتضا

 
 يها و روش ياضطرار ه، بستنيتخل

عت اضطرار، ي، با طبيجداساز
 شود يماجراء  مناسب و بموقع

 
، و سطوح و يت بندياولو
ها ه گزارشيزمان ته يها اسيمق

 ي به خدمه يرسان و اطالع
، متناسب با نوع اضطرار و يکشت

 ت مشکل استينشانگر فور
 نجات جان اشخاص زات نجات يتجه يريبه کارگ

 
ـازمانده  ييتوانا ـا  نيتمـر  يس  يه

ات يـ از عمل يو آگاه يترک کشت
نجــات،  يهــا قيشــناور بقــا و قــا

 بات به آب انداختنيها و ترت دستگاه
هــا، شــامل:  هــزات آنيهــا، تج آن

 پربي، اييوينجات راد يها دستگاه
 ييويــت راديهــدا يهــاســتگاهي(ا

) يت اضطراريکننده موقع مشخص
ـاهواره  ـارت (فرسـتنده   يام ـ   و س

جات)، رنده خودکار تجسس و نيگ
 يها و کمک يور غوطه يها لباس
  يشيگرما يحفاظت

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 قيحر ياطفا ي آموزش و تجربه

 ٤تا  ١ يشده، در بندها تأييد
م شده ي، تنظ٢/٦ ـبخش الف 

 است

اقدامات، در واکنش به ترک 
ط نجات، مناسب يو شرا يکشت
ت مربوط به يط غالب و وضعيشرا

ا و ه هيآن است و با رو
قابل قبول  يمنيا ياستانداردها

 مطابقت دارد

 ي هياول يها کاربرد کمک
 ي، در کشتيپزشک

  يپزشک يها کمک
 

 يپزشک يرهنمودها يکاربرد عمل
و، شامل: يو مشورت توسط راد

 يمبنابر مؤثر در انجام اقدام ييتوانا
د يها، در صورت پد يآن آگاه

که احتمال  يا امراضي آمدن حوادث
 رود يم يا در کشته بروز آن

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 قيحر ياطفا ي آموزش و تجربه

 ٣تا  ١ يشده، در بندها تأييد
م شده ي، تنظ٤/٦ ـبخش الف 

 است

عت ي، طبيعلت احتمال ييشناسا
ط، به يا شراي صدمات ي و دامنه

 يموقع است و درمان، خطر جان
به اشخاص را به   الوقوع بيقر

 رساند يحداقل م

ش مطابقت با الزامات قانون يپا
 گذار 

 يها ونيه از کنوانسيپا يعمل يآگاه
 يالمللنيمربوط به سازمان ب

جان  يمنيراجع به ا يانورديدر
ا و حفاظت ياشخاص در در

  ييايست دريط زيمح

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 شده تأييد ا آموزشي آزمون

 گذار در ارتباط با الزامات قانون
ا و يشخاص در درجان ا يمنيا

به  ييايست دريط زيحفاظت مح
 شود يموقع شناخته م

کار  يها و مهارت يکاربرد رهبر
 يگروه

از آموزش و  يعمل يآگاه
 يت خدمه در کشتيريمد
 

 ييايدر يها ونياز کنوانس يآگاه
مربوط به آن و  يالملل نيب

 يمل يگذار ها، و قانون هيتوص
 

ت يريفه و مدياعمال وظ ييتوانا
 م کار، شامل:تراک
 يو هماهنگ يطراح. ١
 فه به خدمهيارجاع وظ. ٢

 و منابع  يزمان يها تيمحدود. ٣

 يت بندياولو. ٤
 

در اعمال  ييو توانا يآگاه
 :مؤثر ت منابعيريمد
فه، و يص، ارجاع وظيتخص. ١

 منابع يت بندياولو

 و ساحل يدر کشت مؤثر مخابرات.٢

مات، حاكي از مالحظات يتصم.٣
  يربه گروهبر تج يمبتن

 زش ي، شامل انگيشجاعت و رهبر.٤

 يبه دست آوردن و برقرار. ٥
 تياز وضع يآگاه

 
اعمال فنون اخذ  ييو توانا يآگاه
 م:يتصم

 ط و خطريشرا يابيارز. ١

 يها نهيگز يشناخت و بررس. ٢
 جاد شده يا

 انتخاب راه کار. ٣

 ج ينتا يگذار تأثير يابيارز. ٤

ک ي  شواهد کسب شده، از يابيارز
 ر:يا چند مورد زي 

ن يشده ح تأييد ي تجربه. ١
 خدمت

 يش عملينما. ٢
 شده  تأييد آموزش. ٣

ف، به خدمه اختصاص داده يوظا
و  يکار يشود وازاستانداردها يم

که  يرفتار مورد انتظار، به نحو
ربط است مطلع  يمناسب افراد ذ

 شوند يم
 

، بر يآموزش يها تياهداف و فعال
و  يت جاريز صالحا يابيارز يمبنا
 است ياتيها و الزامات عمل ييتوانا

 
ش داده شده، طبق يات نمايعمل
 ن قابل اعمال استيقوان
 
 

و  يات طراحيحسب لزوم، عمل
 يح، برايت صحيمنابع، با اولو

ص ي، تخصيف ضروريانجام وظا
 داده شده است

 
، به يافت مخابراتيارسال و در
 ر مبهم استيطور واضح و غ

 
، نشان داده مؤثر يهبرر يرفتارها
 شده

 
ق يگروه مورد نظر، درک دقاعضاء 

ت يو وضع يرونيط بيمشترک از مح
شده  بيني پيش و يجار ياتيعمل

 مربوط به شناور را دارا هستند
 

ت مربوط يوضع يمات برايتصم
 بوده است مؤثر اريبس

 از فنون نجات خدمه يآگاه  يخدمه و کشت يمنيکمک به ا
 

ق و يحراز  يريدانش جلوگ
 قيحر يمبارزه و اطفا ييتوانا

 
 يمقدمات ي هياول يها دانش کمک

 
و  يفرد يمنياز ا يآگاه

 ياجتماع يها تيمسئول

شواهد کسب شده، از  يابيارز
 قيحر يآموزش و تجربه اطفا

 ـبخش الف  ٢شده، در بند  تأييد
 م شده استي، تنظ١/٦

و  يمنيزات مناسب اياز تجه
ه استفاد ي، به درستيحفاظت

 شود يم
 

 يطراح منيا يها هيها و رو روش
من شدن يشده کار به منظور ا

اوقات،  ي در همه يخدمه و کشت
 شود يت ميرعا
 

شده، به منظور  يطراح يها روش
ست، در يط زيمن شدن محيا

 شود يت مياوقات رعا ي همه
 

ه و متعاقب آن، در آگاه ياقدامات اول
 يها شدن از اضطرار، طبق روش

 موجود است يطرارمقابله اض
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   ٢/٣ـ  بخش الف
افسران سرمهندس و  يها نامهيگواه يبرا ياجبارحداقل الزامات 
 ٣٠٠٠با توان رانش  يرانش اصل آالت نيماش يدارا يها يمهندس دوم در کشت

 شتريا بي لوواتيک
 

 تياستاندارد صالح
مهندس افسر سرمهندس و به عنوان افسر  نامهيافت گواهيدر يهر متقاض ١
 ٣٠٠٠محرکه  يروينبا  يرانش اصل آالت نيماش اپيما بايدر يها يکشت دردوم 

مندرج  يها تيف و مسئوليها، وظا تيفعال ياجرا ييد بتواند توانايبا شتريب اي لوواتيک
 ش بگذارد.يت از خود به نمايريرا در سطح مد ٢/٣ـ  جدول الف ١در ستون 

 ٢الزم در ستون  يها نامهيگواه يحداقل دانش، درک و مهارت الزم برا ٢
جدول  ٢ن ستون، موضوعات مندرج در ستون يدرج شده است. ا ٢/٣ـ  جدول الف

ات با بسط و گسترش يرا در جزي يافسران نگهبان مسئول مهندس يبرا ١/٣ـ  الف
 شود.  يشتر شامل ميب

باشد که  يطيشرا يد دارايبا ين که افسر مهندس دوم در کشتيبا توجه به ا ٣
 يابيد، ارزينمااجراء  را در هر زمان الزم يافسر سرمهندس کشت يها تيمسئول بتواند

در  مؤثر که يه اطالعاتيق کليان در تلفيمتقاض يسنجش تواناي ين موضوعات برايا
د از يباشد با يم ياييست دريط زيو حفاظت مح يآالت کشت نيات ماشيعمل يمنيا

 ق آزمون انجام شود.يطر
ـ  جدول الف ٢در خصوص موارد مندرج در ستون  يسطح معلومات متقاض ٤

ان را قادر به انجام خدمت در سمت افسر يکامل باشد که متقاض يد به نحويبا ٢/٣
 ١د.يا افسر مهندس دوم بنمايسرمهندس 

کسب  يمورد نظر براو تجربه   آموزش و تجربه موضوعات فهرست آموزش ٥
مندرج  يها هين بخش و توصيخاص اد الزامات يسطح الزم از دانش، درک و مهارت با

 رد.ينامه را دربربگ نيين آيدر بخش (ب) ا
انواع  ياز آگاه يممکن است الزامات مربوط به برخوردار ييايمرجع در ٦

شده اعطاء  نامهيآن گواه يکه برا يات مهندستأسيس ر از آنين آالت رانش به غيماش
ک از يچ يه يد براين مبنا نباينامه صادر شده بر ايد. گواهيمعتبر است را حذف نما

که افسر مهندس بتواند  يآالت حذف شده اعتبار داشته باشد، تا زمان نيماش يها گروه
ن الزامات مربوط به معلومات به اثبات برساند. هرگونه ينه ايت خود را در زميصالح

 درج شود. يينامه و سند شناسايد در گواهيل باين قبيت از ايمحدود
 يبر احراز استانداردها يمبن يد شواهدينامه بايافت گواهيدر يهرمتقاض ٧
مندرج   تيصالح يابيارز يارهايت و معياثبات صالح يها وهيت الزم را طبق شيصالح

 د.يارايه نما ٢/٣ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها در ستون
 ک ساحل ينزد يسفرها

مختلف فهرست شده در  يها سطح دانش، درک و مهارت الزم طبق بخش ٨
 يها يافسران مهندس کشت يممکن است حسب لزوم برا ٢/٣ـ  جدول الف ٢ن ستو
ک ينزد يبا قدرت رانش محدود فعال در سفرها يآالت رانش اصل نيماش يدارا

ها متفاوت  فعال در آن آب يها يکشت يتمام يمنيآن بر ا تأثير ساحل، و با توجه به
 درج شود. ييه و سند شناساناميد در گواهيل باين قبيت از ايباشد. هرگونه محدود

 

 ٢/٣ـ  جدول الف

 ت افسران سرمهندس و افسران مهندس دوميات حداقل استاندارد صالحيخصوص

 شتريا بي لوواتيک ٣٠٠٠رانش  قدرتبا  يرانش اصل آالت نيماش يدارا يها يدر کشت 

 

 يتيريدر سطح مد ييايدر ي: مهندسعملکرد
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش انش، درک و مهارتد تيصالح

ــد ــت عمليريمـ ات يـ
ــ ــش  نيماش آالت بخ
 رانش

ــ ـازوکار  يمشخصـــات طراحـ و ســ
ر و يــــآالت ز نيماشــــ ياتيــــعمل
 مرتبط: يکمک يها نيماش
 ييايزل دريموتور د .١

 يياين بخار دريتورب .٢

 ييايدر ين گازيتورب .٣

 ييايگ بخار دريد .٤

ک يـ شواهد کسب شـده از   يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
ـاز، حسـب    هيشده با شـب  تأييد آموزش. ٣ س

 مورد

ـا تجه  تأييــد  آمــوزش. ٤ زات يــ شــده بـ
   يشگاهيآزما

ــ ـات يتوضـ ح و درک مشخصــ
ــ ـازوکار عمل يطراح ــو سـ  ياتي
 است. مناسب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ١

 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  معيارهاي ارزيابي صالحيت هاي نمايش صالحيت شيوه دانش، درک و مهارت صالحيت

ــزي و   ــه ريـــ برنامـــ
 زمانبندي فعاليتها

 نظري  دانش 
 

 ترموديناميک و انتقال گرما
 

 مکانيک و هيدرومکانيک
 

ـاي ديـزل،    خصوصيات رانشي موتوره
هاي گاز و بخار، شامل سـرعت،   توربين

 راندمان و مصرف سوخت
 

ـادل     ـايي و تع ـارايي دم چرخه گرما، ک
 گرمايي موارد زير:

 موتور ديزل دريايي .١

 توربين بخار دريايي .٢

 توربين گازي دريايي .٣

 رياييديگ بخار د .٤
 

 سازي ها و چرخه خنک  يخچال
 

ــي ــيميايي   ويژگ ــي و ش ـاي فيزيک هـ
 ها ها و روانساز سوخت

 
 آوري مواد فن
 

معمــاري دريــايي و ســاختار کشــتي، 
 شامل کنترل خسارت

آزمودن و ارزيابي شواهد کسـب شـده از   
 يک يا چند طريق زير:

 شده حين خدمت تأييدتجربه . ١

 شده کشتي آموزشي   تأييدتجربه . ٢

ســاز،  شــده بــا شــبيه تأييــدآمــوزش . ٣
 حسب مورد

ـا تجهيــزات    تأييــدآمــوزش  شــده بـ
 آزمايشگاهي

ـات    برنامه ـادگي عملي ريزي و آم
ات تأسيســ بــا عوامــل طراحــي

قدرتي و با الزامات سفر مناسـب  
 است. 

ــفعال ـارت،  ت،يــ نظـــ

و حفظ  يابيعملکرد ارز

بخـش رانـش و    يمنيا

 يکمک آالت نيماش

 دانش عملي

 
آالت  موش کـردن ماشـين  روشن و خا

اصـــلي و کمکـــي رانـــش، شـــامل  

 هاي مرتبط سامانه

 

 هاي عملياتي بخش رانش محدوديت

 

ـابي    ـارت، ارزيـ ــد، نظـ ـات کارآم عمليـ

عملکرد و حفظ ايمني بخش رانـش و  

 آالت کمکي   ماشين

 

خودکــار   عملکــرد و ســازوکار کنتــرل

 براي موتور اصلي

 

خودکــار   عملکــرد و ســازوکار کنتــرل

ـامل مـوارد زيـر    براي موت ور کمکي، ش

 شود:   ها نمي اما محدود به آن

 هاي توزيع ژنراتور  سامانه .١

 هاي بخار ديگ .٢

 صافي روغن .٣

 سازي  سامانه خنک .٤

ـامانه .٥ ـاژ و   ســ ـاي پمپــ هــ

 کشي لوله

 سامانه هدايت کشتي .٦

ــين ــزات  ماشـ ــه و تجهيـ آالت عرشـ

 جابجايي بار

آزمودن و ارزيابي شواهد کسـب شـده از   

 يک يا چند طريق زير:

 شده حين خدمت تأييدتجربه . ١

 شده کشتي آموزشي   تأييدتجربه . ٢

ســاز،  شــده بــا شــبيه تأييــدآمــوزش . ٣

 حسب مورد

ــوزش . ٤ ــدآم ــزات   تأيي ـا تجهي ــده بـ ش

 آزمايشگاهي

هاي آمادگي بـراي روشـن    روش

ها،  کردن و فراهم کردن سوخت

ـازها، و هـــــوا و آب     روانســــ

تـرين روش   کننده مناسب خنک

 است.

 

شار، دما و دور ماشـين  بررسي ف

در طول روشـن کـردن و گـرم    

ـات فنـي و     شدن طبـق مشخص

ـاي کــاري توافـق شــده    طـرح  ه

 هستند.

 

ـامانه   ـاي بخـش    نظارت بـر س ه

ــراي   ــي ب ــش اصــلي و کمک ران

ـافي   حفظ شرايط کاري ايمن ک

 است.

 

هاي آمادگي براي خاموش  شيوه

کردن و نظارت بر خنک شـدن  

 ترين روش است. موتور مناسب

 

گيـري ظرفيـت    هاي اندازه شيوه

ـات   بارگذاري موتورها با مشخص

 است. فني مطابق 

 

عملکـــرد بـــا دســـتورات پـــل 

 فرماندهي مطابقت دارد.

 

ـات     ـا مشخص سطوح عملکـرد ب

 فني مطابقت دارد.

مـــديريت ســــوخت،  

روانسازي و عمليات آب 

 توازن  

آالت،  فعاليــت و نگهــداري ماشــين   

 هاي پمپاژ و لوله کشي شامل سامانه

ون و ارزيابي شـواهد کسـب شـده از    آزم

 يک يا چند طريق زير:

 شده حين خدمت تأييدتجربه . ١

 شده کشتي آموزشي   تأييدتجربه . ٢

ســاز،  شــده بــا شــبيه تأييــدآمــوزش . ٣

 حسب مورد

عمليات مربوط به سوخت و آب 

ـاتي را احـراز    توازن الزامات عملي

گيرد  و به نحوي انجام مي  نموده

دگي محـيط  که جلوگيري از آلو

 کند. زيست دريايي مي
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 يتيريو کنترل در سطح مد يکي، الکترونيکيالکتر ي: مهندسعملکرد

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــد ــت عمليريمــ ات يــ
 يکــيو الکترون يکـ يالکتر
 زات کنترل  يتجه

 يدانش نظر
 

ک، ي، الکترونييايدر يتروتکنولوژالک
کنترل  يک قدرت، مهندسيالکترون

 يمنيا يخودکار و ابزارها
 
 يکره بنديو پ يطراح يها يژگيو

زات کنترل خودکار و يسامانه تجه
 ر:يموارد ز يبرا يمنيا يابزارها

 يموتور اصل .١
 عيژنراتور و سامانه توز .٢
 گ بخار يد .٣

 
 يبنـد  کرهيو سامانه پ يطراح يها يژگيو

ــرا يزات کنترلـــيـــات تجهيـــعمل  يبـ
 يکيالکتر يموتورها

 
 يات داراتأسيس يطراح يها يژگيو

 ولتاژ باال
 
ک يدروليزات کنترل هيتجه يها يژگيو

 يو باد

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
  يشگاهيآزما

زات و ســامانه بــا يــعملکــرد تجه
 ياتيـــهـــاي عمل دســـتورالعمل

 است. مطابق 
 

ات يسطوح عملکرد با خصوص
 است. مطابق  يفن

ـام ع ــانجــ ــ بيـ و  يابيـ
زات يـــبازگردانــدن تجه 

 يکــيو الکترون يکـ يالکتر
ــرا  ــه شـ ــرل بـ ط يکنتـ

 ياتيعمل

 يعمل دانش
 
و  يکيزات الکتريتجه يابي بيع

 کنترل يکيالکترون
 
و  يکيزات الکتريش عملکرد تجهيزماآ

 يمنيا يکنترل و ابزارها يکيالکترون
 
 شيپا يها سامانه يابي بيع
 

 افزارها نرم يها کنترل نسخه

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
  يشگاهيآزما

و  يبه خـوب  ينگهدار يها تيفعال
ـات فنـ   ـانون يطبق مشخص ، ي، ق

 يزيــر برنامــه ينــديو فرا يمنــيا
 اند. شده

 
 يابي ب يش و عي، آزمايبازرس
 زات مناسب است.يتجه

 

 يتيريرات در سطح مديو تعم ي: نگهدارکردعمل

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 ينـــدهايت فرايريمـــد
ــدار ــو تعم ينگهـ  راتيـ

 من و کارآمديا

  يدانش نظر
 

 ييايدر يمهندس ياجرا
 

 يدانش عمل
 

و  ينگهـــدار ينــدها يت فرايريمــد 
 من و کارآمديا راتيتعم

 
 ، شـــاملينگهـــدار يزيـــر برنامـــه

 يو رده بند يقانون يهاتأييد
 

 راتيتعم يزير برنامه

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
 يشده کارگاه تأييد آموزش. ٣
 

و  يبـه خـوب   يدارنگهـ  يها تيفعال
، ي، قــانونيات فنــيطبــق خصوصــ

ــر برنامــه ينــديو فرا يمنــيا  و يزي
 اند. شدهاجراء 

 
ات، مواد و يها، خصوص طرح
رات يو تعم ينگهدار يزات برايتجه

 فراهم است.
 

اقدامات اتخاذ شده به بازگرداندن 
ن حالت ممکن يبخش به بهتر

 د.يمنجر گرد

علت  ييکشف و شناسا
و رفع  آالت نينواقص ماش
 مشکالت

 يدانش عمل
 

افتن يآالت،  نيکشف نواقص ماش
از  يريمشکل و اقدام در جهت جلوگ

 خسارت
 

 زاتيم تجهيو تنظ يبازرس
 

 يبيرتخريش غيآزما

ده شواهد کسب ش يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده حتأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب يدتأي آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
  يشگاهيآزما

ات يط عمليسه شرايمقا يها وهيش
 يها ندها و روشيبا فرا يقيحق
 ه شده مطابقت دارند.يتوص

 
ـا ياقــــدامات و تصــــم  مات بـــ

ــدود ـا و خصوصـــ  تيمحـ ات يهــ
ــعمل ــ ياتي ــت يتوص ــده مطابق ه ش

 دارند.

 يکار يها وهين شيتضم
 منيا

 يش عملدان
 
 منيا يکار يها وهيش

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٣

  يشگاهيآزما

، يبا الزامات قانون يکار يها وهيش
طبق  يکار يها هيرو يها نامه نييآ

، ياجراي يها نامه نيآيالزامات، 
ط يکار و مالحظات مح يمجوزها

 مطابقت دارند. يستيز

 يتيريدر سطح مد يکشت يو مراقبت از اشخاص رو يات کشتي: کنترل عملعملکرد

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يو مبان يه ساخت کشتيدرک اصول پا ل و تنشکنترل تراز، تعاد
بر تراز و تعادل، و  مؤثر و عوامل ينظر

 حفظ تراز و تعادل  ياقدامات الزم برا
 

در  يبر تراز و تعادل کشت تأثير از يآگاه
متعاقب  يط خسارت و آب گرفتگيشرا

ک محفظه و اقدامات در نظر يآن در 
 مقابله با آن يگرفته شده برا

 
 يالملل نيسازمان ب يها هيصاز تو يآگاه
 ها يدر خصوص تعادل کشت يانورديدر

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

 

اوقات در  يط تنش در تماميتعادل و شرا
 شوند يمن حفظ ميامحدوده 

 
زات يها، مشخصات، مواد و تجه طرح

 رات فراهم است.يو تعم ينگهدار يبرا
اقدامات اتخاذ شده به بازگرداندن بخش 

 د.ين حالت ممکن منجر گرديبه بهتر

ش و کنترل انطباق با يپا
 يريو تداب يالزامات قانون

جان  يمنين ايتضم يبرا
ا و حفاظت ياشخاص در در

 ييايدرست يط زياز مح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مندرج  يالملل نيب ييايدانستن حقوق در
 يهاها و موافقتنامه ونيدر کنوانس

 يالملل نيب
 

 ر:يتوجه خاص به موارد ز
 يبرا ير اسناد الزاميها و سا نامهيگواه.١

 يها از سو يکشت يحمل بر رو
به  ي، چگونگيالملل نيب يها ن ويکنوانس

 ير قانونها و دوره اعتبا دست آوردن آن
 ها آن
 

ها به موجب الزامات مرتبط  تيمسئول. ٢
 نيخط شاه يالملل نيون بيکنوانس

ها به موجب الزامات مرتبط  تيمسئول. ٣
جان  يمنيا يالملل نيون بيکنوانس

 اياشخاص در در
مرتبط ها به موجب الزامات  تيمسئول. ٤

از  يريجلوگ يالملل نيون بيکنوانس
 ها ياز کشت يناش يآلودگ

سالمت و  ييايدر يها اظهارنامه .٥
 سالمت يالملل نيالزامات مقررات ب

 يالملل نيها به موجب اسناد ب تيمسئول. ٦
ها، مسافران، خدمه  يکشت يمنيبر ا مؤثر

 ا باري

از  يريجلوگ يها ها و کمک وهيش. ٧
 ها يست توسط کشتيط زيمح يآلودگ

 ياجرا يبرا ين ملياز قوان يآگاه.  ٨
 يالملل نيب يهاموافقتنامه ها و ونيکنوانس

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
ن يشده ح تأييد تجربه .١

 خدمت

 يشده کشت تأييد تجربه .٢
  يآموزش

شده با  تأييد آموزش .٣
 ساز، حسب مورد هيشب

با  يات و نگهداريش عمليپا يها روش
 مطابقت دارند. يالزامات قانون

رعت و به طور عدم انطباق بالقوه به س
 گردد. يم ييکامل شناسا

 
د يد و تمديالزامات مربوط به تجد

زات و يها، تداوم اعتبار تجه نامهيگواه
 کند. ين ميرا تضم يموارد بازرس

ت يو امن يمنيحفظ ا
شناور، خدمه و مسافران و 

 يها سامانه ياتيط عمليشرا
نجات جان اشخاص، 

ر يق و ساياطفاي حر
 يمنيا يها سامانه

کامل از مقررات مربوط به وسايل  يهآگا
 ون سوالس)ياشخاص(کنوانس جان نجات

 
 يق و ترک کشتينات حريتمر يسازمانده

 
نجات  يها سامانه ياتيط عمليحفظ شرا

ر يق و سايجان اشخاص، اطفاي حر
 يمنيموارد ا

 
 ياقدامات در نظر گرفته شده برا

حفاظت و در امان بودن تمام اشخاص 
  ياضطرار طيدر شرا يکشت يرو
 

محدود کردن خسارت و  ياقدامات برا
ق، انفجار، يپس از بروز حر ينجات کشت

 ا به گل زدنيبرخورد 

شواهد به دست  يابيآزمودن و ارز
و  يق آموزش عمليآمده از طر

ن يشده ح تأييد تجربه و آموزش
 خدمت 

ش کشف آتش و يپا يندهايفرا
کنند  ين ميتضم يمنيا يها  سامانه
ده و طبق يا به سرعت شنرهيآژ يتمام
از  يت شده اضطراريتثب يندهايفرا
 شود. يم يرويها پ آن

 ياضطرار يها ن طرحيتدو
و کنترل خسارت و 

 يط اضطراريت شرايريمد

 ، شامل کنترل خسارتيساختار کشت
، کشف و يريجلوگ يها ها و کمک وهيش

 قياطفاي حر
 ل نجات اشخاصيف و استفاده از وسايوظا

شواهد کسب شده  يبايآزمون و ارز
و تجربه و  يق آموزش عملياز طر

 ن خدمت يشده ح تأييد آموزش

جاد يا يها با طرح ياضطرار يها هيرو
مطابقت  يط اضطراريشرا يشده برا

 دارند.

 يها استفاده از مهارت
 تيريو مد يرهبر

 
 
 
 

 يت خدمه کشتيرياز آموزش و مد يآگاه
 

 يهــا هيو توصــ هــا ونياز کنوانســ يآگــاه
 مرتبط يمل نيو قوان يانورديدر يالملل نيب
 

، يف و بارکاريت وظايريمد يت اجرايقابل
 :شامل

 يو هماهنگ يزير برنامه .١
 فه به خدمهيارجاع وظ .٢

 زمان و منابع يها تيمحدود .٣

 يبند ت ياولو .٤
 

 مؤثر تيريمد يت اجرايدانش و قابل
 منابع:

 منابع يبند  تين و اولوييص، تعيتخص. ١

 و با ساحل ير کشتد مؤثر ارتباطات. ٢

 يه تجربه گروهيبر پا يريگ ميتصم. ٣
 زشي، شامل انگيجسارت و رهبر. ٤

 تياز وضع يکسب و حفظ آگاه. ٥
 

 :يريگ ميفنون تصم يت اجرايو قابل دانش
 ت و خطر يوضع يابيارز .١

 ها نهيجاد گزيو ا ييشناسا .٢
 انتخاب راه کار .٣

 جينتا يسنجش اثربخش .٤
 

 يها و نظارت بر روشاجراء  ن،يتدو
 استاندارد  ياتيعمل

ا يک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيچند طر

 شده تأييد آموزش. ١

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ٢

ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣
 حسب مورد

ن شده و به ييتع يفيخدمه وظا يبرا
کار و  يها در خصوص استانداردها آن

 يمناسب برا يا وهيرفتار مورد نظر به ش
 شده است. يرسان هر شخص اطالع

 
ه يآموزش بر پا يها تياهداف و فعال

 يها يها و توانمند تيصالح يابيارز
 استوار است. ياتيو الزامات عمل يکنون

 
ش داده شده با ينما ياتيتمام امور عمل

 ن قابل اعمال مطابقت دارند.يقوان
 

 يبند ت يها و منابع با توجه به اولو تيفعال
 يف ضروريوظا يح اجرايصح

 ابند.ي يمص يو تخص شوند يم يزير برنامه
 

ارتباطات به صورت واضح و بدون ابهام 
 شود. يافت ميارسال و در

 
 شود. يمشاهده م يرهبر مؤثر يرفتارها

 
گروه از درک مشترک  يضرور ياعضا

 يو آت يت کنونيو کامل نسبت به وضع
رون يط بيات و محيشناور و عمل

 برخوردار هستند.
 

ط ين حالت در شرايمات به بهتريمتص
 شوند. يمربوط اتخاذ م

 
 مؤثر ش داده شدهينما ياتيتمام موارد عمل
 استن قابل اعمال يبوده و طبق قوان
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   ٣/٣ـ  بخش الف
افسران سرمهندس و  يها نامهيدريافت گواه يبرا يحداقل الزامات اجبار

 قدرتبا  ياصلرانش  آالت نيماش يدارا يها يافسران مهندس دوم در کشت
  لوواتيک ٣٠٠٠و ٧٥٠ن يبرانش 

 تياستاندارد صالح
مهندس افسر سرمهندس و نامه به عنوان افسر يافت گواهيدر ياز هر متقاض ١

 و ٧٥٠ نيرانش ب قدرتبا  يرانش اصل آالت نيماش يدارادرياپيما  يها يکشت دردوم 
ف و يها، وظا تيالشدن، فع دار عهده ييد خواسته شود که توانايبا لوواتيک ٣٠٠٠

از خود  يتيريطح مدـرا در س ٢/٣ـ  جدول الف ١ندرج در ستون ـم يها تيسئولـم
 ش بگذارد.ينما به

جدول  ٢در ستون   نامهيصدور گواه يحداقل دانش، درک و مهارت الزم برا ٢
 ١/٣ـ  جدول الف ٢ن ستون، موضوعات مندرج در ستون يدرج شده است. ا ٢/٣ـ  الف
ا به عنوان افسرمهندس يدر موتورخانه با خدمه  ينگهبان مسئول مهندسافسران  يبرا
  .شود يشامل مشتر يات با بسط و گسترش بيفه در موتورخانه خودکار ادواري را در جزييوظ

 يها تيد بتواند مسئوليبا يک افسر مهندس دوم در کشتين که يبا توجه به ا ٣
سنجش  ين موضوعات برايا يابيود، ارزدار ش را در هر زمان الزم عهده يسرمهندس کشت

 يآالت کشت نيات ماشيعمل يمنيدر ا مؤثر که يه اطالعاتيق کليان در تلفيمتقاض ييتوانا
 ق آزمون انجام شود.يد از طريباشد با يم ييايست دريط زيو حفاظت مح

 ٢/٣ـ  جدول الف ٢در خصوص موارد مندرج در ستون  يسطح معلومات متقاض ٤
ا افسر يبه عنوان افسر سرمهندس  يت ويفعال يد برايابد اما باي ممکن است کاهش
 باشد. ين بخش کافيقدرت رانش در محدوده ا يدارا يمهندس دوم در کشت

ت، آموزش ي، درک و صالحيبه سطح مورد لزوم دانش نظر يابيبه منظور دست ٥
ن يسمت (ب) ان قسمت و رهنمود ارايه شده در قيد الزامات مربوط ايبا ييايو تجربه در

  .رديبگ دربرنامه را  نييآ
ن آالت رانش به يانواع ماش يممکن است الزامات مربوط به آگاه ييايمرجع در ٦

شده معتبر است را حذف اعطاء  نامهيآن گواه يکه برا يات مهندستأسيس ر از آنيغ
آالت  نيماش يها ک از گروهيچ يه يد براين مبنا نباينامه صادر شده بر ايد. گواهينما

نه يت خود را در زميکه افسر مهندس بتواند صالح يحذف شده اعتبار داشته باشد، تا زمان
نامه و يد در گواهيل باين قبيت از ايالزامات اين معلومات به اثبات برساند. هرگونه محدود

 درج شود. ييسند شناسا
بر  يمبن ينامه خواسته شود که شواهديالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٧

 يابيارز يارهايت و معيش صالحينما يها وهيت الزم طبق شيصالح ياحراز استانداردها
 د.يارايه نما ٢/٣ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح

 ک ساحل ينزد يسفرها
مختلف فهرست شده در  يها سطح دانش، درک و مهارت الزم طبق بخش ٨
ممکن است  ٣/٣مقرره  ٢.١.٢و  ٢.١.١ يو الزامات بندها ٢/٣ـ  جدول الف ٢ستون 

با قدرت  يآالت رانش اصل نيماش يدارا يها يافسران مهندس کشت يحسب لزوم برا
آن بر  تأثير ک ساحل، و با توجه بهينزد يلووات فعال در سفرهايک ٣٠٠٠رانش کمتر از 

ل يقب نيت از ايها متفاوت باشد. هرگونه محدود فعال در آن آب يها يکشت يتمام يمنيا
 درج شود. يينامه و سند شناسايد در گواهيبا

 
   ٤/٣ـ  بخش الف

از  يدهنده بخش ليملوانان تشک يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات 
در  يفيانجام وظا ين شده براييا تعيخدمه  يدارا يها در موتورخانه ينگهبان

 بدون خدمه ادواري يها موتورخانه
 تياستاندارد صالح

 در  در موتورخانه ياز نگهبان يدهنده بخش ليتشکاست از هر ملوان  الزم ١
مندرج در  ييايدر يف مهندسيوظا يت اجرايخواسته شود که صالح درياپيما يها يکشت

 ش بگذارد.ياز خود به نما يبانيرا در سطح پشت ٤/٣ـ  جدول الف ١ستون 
از  يبخش ل دهندهيحداقل دانش، درک و مهارت مورد لزوم ملوانان تشک ٢
 فهرست شده است.  ٤/٣ـ  جدول الف ٢موتورخانه در ستون  ينگهبان

بر  يمبن ينامه خواسته شود که شواهديالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٣
 يابيارز يارهايت و معيش صالحينما يها وهيت الزم طبق شيصالح ياحراز استانداردها

د. اشاره به يارايه نما ٤/٣ـ  فجدول ال ٤و  ٣ يها مشخص شده در ستون  تيصالح
را  يشده ا تأييد يساحل يها ن جدول ممکن است آموزشيا ٣در ستون » يآزمون عمل«

 رند.يگ يقرار م يعمل يها ان تحت آزمونيشامل شود که در آن دانشجو

در ارتباط با  يبانيت در سطح پشتياستاندارد صالح يبرا يکه جدول يدر موارد ٤
 يابي، ارز ن الزامات مناسب آموزشييت تعيمسئول ييايد، مرجع درف خاص وجود نداريوظا

 ف را برعهده خواهد داشت.ين وظايا ياجرا ين شده برايياشخاص تع ينامه برايو صدور گواه

 

 ٤/٣ـ  جدول الف

 يمهندس ياز نگهبان يل دهنده بخشيت ملوانان تشکيحداقل مشخصات استاندارد صالح

 يبانيح پشتدر سط ييايدر ي: مهندسعملکرد

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

برنامه منظم  ياجرا
متناسب با  ينگهبان
ملوان ک يف يوظا
 يدهنده بخش ليتشک

 يهندسم ياز نگهبان
 

درک دستورات و 
 يارتباط کالم يبرقرار
در ارتباط با  مؤثر
  يف نگهبانيوظا

متداول در محوطه  يها واژه
زات و يتجه يآالت و اسام نيماش
 ها نيماش

 
 موتورخانه ينگهبان يها وهيش
 
من در ارتباط با يکار ا يها هيرو

 ات موتورخانهيعمل
 

ط يحفاظت از مح ياصل يها روش
 ستيز
 

استفاده از سامانه مناسب مخابرات 
 يداخل

 
و  اعالم خطر موتورخانه يها  سامانه

مختلف،  يرهايص آژيت تشخيقابل
 يگاز يرهايبا توجه خاص به آژ

 قيحر

شواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طريک ي
ن يشده ح تأييد تجربه .١

 خدمت

شده  تأييد تجربه .٢
  يآموزش يکشت

 يآزمون عمل .٣

است و  ارتباطات واضح و مختصر 
ح يدر موارد عدم درک صح

، از يا اطالعات نگهبانيدستورات 
افسر نگهبان مسئول درخواست 

 شود. يح ميا توضيکمک 
 

 يل نگهبانيافت و تحويانجام، در
 ياصول يها در انطباق با روش

 .استمورد قبول 

 يانجام نگهبان يبرا
 گ بخار:يد

حفظ سطح آب و 
فشار بخار در حالت 

 مناسب

شواهد کسب شده از  يابيارز بخار يها گيمن ديعملکرد ا
 ر:يق زيا چند طريک ي
ن يشده ح تأييد تجربه .١

 خدمت

شده تأييد تجربه .٢
  يآموزش يکشت

 اي يآزمون عمل .٣
شده با  تأييد آموزش .٤

 ساز، حسب مورد هيشب

ق يگ بخار دقيت ديوضع يابيارز
اطالعات مرتبط  ياست و برمبنا 

موجود به دست آمده از 
در محل و دور و  يها دهنده نشان
 است. يکيزيف يها يبازرس

 
مات يتنظ يبند ب و زمانيترت

 ييو کارا يمنيموجب حفظ ا
 شود  ينه ميبه

زات يکار با تجه
 يو اجرا ياضطرار
 ياضطرار يها روش

 يف اضطرارياز وظا يآگاه
 

از  يفرار اضطرار يرهايمس
 آالت نيماش يها محوطه

 
استفاده  يبا محل و چگونگ ييآشنا

ق در يزات اطفاي حرياز تجه
 آالت نيماش يها محوطه

سب شده از شواهد ک يابيارز
 تأييد ش و تجربهيق نمايطر

 ا تجربهين خدمت يشده ح
  يآموزش يشده کشت تأييد

از  يآگاه يه براياقدامات اول
ت يا وضعي يط اضطراريشرا
ت يتثب يها طبق روش يرعاديغ

 شده است. 
 

ه اوقات واضح و يارتباطات در کل
 يا وهيمختصرند و دستورات به ش

 د.شون يانوردان پيروي ميمناسب در

 

 

    ٥/٣ـ  بخش الف

ـ ملوانان بـه عنـوان در   يها نامهيگواه يبرا يراجباحداقل الزامات  انورد مـاهر  ي

در  يفيوظـا  ياجـرا  ين شـده بـرا  ييا تعيخدمه  يدارا يها موتور در موتورخانه

 خودکار ادواري يها موتورخانه

 تياستاندارد صالح

 يدارا درياپيما يها يکشت انورد ماهر موتور شاغل دريالزم است از هر در ١
شتر خواسته شود يا بي لوواتيک ٧٥٠حداقل رانش  قدرتبا  يرانش اصل آالت نيماش

آنطور که در  يبانيدر سطح پشت ييايدر يف مهندسيوظا يت خود را در اجرايصالح
 ش بگذارد.يفهرست شده به نما ٥/٣ـ  جدول الف ١ستون 
 ن ماهر موتور شاغل درانوردايدر يحداقل دانش، درک و مهارت الزم برا ٢

 لوواتيک ٧٥٠حداقل رانش  قدرتبا  يرانش اصل آالت نيماش يدارادرياپيما  يها يکشت
 درج شده است.  ٥/٣ـ  جدول الف ٢شتر در ستون يا بي

بر  يمبن ينامه خواسته شود شواهديالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٣
 يارهايت و معيش صالحينما يها وهيت طبق شيمورد لزوم صالح ياحراز استانداردها

 د. يارايه نما ٥/٣ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها مشخص شده در ستون  تيصالح يابيارز
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 ٥/٣ـ  جدول الف

 انورد ماهر موتوريت ملوانان به عنوان دريات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 يها موتورخانهدر  يفيوظا ياجرا ين شده براييا تعيخدمه  يدارا يها در موتورخانه 

 يخدمه ادوار بدون 

 

 يبانيدر سطح پشت ييايدر ي: مهندسعملکرد
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 ينگهبان يکمک به اجرا
 من يا يمهندس

 يدرک دستورات و برقرار ييتوانا
در ارتباط با افسر نگهبان مسئول 

 يف نگهبانيارتباط با وظا
 

ل يافت و تحويانجام، در يها روش
  ينگهبان

 
 يانجام نگهبان ياطالعات الزم برا

 منيا

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا ين خدمت يشده ح تأييد تجربه

 يآزمون عمل

 ارتباطات واضح و مختصر است.
 

ل يدارشدن و تحو انجام، عهده
رفته يها و اصول پذ با روش ينگهبان

 شده مطابقت دارد

ش و کنترل يکمک به پا
 موتورخانه ينگهبان

ات موتور يه از کار و عمليپا يآگاه
 ين آالت کمکيو ماش يرانش اصل

  
ه از فشارها، سطوح و درجه يدرک پا

 يحرارت مربوط به موتور رانش اصل
 ، ين آالت کمکيو ماش

 

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يشده کشت تأييد تجربه. ٢
 اي؛ يآموزش

  يآزمون عمل. ٣

ش موتور رانش يزان پايبسامد و م
طبق  يآالت کمک نيو ماش ياصل

رفته شده يپذ يها اصول و روش
 است.

 
 شود. يم ييانحراف از قواعد شناسا

 
بالقوه به  يا خطرهايط ناامن يشرا

، يياساش از ادامه کار شنيسرعت و پ
 شوند. يگزارش و برطرف م

ــه عمل  ــک بـ ــکمـ ات يـ
 و انتقال نفت يريسوختگ

 
 
 
 
 
 
 
 

از کار و عملکرد سامانه  يآگاه
ات انتقال نفت، يسوخت و عمل

 شامل:
ات يـــعمل يبـــرا يآمـــادگ .١

 و انتقال يريسوختگ

 ياتصال و جداساز يها روش .٢
 و انتقال يريسوختگ يها لنگيش

مرتبط با سـوانح   يندهايفرا .٣
ـال ــول عمل ياحتمـــ ــدرطــ ات يــ

 ا انتقالي يريسوختگ

ات يـــــحفاظـــــت از عمل .٤
 ا انتقالي يريسوختگ

ــقابل .٥ ــدازهيـ ــگ ت انـ و  يريـ
 ح سطح مخزنيصح يده گزارش

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 ايآزمون . ٣
 يشده کشت تأييد تجربه. ٤

  يآموزش
 

ــعمل ــق روش ات انتي ـال طب ـا قـ  يهـ
و  يمنــــــيت شــــــده ايـــــ تثب

زات يـ تجه ياتيـ عمل يها دستورالعمل
 است

 
عات خطرناک، مخاطره يما ييجابجا

ت يتثب يها ز و مضر طبق روشيآم
 است  يمنيشده ا

 
با ت کاربر يارتباطات در حوزه مسئول

 شود. يانجام ممداوم بطور  تيموفق

ات خن و يکمک به عمل
 آب توازن

عملکرد و  ات،ياز عمل ياگاه
خن و آب  يها من سامانهيا ينگهدار

 توازن، شامل:
 

سوانح وابسته به  يده گزارش. ١
 ات انتقاليعمل

 

 يده و گزارش يريگ ت اندازهيقابل. ٢
 حيسطوح مخزن بطور صح

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 ايآزمون . ٣
 يشده کشت تأييد تجربه. ٤

  يآموزش
 

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
 يش عملينما

 يها هيطبق رو يات و نگهداريعمل
 ياتيعمل يها و دستورالعمل يمنيا

رد و از يگ يزات موجود انجام ميتجه
 ييايست دريط زيمح يبروز آلودگ
 شود. ياجتناب م

 
با ت کاربر يارتباطات در حوزه مسئول

 .شود يانجام م مداوم تيموفق

ات يکمک به عمل
 آالت نيزات و ماشيتجه

 زات، شامل:يمن تجهيعملکرد ا
 ها رها و تلمبهيش. ١
 زات باال برنده و بلندکنندهيتجه. ٢

ـا درب. ٣ ـار، درب يهــ ـا انبــ  يهــ
ـا و   چــه يضــدنفوذپذيري آب، در هـ

 زات مرتبطيتجه

 
م يت به کاربردن و درک عاليقابل
 ها. رندهل، دوار و باالبيه جرثقياول

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٤
 

شواهد کسب شده از  يابيارز
 يش عملينما

و  يمنيا يها هيات طبق رويعمل
 يزاتيتجه ياتيعمل يها دستورالعمل

 رديگ يموجود انجام م
 
با ت کاربر يرتباطات در حوزه مسئولا

 .شود يمداوم انجام مبطور  تيموفق

 

 يبانيو کنترل در سطح پشت يکي، الکترونيکيالکتر ي: مهندسعملکرد
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

زات يمن از تجهياستفاده ا
  يکيترالک

زات يمن از تجهيات و استفاده ايعمل
 ، شامل:يکيالکتر

ش از يپ ياطياقدامات احت .١
 راتيا تعميآغاز کار 

 يجداساز يها روش .٢
 ياضطرار يها روش .٣
 يمتفاوت در کشت يولتاژها .٤
 

و  يکياز علل شوک الکتر يآگاه
 اجتناب از آن يبرا ياطياقدامات احت

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
ن يشده ح تأييد تجربه .١

 خدمت

 يآموزش عمل .٢
 آزمون  .٣

 يشده کشت تأييد تجربه .٤
  يآموزش

 يخطرها يده و گزارش ييشناسا
 زات نا امنيو تجه يکيالکتر

 
زات يتجه يمن برايدرک ولتاژ ا

  يدست
 

زات ولتاژ باال و کار يدرک خطر تجه
 يدر کشت

 يبانيرات در سطح پشتيو تعم ي: نگهدارعملکرد
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ ستون

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

و  يکمک به نگهدار
 يرات در کشتيتعم

زات يت استفاده از مواد و تجهيقابل
 و نظافت ي، روانکارينقاش

 
 يها روش يت درک و اجرايقابل

 راتيو تعم ينگهدارمتداول 
 

 سطح يساز آمادهاز فنون  يآگاه
 

 من مواد زايدياز دفع ا يآگاه
 

سازنده و  يمنيا يدرک رهنمودها
  يکشت يرو يها دستورالعمل

 
و استفاده از  ياز کاربرد، نگهدار يآگاه 

ل ي، و وسايو برق يدست يابزارها
 ها ن ابزاريو ماش يريگ اندازه

 
 ياز آهنگر يآگاه

 ه ازکسب شدشواهد  يابيارز
 يش عمليق نمايطر
شواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طريک ي
ن يشده ح تأييد تجربه. ١

 خدمت

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

 يشده کشت تأييد تجربه. ٤
  يآموزش

طبق  ينگهدار يها تيفعال
و  يمني، ايمشخصات فن

 رديگ يانجام م ينديفرا
 

زات يانتخاب و استفاده از تجه
 و ابزار مناسب است.

 

 يبانيدر سطح پشت ياشخاص در کشتو مراقبت از  يکشت اتيعملل کنتر: عملکرد
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يکمک به اداره انبارها
 تدارکات

، ييجابجا يها از روش يآگاه
نش و محکم کردن مواد يچ

 تدارکات  يدر انبارها

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

 يشده کشت تأييد تجربه. ٤
  يآموزش

ــه انبارهــا يهــا تيــفعال ــوط ب  يمرب
ــدارکات طبــق رو ــت ــيا يهــا هي  يمن

ـا  موجود و دستورالعمل  ياتيـ عمل يه
 رديگ يانجام م يزاتيتجه

 
ز يآم طرناک، مخاطره(مواد خ ييجابجا

ـا  تـدارکات طبـق    يو مضر در انباره
 موجود است يمنيا يها هيرو
 

با  کاربر تيارتباطات در حوزه مسئول
 .شود يمداوم انجام مبه طور  تيموفق

اتخاذ اقدامات 
رانه و کمک به يشگيپ

 ياز آلودگ يريجلوگ
 ييايست دريط زيمح

 رانهيشگيپاقدامات از  يآگاه
 يلودگاز آ يريجلوگ يبرا
 ييايدر ستيز طيمح
 

از کاربرد و عملکرد  يآگاه
 يزات مقابله با آلودگيتجه

 
شده تأييد يها وهياز ش يآگاه

 ييايدر يها ندهيدفع آال

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 شده حين خدمتتأييد تجربه . ١

 آموزش عملي. ٢

 آزمون . ٣

شده کشتي تأييد تجربه . ٤
  آموزشي

من يا يشده برا يطراح يها شرو
در  ييايدر ستيز طيمحبودن 

 شوند. يت مياوقات رعا يتمام

 يها روش ياجرا
و بهداشت  يمنيا

 يا حرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من يا ياز اجرا يکار يآگاه
اشخاص در  يمنيکار و ا

 ، شامل:يکشت
 يکيالکتر يمنيا. ١
 م/ قطع ارتباطيتحر. ٢

 يکيمکان يمنيا. ٣
 ز کارمجو يها سامانه. ٤

 کار در ارتفاع.  ٥

 بسته يکار در فضاها. ٦

فنون بلندکردن اجسام و . ٧
 ب به کمرياز آس يريجلوگ

و  ييايميش يمنيا.  ٨
 يستيز يخطرها

 يشخص يمنيزات ايتجه. ٩

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 شده حين خدمتتأييد تجربه . ١

 آموزش عملي. ٢

 آزمون . ٣

شده کشتي أييد تتجربه . ٤
  آموزشي

من يا يشده برا يطراح يها روش
 يدر تمام ينمودن خدمه و کشت

 شود. يت مياوقات رعا
 
شود و  يت ميمن کار رعايا يها هيرو

مناسب  يو حفاظت يمنيزات ايتجه
ح ياوقات به طور صح يدر تمام
 شود. ياستفاده م

 
   ٦/٣ـ  بخش الف

 الكترونيكـ  يفنافسران  يها نامهيگواه يحداقل الزامات اجبار
 آموزش

د شامل آموزش يبا ٦/٣مقرره  ٢.٣الت و آموزش مورد لزوم در بند يتحص ١
 باشد. الكترونيكـ  فنيف افسر يمرتبط با وظا يکيو الکترون يکيالکتر يکارگاه يها مهارت

  يآموزش در کشت
 ک برنامهيد يبا الكترونيكـ  افسر فنيبه عنوان  نامهيگواه هر متقاضي دريافت ٢

 د که:يرا دنبال نما يآموزش در کشتشده  تأييد
و  يخود از آموزش عمل يضرور ييايدر مدت خدمت در يکند متقاض ن يتضم .١
 الكترونيكـ  افسر فنيک ي يها تيف و مسئوليها، وظا تيمند در خصوص فعال       نظام تجربه
 شود؛ يمند م بهره

 ييها يدار در کشت نامهيسته و گواهين شاش توسط افسرايبه دقت تحت نظارت و پا .٢
 رد؛ ويگ يشده انجام م تأييد ييايباشد که در آن خدمت در يم

 گردد. يمناسب در دفترچه سوابق آموزشي مستند م يا وهيبه ش .٣
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 تياستاندارد صالح
 الكترونيكـ  عنوان افسر فني تحت نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٣

فهرست شده در  يها تيدار شدن کارها، وظايف و مسئول عهده ييواناخواسته شود که ت
 ش بگذارد.يرا به نما ٦/٣ـ  جدول الف ١ستون 
جدول  ٢نامه در ستون يگواه يحداقل دانش، درک و مهارت مورد لزوم برا ٤

را  نامه نيين آيارايه شده در قسمت (ب) ا يد راهنمايفهرست شده است و با ٦/٣ـ  الف
 د. ريبگ درنظر
بر  يمبن ينامه خواسته شود که شواهديالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٥

را  ٦/٣ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها ت مندرج در ستونيمورد لزوم صالح ياحراز استانداردها
 د. يارايه نما

 

 

 ٦/٣ـ  جدول الف

 الكترونيكـ  افسران فنيت يات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 

 ياتيو کنترل در سطح عمل يکي، الکترونيکيترالک يعملكرد: مهندس
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ت يش فعاليپا
 ،يکيالکتر يها سامانه
 و کنترل يکيالکترون

 يها ه از عملکرد سامانهيدرک پا
 ، شامل:يکيمکان يمهندس

ه، شامل ياول يها محرک .١
 رانش يبخش اصل

 يآالت کمک نيماش .٢
 موتورخانه

 هدايت يها سامانه .٣

 بار ييجابجا يها سامانه .٤

 آالت عرشه نيماش .٥

 اقامتي يها سامانه .٦

 
ک و يه از انتقال گرما، مکانيپا يآگاه

 کيناميدروديه
 

 از: يآگاه
 

 يها نيماش ينظر يو مبان يآور فن
 يکيالکتر

 
 قدرت کيک و الکترونيالکترون يمبان
 

ع يتوز يو بردها يکيزات الکتريتجه
 يکيالکتر يروين
 

و  يآور ون، فنياتوماس يمبان
 کنترل خودکار يها سامانه

 
 ش و اعالم خطريپا يها ابزارها و سامانه

 
 يکيالکتر يها محرک

 
 يکيمواد الکتر يآور فن
 

ک و يدروليکنترل الکتروه يها سامانه
 کيالکترونومات

 
الزم  ياطياحت درک خطرها و اقدامات

ش از يب يروين يها  کار با سامانه يبرا
 ولت ١٠٠٠

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

زات و سامانه با يات تجهيلعم
 مرتبط انطباق دارد. يها دستورالعمل

 
 يسطوح عملکرد با مشخصات فن

 انطباق دارد.

 اتيعمل شيپا
کنترل  يها امانهس

آالت  نيخودکار ماش
 يرانش و کمک

کنترل خودکار  يها امانهس يساز آماده
 يبرا يرانش و کمک آالت نيماش
 اتيعمل

ده شواهد کسب ش يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

و  ينظارت بر بخش رانش اصل
ن يتضم يبرا يکمک يها سامانه

 ت دارد.يکفا يط کاريشرا يمنيا

ژنراتورها و کار با 
 عيتوز يها سامانه

م بار و ينگ)، تقسيجفت نمودن (کوپل
 ض ژنراتورهايتعو
 

 ينگ) و جداسازيجفت نمودن (کوپل
د و يکل ين تابلوهاياتصاالت ب

 عيتوز يها پانل

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

شده و طبق  يات طراحيعمل
ن يقوان ،ياتيعمل يها دستورالعمل

ن يها به منظور تضم موجود و روش
 شوند يماجراء  اتيعمل يمنيا
 

به کمک  يکيع الکتريتوز يها سامانه
ا قابل درک ه ا دستورالعملير يتصو

 شود يح داده ميبوده و توض

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

و کـــار بـــا  ينگهـــدار
ـامانه ـا سـ ــدرت يهـ  يق

 ولت ١٠٠٠ش از يب

 يدانش نظر
 

 ولتاژ باال يآور فن
 

 يمنيا يها يريشگيها و پ روش
 

 يها، موتورها يکشت يکيرانش الکتر
 کنترل يها و سامانه يکيالکتر

 
 يدانش عمل

 
 يها امانهبا سمن يات ايعملو  ينگهدار

 ياز نوع فن يتاژ باال، شامل آگاهول
 يولتاژ باال و خطرها يها خاص سامانه

 ولت ١٠٠٠ش از يب يکار ولتاژاز  يناش

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

طبــق  شــده و يات طراحــيــعمل
ـا  دستورالعمل  ني، قـوان ياتيـ عمل يه

ــود ـا روشو  موج ــور   ييهـ ــه منظ ب
ـام  يــ عمل يمنــ يا نيتضــم  ات انجـ

 .دشو يم

ـا را  ـار بـ ـا و   انــهيکـ هـ
ــبکه ـا ش ــهيرا يهـ  يا ان

 ها يکشت يبررو

 درک:
 پردازش داده ياصل يها يژگيو. ١

 يا انهيرا يها شبکهبرد ساختار و کار. ٢
 ها يکشت در
، يانه در پل فرماندهياستفاده از را. ٣

 يموتورخانه و به صورت تجار

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 شده حين خدمتتأييد تجربه . ١

 شده کشتي آموزشي تأييدتجربه . ٢

ساز،  شده با شبيهتأييد آموزش . ٣
 حسب مورد

شده با تجهيزات تأييد زش آمو. ٤
 آزمايشگاهي

به  يا انهيرا يها شبکهها و  انهيرا
صورت مناسب کنترل و استفاده 

 شوند. يم

ـان   ــتفاده از زبـــ اســ
ــيانگل ــورت   يس ــه ص ب

 يو کتب يشفاه

جهت  يسيزبان انگلاز  يکاف يآگاه
قادر ساختن افسران به استفاده از 

و انجام  يات مهندسيکتب و نشر
 يروظايف مقام افس

ه کسب شدشواهد  يابيآزمون و ارز
 يآموزش عمل از

مرتبط با  يسيانگل اتيکتب و نشر
ر يتفس يف افسران به درستيوظا

 شوند. يم
 

 فهم است. ارتباطات واضح و قابل

 يها استفاده از سامانه
 يارتباط داخل

 يارتباط داخل يها امانهس يکار با تمام
 يدرون کشت

ه شواهد کسب شد يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 تيبا موفقها  اميافت پيارسال و در
 شود يمداوم انجام مبطور 

 
ق و طبق يکامل، دق يسوابق ارتباط

 است يلزامات قانونا

 

 ياتيدر سطح عمل ير و نگهداريعملكرد: تعم
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

رات يو تعم ينگهدار
و  يکيزات الکتريتجه

 يکيالکترون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يها کار با سامانه يبرا يمنيالزامات ا
زات ي، شامل تجهيکشت يکيلکترا

که الزم است قبل از صدور  يکيالکتر
 يمجوز کار به خدمه جهت کار بررو

 شود  يمن جداسازيها بطور ا آن
 

مربوط  زاتيتجه راتيو تعم ينگهدار
د، يکل ي، تابلوهايکيالکتربه سامانه 

زات ي، ژنراتورها و تجهيکيالکتر يموتورها
 ميتقان مسيجر يکيالکتر يها وسامانه

 
افتن مشکل ي، يکيکشف اشکاالت الکتر

 از خسارت يريجلوگ يو اقدام برا
 

و  يشيزات آزمايات تجهيساختار و عمل
 يکيسنجش الکتر

 
زات يتجه عملکرد يهاشيکاربرد و آزما

 ها: آن يکره بندير و پيز
 شيپا يها سامانه .١
 خودکار کنترل يابزارها .٢

 يحفاظت يابزارها .٣
 

 يکيو الکترون يکيالکتر ير نمودارهايتفس

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 يها شده مهارت تأييد آموزش. ١
 يکارگاه

 تأييد يها و تجربه عمل آزمون. ٢
 شده

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ٣

 يشده کشت تأييد تجربه. ٤
  يآموزش

 کار مناسب است. يبرا يمنير ايتداب
 

، يدست يزارهاانتخاب و استفاده از اب
زات يو تجه يريگ ل اندازهيوسا
ج با يمناسب است و نتا يشيآزما

 شود. ير ميدقت تفس
 

ر و بســتن يــ، تعميبــازکردن، بازرســ
هـــا و  زات بـــا دســـتورالعمليـــتجه
 متعارف انطباق دارد. يها وهيش
 

ـا ــتن و آزمــ ــرد يبسـ ـا ش عملکـ بــ
ـا  وهيها و ش دستورالعمل ـارف   يه متع
 انطباق دارد.

 راتيتعمو  ينگهدار
خودکار و  يها سامانه
موتور رانش  يکنترل
ن آالت يو ماش ياصل

 يکمک

مناســـب  يهـــا اطالعـــات و مهـــارت
 يکيو مکان يکيالکتر

 
 يو اضطرار يمنيا يها روش

 
الزم  وابسته که يها وسامانه زاتيتجه

 يبرا خدمهاز صدور اجازه به است قبل 
 يجداسازمن يبه طور اها  آن يکار بررو

 شوند
 

، يش، نگهداريآزما يبرا يعمل دانش
 ريافتن مشکل و تعمي
 

 و ي، نگهدارمشکل افتني ش،يآزما
 يکيزات کنترل الکتريبازگرداندن تجه

 ياتيط عمليبه شرا يکيو الکترون

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يشده کشت تأييد تجربه. ٢
  يآموزش

ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣
 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

بخش و  ير اشکاالت بررويتاث
 ييوابسته با دقت شناسا يها سامانه

به  يکشت يفن يها شود، نقشه يم
سنجش  ي، ابزارها ر شدهيتفس يدرست
شوند و  ياستفاده م يم به درستيو تنظ

 جه هستند.اقدامات انجام شده مو
 

روگاه و ي، بازکردن و بستن نيجداساز
سازنده  يمنيا يزات با رهنمودهايتجه

و الزامات  يدر کشت يها و دستورالعمل
انطباق  يمنيات ايو خصوص يقانون

دارد. اقدامات درنظر گرفته شده منجر 
خودکار و  يها به بازگرداندن سامانه

توسط  ياتيت عمليبه وضع يکنترل
ط يه و مناسب با شراوين شيتر مناسب
 شود. يغالب م يها تيو وضع
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 راتيو تعم ينگهدار
 يزات پل فرماندهيتجه

 يارتباط يها و سامانه
 يکشت

 ينگهدار يها از اصول و روش يآگاه
 يارتباط يها و سامانه يزات ناوبريتجه
 يو خارج يداخل

 
 يدانش نظر

 
 يکيو الکترون يکيالکتر يها سامانه

 ل اشتعالقاب يها طيفعال در مح
 

 يدانش عمل
 

به  راتيو تعم ينگهدار يها انجام روش
 منيصورت ا

 
افتن يآالت،  نيکشف اشکاالت ماش

محل مشکل و اقدام در جهت 
 از خسارت يريجلوگ

 يها روگاه و سامانهير اشکاالت بر نيتاث 
شود،  يم ييوابسته با دقت شناسا

 يبه درست يکشت يفن يها نقشه
نجش و س ي، ابزارها ر شدهيتفس
شوند و  ياستفاده م يم به درستيتنظ

 اقدامات انجام شده موجه هستند.
 

روگاه و ي، بازکردن و بستن نيجداساز
 سازنده، يمنيا يزات با رهنمودهايتجه

و الزامات  يکشت يها دستورالعمل
انطباق  يمنيات ايو خصوص يقانون

دارد. اقدامات در نظر گرفته شده 
 يارت کيمنجر به بازگرداندن وضع

 يها امانهو س يپل فرمانده زاتيتجه
وه ين شيتوسط بهتر يکشت يارتباط

 يها تيط و وضعيو مناسب با شرا
 .استغالب 

ــتعم  ير و نگهـــداريـ
ـا  سامانه ، يکـ يالکتر يه
ــيالکترون ــرل  يک و کنت
ــ ــه و  نيماش آالت عرش
 بار ييزات جابجايتجه

مناســـب  يهـــا اطالعـــات و مهـــارت
 يکيو مکان يکيالکتر

 
 يو اضطرار يمنيا يها روش

 
الزم وابسته که  يها وسامانه زاتيتجه

 خدمهبه  مجوز کاراز صدور  است قبل
من يبه طور ا ها آن يکار بررو يبرا

 شود يجداساز
 

، يش، نگهداريآزما يبرا يدانش عمل
 ريافتن مشکل و تعمي
 

 و ي، نگهدارمشکل افتني ش،يآزما
 يکيزات کنترل الکتريبازگرداندن تجه

 ياتيط عمليبه شرا يکيو الکترون

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يشده کشت تأييد تجربه. ٢
  يآموزش

ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣
 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

 يها و سامانه روگاهين ر اشکاالت بريتاث
شود،  يم ييسته با دقت شناساواب

 يبه درست يکشت يفن يها نقشه
سنجش و  ي، ابزارها ر شدهيتفس
شود و  ياستفاده م يم به درستيتنظ

 اقدامات انجام شده موجه هستند.
 

و  روگاهين ، بازکردن و بستنيجداساز
 يمنيا يزات با رهنمودهايتجه

و  يکشت يها سازنده، دستورالعمل
 انطباق دارد. ينميو ا يالزامات قانون

اقدامات در نظر گرفته شده منجر به 
عرشه و  آالت نيماشبازگرداندن 

ت يبه وضع بار ييجابجا زاتيتجه
وه و مناسب ين شيتوسط بهتر يکار

 ت غالب هستنديط و وضعيبا شرا

ــتعم  يو نگهـــدار ريـ
ــيا يهــا امانهســ و  يمن

زات يــــکنتــــرل تجه
 اقامتي

 يدانش نظر
 

 يکيلکترونو ا يکيالکتر يها سامانه
 قابل اشتعال يها طيفعال در مح

 
 يدانش عمل

به  راتيو تعم ينگهدار يها انجام روش
 منيصورت ا

 
افتن يآالت،  نيکشف اشکاالت ماش

محل مشکل و اقدام در جهت 
 از خسارت يريجلوگ

 يها و سامانه روگاهين ر اشکاالت بريتاث 
شود،  يم ييوابسته با دقت شناسا

 يدرست به يکشت يفن يها نقشه
سنجش و  ي، ابزارها ر شدهيتفس
شود و  ياستفاده م يم به درستيتنظ

 ند.ستاقدامات انجام شده موجه ه
 

و  روگاهين ، بازکردن و بستنيجداساز
 يمنيا يزات با رهنمودهايتجه

و  يکشت يها سازنده، دستورالعمل
 انطباق دارد. يمنيو ا يالزامات قانون

ه اقدامات در نظر گرفته شده منجر ب
و  يمنيا يها امانهسبازگرداندن 
ت ياقامتي به وضع زاتيکنترل تجه

وه و مناسب ين شيتوسط بهتر يکار
 .استت غالب يط و وضعيبا شرا

 

 ياتيدر سطح عمل ياشخاص در کشتو مراقبت از  يکشت اتيکنترل عملعملكرد: 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيصالح اثبات يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ن انطباق با الزامات يتضم
 ياز آلودگ يريجلوگ

 ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ
 

 يريجلوگ يرانه برايشگياز اقدامات پ يآگاه
 ييايدر ستيز طيمح ياز آلودگ

 
 يو تمام يمقابله با آلودگ يها روش
 زات وابستهيتجه

 
حفاظت از  يت اقدامات بازدارنده براياهم
 ييايدر ستيز طيمح

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

ن يشده ح تأييد تجربه. ١
 خدمت

 يشده کشت تأييد تجربه. ٢
  يآموزش

 شده  تأييد آموزش. ٣

و  يات کشتيش عمليپا يها روش
 يريجلوگاز الزامات  يروين پيتضم

ت يبه صورت کامل رعا ياز آلودگ
 شوند. يم
 

اقـدامات بــه منظـور حفــظ وجهــه   
ــتيز ــيمح  س ـاذ   يط ــت اتخـ مثب
 گردد. يم

، کنترل و يريجلوگ
 يق در کشتياطفاي حر

زات اطفاي يق و تجهياز حر يريجلوگ
 قيحر
 

اطفاي  يها نيتمر يسازماندهت يقابل
 قيحر
 

ات يو خصوص يبند از طبقه يآگاه
 قيحر ييايميش
 

 قياطفاي حر يها سامانه از يآگاه
 

ق، يدر صورت بروز حر يضرور اقدامات
  ينفت يها رنده سامانهيق دربرگيشامل حر

ه از کسب شدشواهد  يابيارز
 تأييد آموزش و تجربه قيطر

ق، طبق يشده اطفاي حر
تا  ١ يف مندرج در بندهايتعر
 ٣/٦ـ  بخش الف ٣

اس مشکل به سرعت ينوع و مق
ه طبق يو اقدامات اول ييشناسا
 يها و طرح ياضطرار يها روش
 شوند. ياتخاذ م يکشت يياقتضا

 
ه، توقف کار به طور يتخل يها روش

ت يبا ماه يو جداساز ياضطرار
 اضطرار تناسب دارد و به سرعت

 شوند. يماجراء 
 

ت، و ســـطوح و  يـــ ب اولويـــ ترت
ــد زمـــان ــزارش يبنـ ــ گـ و  يدهـ
ـا   يبـه خدمـه کشـت    يرسان اطالع ب

 اضــطرار تناســب دارد و   تيــ ماه
 .استت يدهنده وخامت وضع نشان

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيصالح اثبات يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

زات نجات يکار با تجه
 جان اشخاص

 
 
 
 
 
 

 جان اشخاصنجات 
 

تــرک  يهــا نيتمــر يت ســازماندهيــقابل
ـا و   يـ از عمل يو آگاه يکشت ات شـناور بق
ـا ـا قيقـ ـات، ترت يهـ ـايل  ينجـ ـات و وسـ بـ
هــا، شــامل  آن زاتيــتجهو  يانــداز آب بــه

جان اشخاص، نجات  ييويراد يها دستگاه
 ييويـ ت راديهـدا  يهاستگاهي(ا يها پربيا

ــده موقع  ــخص کنن ــمش ــطراري ) يت اض
ـ    (فرســـتنده هـــا ، ســـارتيا مـــاهواره

ـات)،     يها رندهيگ ـار تجسـس و نج خودک
ـا  لباس ـا  يور غوطـه  يه  يل کمکـ يو وس
 يشيگرما يحفاظت

ه از کسب شدشواهد  يابيارز
 تأييد آموزش و تجربه قيطر

ف مندرج در يشده، طبق تعر
 بخش  ٤تا  ١ يبندها
 ٢/٦ـ  الف

ط ترک يخ به شرااقدامات در پاس
ط يو نجات، متناسب با شرا يکشت

و با  استت غالب يو موقع
رفته يپذ يها وهياستانداردها و ش

 مطابقت دارد يمنيشده ا

ه ياول يها کمک يکاربر
 يدر کشت يپزشک

 يپزشک يها کمک
 

 يها هيرهنمودها و توص يکاربرد عمل
 يو، شامل تواناييق رادياز طر يپزشک
آن اطالعات در  بر اساس مؤثر اقدام

در  ياحتمال يماريا بيصورت بروز سانحه 
 يکشت

ه از کسب شدشواهد  يابيارز
شده، طبق  تأييد آموزش قيطر
تا  ١ يف مندرج در بندهايتعر
 ٤/٦ـ  بخش الف ٣

 يت و علل احتماليشدت، ماه
ط به سرعت يا شرايجراحات 

شود و درمان خطر  يم ييشناسا
متوجه جان اشخاص را به حداقل 

 رساند. يم

 يها کاربرد مهارت
 يو کارگروه يرهبر

ت خدمه يرياز آموزش و مد يکار يآگاه
 يدر کشت

 
، يف و بارکاريت وظايرياعمال مد يتواناي

 شامل:
 يو هماهنگ يزير برنامه .١
 ت خدمهيمامور .٢

 زمان و منابع يها تيمحدود .٣

 يبند  تياولو .٤
 

 منابع: مؤثر تيريمد ييو توانا يآگاه
 منابع يبند ت يو اولون ييص، تعيتخص. ١

 و با ساحل يدر کشت مؤثر ارتباطات. ٢

 يه تجربه گروهيبر پا يريگ ميتصم. ٣
 زشي، شامل انگيجسارت و رهبر. ٤

 تياز وضع يکسب و حفظ آگاه. ٥
 

ــش و قابل ــدان ــراي ــ يت اج ـا وهيش  يهـ
 :يريگ ميتصم

 ت و خطر يوضع يابيارز .١

 يها نهيگز يو بررس ييشناسا .٢
 شدهجاديا

 امات الزمانتخاب اقد .٣

 جينتا يسنجش اثربخش .٤

شواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طريک ي
 شده تأييد آموزش. ١

ن يشده ح تأييد تجربه. ٢
 خدمت

 يارايه عمل. ٣

ن و بـه  يـي خدمـه تع  يف بـرا يوظا
ـار   يها درخصوص استانداردها آن ک

ـار  ــ و رفتـ ــه ش ــر ب ــورد نظ  يا وهيم
ــرا  ــب بـ ــر  يمناسـ ــخصهـ  شـ

 ت.شده اس يرسان اطالع
 

ــر   تيــفعال هــا و اهــداف آمــوزش ب
ـا ــارز يمبنـ ــالح يابي ـا و  تيص هـ

ــقابل ـا تي ــون يهـ ـات  يکن و الزامـ
 اند. درنظر گرفته شده ياتيعمل

 
ــعمل ــه   ي ــه ب ـا توج ـابع بـ ات و منـ
ـا  يح اجرايصح يبند  تياولو ف يوظ

ص يشـده و تخصـ   يطراح يضرور
 ابند.ي يم
 

ارتباطات به صورت واضح و بدون 
 شود. يافت ميابهام ارسال و در

 
ش داده ينما يرهبر مؤثر يرفتارها

 شود. يم
 

گروه از درک  يضرور ياعضا
ت يمشترک و کامل نسبت به وضع

ات و يشناور و عمل يو آت يکنون
 رون برخوردار هستند.يط بيمح
 

ن حالت در يمات به بهتريتصم
 شوند. يط موجود اتخاذ ميشرا

و  يکشت يمنيکمک به ا
 خدمه

 اتنج ياز فنون شخص يآگاه
 

ت يق و قابلياز حر يرياز جلوگ يآگاه
 مقابله و اطفاي آن

 
 يه مقدماتياول يها از کمک يآگاه

 
و  ياجتماع يها تياز مسئول يآگاه

 يشخص يمنيا

ه از کسـب شـد  شـواهد   يابيارز
ــطر ــه  قيـ ــوزش و تجربـ  آمـ

ف منـدرج  يشده، طبق تعرتأييد
 ١/٦ـ  بخش الف ٢در بند 

مناسب  يمنيو ا يزات حفاظتيتجه
 شود. ياستفاده م يدرستبه 
 

من يکار ا يها وهيها و ش روش
من نمودن يا يشده برا يطراح

اوقات  يدر تمام يخدمه و کشت
 شود. يت ميرعا
 

 يشده برا يطراح يها روش
 يدر تمام ستيط زيمححفاظت از 
 .شود يم تياوقات رعا

 
پس از  يه و بعدياقدامات اول

 يها از اضطرار با روش يآگاه
 ر موجود انطباق دارند.مقابله اضطرا

 
 

    ٧/٣ـ  بخش الف

 الكترونيكـ  فني ملوانان يها نامهيگواه يبرا يحداقل الزامات اجبار

 آالت نيماش يدرياپيما دارا يها يکشت درشاغل  الكترونيكـ  فني هر ملوان ١
ف يوظا ياجرا ييد بتوانند توانايبا شتريب اي لوواتيک ٧٥٠رانش  قدرتبا  يرانش اصل

از خود  يبانيتـطح پشـرا در س ٧/٣ـ  جدول الف ١تون ـمندرج در س ييايدر يـسمهند
 ش بگذارد.يبه نما
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 يالكترونيك شاغل برروـ  ملوانان فني يحداقل دانش، درک و مهارت الزم برا ٢
 شتريب اي لوواتيک ٧٥٠رانش  قدرتبا  يرانش اصل آالت نيماش يدرياپيما دارا يها يکشت

 فهرست شده است.  ٧/٣ـ  جدول الف ٢در ستون 
بر  يمبن ينامه خواسته شود که شواهديالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٣

ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها ت مشخص شده در ستونيمورد لزوم صالح ياحراز استانداردها
 ش دهد. يرا نما ٧/٣

 

 ٧/٣ـ  جدول الف

 الكترونيكـ  فني ت ملوانانيات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 

 يبانيو کنترل در سطح پشت يکي، الکترونيکيالکتر يعملكرد: مهندس
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

زات يمن از تجهياستفاده ا
 يکيالکتر

ــعمل ــتفاده اات و يـ ــنياسـ از  مـ
 ، شامل:يکيالکتر زاتيتجه
رانه قبل از آغاز يشگيپ اقدامات. ١

 راتيا تعميکار 

 يجداساز يها روش. ٢
 ياضطرار يها روش. ٣
 يمتفاوت در کشت يولتاژها. ٤
 

و  يکياز علل شوک الکتر يآگاه
اجتناب  يبرا رانهيشگيپاقدامات 

 از آن

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده حتأييد تجربه. ٥

 يآموزش عمل. ٦
 آزمون  .٧

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٨

 يمنيا يها از دستورالعمل يرويدرک و پ
 يکيالکتر زاتيتجهآالت و  نيماش

 
زات ناامن يتجه يده و گزارش ييشناسا

 يکيالکتر يو خطرها
 

 يزات دستيتجه يمن برايدرک ولتاژ ا
 

و  يدرک خطر وابسته به کار در کشت
 ولتاژ باال يزات دارايتجه

ات يش عمليه پاکمک ب
 يها آالت و سامانه نيماش
 يکيالکتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يها ات سامانهيه از عمليدرک پا
 ، شامل:يکيمکان يمهندس

ه، شامل بخش ياول يها محرک. ١
 رانش ياصل

 موتورخانه يآالت کمک نيماش. ٢

 سکان يها سامانه. ٣

 بار ييجابجا يها سامانه. ٤

 آالت عرشه نيماش. ٥

 اقامتي يها هسامان. ٦
 

 ه از:يپا يآگاه
 يو مبان يکيالکتر يآور فن. ١

 يکيالکتر يها نيماش ينظر
 يو بردها يکيزات الکتريتجه. ٢

 يکيالکتر يرويع نيتوز
و  يآور ون، فنياتوماس يمبان. ٣

 کنترل خودکار يها سامانه

ش و يپا يها ابزارها، سامانه. ٤
 اعالم خطر

 يکيالکتر يها محرک. ٥
 کيدروليکنترل الکتروه ياه سامانه.٦

 کيو الکترو پنومات
 ميتسه نگ)،يکردن (کوپل جفت. ٧

 يبند کرهيرات در  پييتغبار و 
 يکيالکتر

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون. ٣

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٤

  کننده: نياطالعات تضم
زات و سامانه با يات تجهيعمل. ١

 انطباق دارد. ياتيعمل يها دستورالعمل

 يسطوح عملکرد با مشخصات فن. ٢
 انطباق دارد.

 ياســــتفاده از ابزارهــــا
ـا ، يدســـــت   ليوســــ

و  يکـ يالکتر يريـ گ اندازه
افتن يـ  يبـرا  يکيالکترون

رات يات تعمينواقص، عمل
 يو نگهدار

 يکـــار بـــررو يمنـــيالزامـــات ا
 يکشت يکيلکترا يها سامانه
 کار يمنيا يها هيرو ياجرا
 ه از:يپا يآگاه

و  ياتيعمل يها يژگيو. ١
 يها زات و سامانهيتجه يساختار
 يم و متناوب کشتيمستق

و  يبرق يابزارهااستفاده از . ٢
و  يريگ اندازه يابزارها ،يدست
 ابزار  نيماش

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 شده تأييد ياهآموزش کارگ. ١

 شده  تأييد يها تجربه و آزمون. ٢

بخش  ت يرضا يمنيا يها روش ياجرا
 است.

 
 يشيزات آزمايانتخاب و استفاده از تجه

ر يتفس يج به درستيمناسب است و نتا
 شود. يم
 

ـام تعم  يها برا انتخاب روش رات و يـ انج
ــدار ـا و  طبــق دســتورالعمل  ينگه هـ

 .استمتعارف  يها وهيش

 

 يبانيرات در سطح پشتيو تعم يگهدارعملكرد: ن
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

و  يکمک به نگهدار
 يرات در کشتيتعم

ــقابل ــواد و يـ ــتفاده از مـ ت اسـ
 و نظافت يزات روانکاريتجه

 
 من مواد زايدياز دفع ا يآگاه

 
 ياه روش يرک و اجراد تيقابل

 راتيو تعم يمتداول نگهدار
 

سازنده  يمنيا يدرک رهنمودها
 يکشت يها و دستورالعمل

ک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيا چند طري
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه.١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٤

با مشخصات  ينگهدار يها تيفعال
 انطباق دارند. ينديو فرا يمني، ايفن
 

زات يانتخاب و استفاده از تجه
 مناسب است.

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

و  يکمک به نگهدار
آالت  نيرات ماشيتعم

 يکيالکتر يها و سامانه
 يکشت

 يو اضطرار يمنيا يها روش
 

الزم است قبل از صدور مجوز 
 يکار بررو يکار به خدمه برا

ه يپا ي، آگاهروگاهينزات و يتجه
الكترونيك و ـ  فني يها از نقشه
زات و يمن تجهيا يجداساز
 وابسته انجام گردد يها سامانه

 
ـا ــش، يآزمــ ــواقص، يـ افتن نـ

ــدار ــدن  ينگهـــ و بازگردانـــ
کنتـرل   زاتيتجهو  آالت نيماش
 ياتيط عمليبه شرا يکيالکتر

 
 يکيو الکترون يکيزات الکتريتجه

 قابل اشتعال يها طيمحفعال در 
 

ق يکشف حر يها اصول سامانه
 يدر کشت

 
و  ينگهدار يها روش انجام
 منيبه صورت ا راتيتعم

 
ــ  ــواقص ماش ــف ن آالت،  نيکش

افتن محــل مشــکل و اقــدام يــ
 از خسارت يريجلوگ يبرا
 

ات تأسيس راتيو تعم ينگهدار
 هيتغذ يها و سامانه ييروشنا

 شواهد کسب شده يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يشده کشت تأييد بهتجر. ٢
  يآموزش

ساز،  هيشده با شب تأييد آموزش. ٣
 حسب مورد

زات يشده با تجه تأييد آموزش. ٤
 يشگاهيآزما

و  روگاهين يبررو نواقص ريتاث
با دقت  وابسته يها امانهس

 يفن يها نقشه، شود يم ييشناسا
اند،  شده ريتفس يبه درست يکشت

به  ميسنجش و تنظ يابزارها
اند و اقدامات  ه شدهاستفاد يدرست

 .ندهستانجام شده موجه 
 

ــتن  ،يجداســـاز بـــازکردن و بسـ
ـات  ـاهينقطعـ ــو تجه روگـ ـا  زاتي بـ

ـا ــيا يرهنمودهــ ـازنده،  يمنـ ســ
ـات   يکشت يها لعملدستورا و الزام

 انطباق دارد. يمنيو ا يقانون

 

 يبانياشخاص در سطح پشتو مراقبت از  يکشت اتيکنترل عملعملكرد: 
 ٤ستون  ٣ ستون ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يکمک به اداره انبارها
 تدارکات 

نش ي، چييجابجا يها از روش يآگاه
 يانبارهامن مواد در يو محکم کردن ا

 تدارکات

ا يک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيچند طر

 خدمتن يشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٤

تدارکات با  ينش انبارهايات چيعمل
و  من موجوديا يياجرا يها هيرو

 يزاتيتجه ياتيعمل يها العملدستور
 انطباق دارد.

 
مواد خطرناک، مخاطره  ييجابجا

تدارکات با  يز و مضر در انبارهايآم
 دارد. انطباقموجود  يمنيا يها روش

 
کاربر  تيارتباطات در حوزه مسئول

 .شود يمداوم انجام مبطور تيموفقبا

اتخـــــاذ اقـــــدامات 
رانه و کمک بـه  يشگيپ

ــوگ ــودگ يريجل  ياز آل
 ييايست دريط زيمح

 يبرا رانهيشگيپاقدامات از  يآگاه
 ستيز طيمح ياز آلودگ يريجلوگ

 ييايدر
 

ــاه ــرد   يآگـ ــاربرد و عملکـ از کـ
 يآلودگ زات/مواد مقابله بايتجه

 
شده دفع  تأييد يها وهياز ش يآگاه
 ييايدر يها ندهيآال

ا يک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيچند طر

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٤

 يشده برا يطراح يها روش
در  ييايدر ستيز طيمح يساز منيا

 شوند. يت ميااوقات رع يتمام

ــرا ـا روش ياجـ  يهــ
ــيا ــت  يمنـ و بهداشـ

 يا حرفه
 
 
 
 
 
 
 
 

من يا يکار يها وهياز ش يکار يآگاه
 ، شامل:يدر کشت يشخص يمنيو ا
 يکيالکتر يمنيا. ١
 م/قطع ارتباطيتحر. ٢

 يکيمکان يمنيا. ٣
 مجوز کار يها سامانه. ٤

 کار در ارتفاع. ٥

 بسته يکار در فضاها. ٦

 يها سام و روشفنون بلندکردن اج. ٧
 ب به کمرياز آس يريجلوگ

 يستيز يو خطرها ييايميش يمنيا. ٨
 يشخص يمنيزات ايتجه. ٩

ا يک يشواهد کسب شده از  يابيارز
 ر:يق زيچند طر

 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

 يآموزش عمل. ٢
 آزمون . ٣

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٤

من يا يشده برا يهاي طراح روش
 يدر تمام يه و کشتخدم يساز

 شود. يت مياوقات رعا
 
ـار رعا  مـن يا ياجـرا  يها هيرو ت يـ ک

و  يمنــ يزات ايــ شــود و تجه  يمــ 
ـام   يحفاظت ـات   يمناسـب در تم اوق

 گردد  ياستفاده م

 

 فصل چهارم

 ييويو کاربران راد ييويارتباطات راد

 ١/٤ـ  بخش الف

 اجرا
 وجود ندارد.) ي(مفاد 
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 ٢/٤ـ  بخش الف
 اس  اس يد ام يج ييويراد کاربران يها نامهيگواه يبرا يبارحداقل الزامات اج
 تياستاندارد صالح

 ييويکاربران راد  نامهـيگواه يراـل دانش، درک و مهارت الزم بـحداق ١
ک از يکسب هر  يباشد. دانش الزم برا يها کاف ف آنيوظا ياجرا يد برايبا اس اس يد ام يج

د با آن مقررات منطبق باشد. به عالوه، يبا ييويراد مندرج در مقررات يها نامهيانواع گواه
 يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال ياجرا ييتواناخواسته شود که  يالزم است از هر متقاض

  بگذارد. شياز خود به نما يتيريرا در سطح مد ٢/٤ـ  جدول الف ١مندرج در ستون 
 ون بر اساسيبه موجب کنوانس ييسند شناسا يبرادانش، درک و مهارت  ٢

 ٢/٤ـ  جدول الف ٢در ستون ، ييويمقررات رادصادر شده به موجب مفاد  يها نامهيگواه
 شده است.فهرست 
 يد برايبا ٢/٤ـ  جدول الف ٢از موضوعات فهرست شده در ستون  يسطح آگاه ٣
 ١شد. با يف کافين وظايانجام ا يمتقاض

مورد  ياحراز استانداردهابر  يمبن يشواهد ديبا نامهيمتقاضي دريافت گواههر  ٤
 :نديارايه نمار يز يها وهيش از يکيبه را  تيصالحلزوم 

مندرج  يها تيف، و قبول مسئوليها و وظا تيفعال يدر اجرا تيصالحش ينما .١
 يابيشارز يارهايمعت و يش صالحينما يها وهي، طبق ش٢/٤ـ  جدول الف ١در ستون 

 ؛ و جدولآن  ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح
بر  يشده آموزش تأييد ک دورهياز  يمستمر به عنوان بخش يابيا ارزيآزمودن  .٢

 . ٢/٤ـ  جدول الف ٢ستون مواد مندرج در  يمبنا
 

 ٢/٤ـ  جدول الف

 اس اس يد ام يج ييويکاربران رادت يات استاندارد صالحيحداقل خصوص
 

 ياتيدر سطح عمل ييويعملكرد: ارتباطات راد

 ٤ستون  ٣ون ست ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ـال و در ــت يارســ افـ
اطالعات با استفاده از 

ـا  سامانه و  يفرعـ  يه
زات يـــــــــــ تجه
ــ و  اس اس يد ام يجـ
 يالزامات عملـ  ياجرا
   اس اس يد ام يج

ــررات راد  ــر الزامــات مق ــالوه ب ــع ، ييوي
 از: يآگاه

ـات،    يوييادارتباطات ر.١ تجسـس و نج
موجود در دستورالعمل  يها شامل روش

ـات  تجسـس  يالمللـ  نيب و  ييهـوا  و نج
 آر)يااسامياي(آ  ييايدر

 يها امياز ارسال پ يريجلوگ يها وهيش. ٢
ـاهش   يها اعالم خطر نادرست و روش ک

 ن اعالم خطرهاياثرات ارسال چن

  يکشت يده گزارش يها سامانه. ٣
 ييويراد يشکخدمات پز. ٤

عاليم  يالملل نينامه ب نيياستفاده از آ. ٥
 ييايو اصطالحات استاندارد ارتباطات در

 يانورديدر يالمللنيسازمان ب
و  ي، به صورت کتبيسيزبان انگل. ٦

تبادل اطالعات مرتبط با  ي، برايشفاه
 ايجان اشخاص در در يمنيا
 

ن الـــزام در خصـــوص يـــنکتـــه: ا
محـدود   ييوينامه کاربران راديگواه

 باشد. يقابل کاهش م

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 يها روش يش عمليق نماياز طر

 ، با استفاده از:ياتيعمل
 شده  تأييد زاتيتجه .١

ــب .٢ ـات   هيشـ ـاز ارتباطــ ســ
٢، حسب مورداس اس يد ام يج

 

ــتجه .٣ ــگاهيزات آزمايـ  يشـ
 ارتباطات

ها و  ها با روش اميافت پيارسال و در
طباق دارد و به ان يالملل نيمقررات ب
 شود. يو کارامد انجام م مؤثر صورت

 
 يمنيمرتبط با ا يسيانگل يها اميپ

و  يکشت ي، اشخاص رويکشت
به  ييايست دريط زيحفاظت از مح

 شوند. يافت ميارسال و در يدرست

 ييويارايه خدمات راد
 ط اضطراريدر شرا

 
 
 

 طيدر شرا ييويخدمات راد ينيب شيپ
 ، مانند:اضطرار

 يکشت ترک. ١
 يق در کشتيحر. ٢
زات يتجه يا نسبيکامل  يخراب. ٣
 ييويراد

 
و  يکشـت  يمنـ يا ياقدامات بازدارنده برا

ـا    يخدمه در ارتباط با خطرها مـرتبط ب
ــزات راديــتجه  ي، شــامل خطرهــاييوي
 يونيريو تشعشعات غ يکيالکتر

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 يها روش يش عمليق نماياز طر

 استفاده از:، با ياتيعمل
 شده  تأييد زاتيتجه. ١

ــب. ٢ ـات هيشـــ ـاز ارتباطــــ  ســــ
٣، حسب مورداس اس يد ام يج

 

 ارتباطات يشگاهيزات آزمايتجه. ٣

و کارامد انجام  مؤثر به صورتمقابله 
 .شود يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. ر زمينه تدوين دورهتوان د المللي دريانوردي مي(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ١
 نامه مراجعه نماييد. اين آيين ١٢/١ـ بخش ب ٧٢به بند ـ ٣و  ٢

 فصل پنجم 

 ها يانواع خاص کشت خدمه يبرا آموزش ژهيمرتبط با الزامات و ياستانداردها

 ١/٥ـ  ١ـ  بخش الف

فرماندهان، افسـران و   يها تيآموزش و صالحبراي  يحداقل الزامات اجبار

 ييايميو ش ينفت حمل مواد يها يکشتدر ملوانان 

 تياستاندارد صالح

ات بـار  يـ عمل يه بـرا يـ پا  نامه در آموزشيالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ١
 خواسته شود که: ييايميو ش ينفت حمل مواد يها يکشت

 ١منـدرج در سـتون    يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال دارشدن ت عهدهيصالح .١
 ش بگذارد؛ و  يبه نما را ١/٥ـ  ١ـ  ١ـ  لفجدول ا
 د:ير را ارايه نمايبر احراز موارد ز يمبن يشواهد .٢

 ، و١/٥ـ  ١ـ  ١ـ  الفجدول  ٢مندرج در ستون  دانش، درک و مهارتحداقل  .٢.١
 يارهـا يو مع تيصـالح  شينمـا  يهـا  وهيطبق شمورد لزوم  تياستاندارد صالح .٢.٢

 .١/٥ـ  ١ـ  ١ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها ستونمندرج در   تيصالح يابيشارز
ات بـار  يـ شـرفته عمل يپ  نامـه در آمـوزش  يالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٢

 خواسته شود که: ينفت حمل مواد يها يکشت
 ١مندرج در سـتون   يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال شدن دار عهده تيصالح .١

 رد؛ و  ش بگذايبه نما را ١/٥ـ  ١ـ  ٢ـ  جدول الف
 ند:ير را ارايه نمايبر احراز موارد ز يمبن يشواهد .٢

 ، و١/٥ـ  ١ـ  ٢ـ  الفجدول  ٢مندرج در ستون  دانش، درک و مهارتحداقل  .٢.١
 يارهـا يو مع تيصـالح  شينمـا  يهـا  وهيطبق شمورد لزوم  تياستاندارد صالح .٢.٢

 .١/٥ـ  ١ـ  ٢ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز
ات بـار  يـ شـرفته عمل ينامـه در آمـوزش پ  يالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٣

 خواسته شود که: ييايميحمل مواد ش يها يکشت
 ١مندرج در سـتون   يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال شدن دار عهده تيصالح .١

 ش بگذارد؛ و  يبه نما را ١/٥ـ  ١ـ  ٣ـ  جدول الف
 ند:يارايه نمارا ر يموارد ز بر احراز يمبن يشواهد .٢

 ، و١/٥ـ  ١ـ  ٣ـ  الفجدول  ٢مندرج در ستون  دانش، درک و مهارتحداقل  .٢.١
 يارهـا يو مع تيصـالح  شينمـا  يهـا  وهيطبق شت مورد لزوم ياستاندارد صالح .٢.٢

 .١/٥ـ  ١ـ  ٣ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز
 

 ١/٥ـ  ١ـ  ١ـ  جدول الف

 يها يبار کشت اتيعمل هيپاآموزش  يت برايات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 ييايميشو  ينفت حمل مواد
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

من يات ايکمک به عمل
حمل  يها يکشتدر بار 

 ييايميشو  ينفتمواد 

 :حمل مواد يها يکشته از يپا ياهآگ
و  ينفتحمل مواد  يها يکشتانواع .١
 ييايميش

 يبات عموميساختار و ترت.٢
 

 ات بار:يعمل از هيپا يآگاه

 رهايو ش يلوله کش يها سامانه. ١

 بار يها تلمبه. ٢

 يريه و بارگيتخل. ٣
، يريمخزن، گازگ يپاکساز. ٤

 يساز ي، و خنثييگاززدا
 

 :ييايمياص نفت و مواد شه از خويپا يآگاه
 فشار و دما، شامل رابطه دما/فشار بخار.١

 کيد انواع بار الکترواستاتيتول. ٢
 ييايميعاليم ش. ٣

 
و فرهنگ  يمنيت ايريو درک مد يآگاه

 تانکر يمنيا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

شده  تأييد تجربه .١
 ن خدمتيح

شده  تأييد تجربه .٢
  يآموزش يکشت

شده با  تأييد آموزش .٣
 ساز هيشب

 تأييد يبرنامه آموزش .٤
 شده 

ت به يارتباطات در حوزه مسئول
برقرار  مؤثر صورت واضح و

 شود. يم
 

ها و اصول  ات بار با روشيعمل
ن يمنظور تضمه رفته شده بيپذ
 ات انطباق دارد.يعمل يمنيا
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

رانه يشگياتخاذ اقدامات پ
از  يريجلوگ يبرا

 يخطرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وابسته به  يه از خطرهايپا يآگاه
 ، شامل:حمل مواد يها يکشتات يعمل
 يبهداشت يخطرها. ١
 يطيمح ستيز يخطرها. ٢
 يواکنش يخطرها. ٣
 يخوردگ يخطرها. ٤
 اشتعال و انفجار يخطرها. ٥

 ي، شامل خطرهايريمنابع آتش گ. ٦
 کيالکترواستات

 تيمسموم يخطرها. ٧
 نشت بخارات و ابر گاز.  ٨

 
 :يه از کنترل خطرهايپا يآگاه

خشک کن، مواد  ، آبيساز يخنث. ١
 شيکننده و فنون پا خشک 

 ک)ياستات ي(آنت ييستاياقدامات ضد ا. ٢
 هيتهو. ٣
 کيتفک. ٤
 بار از واکنش يريجلوگ. ٥

 ت سازگار بودن بارهاياهم. ٦

 يکنترل جو. ٧
 ش گازيآزما.  ٨

 
برگه اطالعات درک اطالعات مندرج در 

 اس)يداس(ام مواد يمنيا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

ن يشــده حــ تأييــد تجربــه. ١
 خدمت

 يشـده کشـت   تأييـد  تجربه. ٢
   يآموزش

ــوزش. ٣ ــد آم ــا   تأيي ــده ب ش
 ساز هيشب

 شده تأييد يبرنامه آموزش. ٤

مواد،  يمنيک برگه اطالعات ايدر 
شناور  يمرتبط با بار برا يخطرها

 ييشناسا يو خدمه به درست
شده، و اقدامات مناسب را طبق 

رفته شده اتخاذ يپذ يها روش
 شود.  يم
 

 يو اقدامات پس از آگاه ييشناسا
 يها ط خطرناک با روشياز شرا

ن يموجود و بهتر شده رفتهيپذ
 عملکرد انطباق دارد. يها وهيش

ــرا ــدامات و  ياجــ اقــ
و  يمنيا يها يريگ شيپ

 يا بهداشت حرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعملکرد و استفاده مناسب از ابزارها
 زات مشابهيگاز و تجه يريگ اندازه

 
و  يمنيزات اياستفاده مناسب از تجه

 ، شامل:يلوازم حفاظت
زات يو تجه يتنفس يها دستگاه .1

 ه مخزنيتخل

 محافظ يها زات و لباسيتجه .2

 دستگاه به هوش آورنده .3

 زات نجات و فراريتجه .4

 
من کار يا ياجرا يها هيرو ه ازيپا يآگاه

و  يو صنعت يقانون يطبق رهنمودها
مرتبط با  يدر کشت يشخص يمنيا

، ييايميو ش ينفت حمل مواد يها يکشت
 شامل:

ورود به  يرانه برايشگياقدامات پ. ١
 بسته يفضاها

 يرانه قبل و درطيشگياقدامات پ. ٢
 يرات و نگهداريتعم
سرد و  يکارها يبرا يمنير ايتداب. ٣
 مگر
 يکيالکتر يمنيا. ٤
 /ساحليکشت يمنياهه ايس. ٥

 
ه با توجه ياول يها ه از کمکيپا يآگاه
  مواد يمنيبرگه اطالعات ا به

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

شــده حــين تأييــد تجربــه . ١
 خدمت

شـده کشـتي   تأييـد  تجربه . ٢
 آموزشي  

ــوزش . ٣ ــد آم ــا  تأيي ــده ب ش
 ساز شبيه

 شدهتأييد برنامه آموزشي  .٤

بسته  يورود به فضاها يها روش
 شود. يت ميرعا
 

من يا ياجرا يها وهيها و ش هيرو
حفاظت از  يشده برا يکار طراح

اوقات  يو خدمه در تمام يکشت
 شود يت ميرعا
 

 يو حفاظت يمنيزات مناسب ايتجه
 شود.  ياستفاده م يبه درست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه ياول يها مکک يدهايدها و نبايبا

 يهــا تيــفعال ياجــرا
 قياطفاي حر

ــا حر يســازمانده ــانکر و يــمقابلــه ب ق ت
 ر الزميتداب

 
بار  ييق وابسته به جابجايحر يخطرها

به  يعات خطرناک و سميو حمل ما
 صورت فله

 
 يق براياطفاي حر يبرا يمواد مصرف
 ييايميو ش يق نفتياطفاي حر

 
 ق ثابت با کفيات سامانه اطفاي حريعمل

 
 ق با کف قابل حمل يات اطفاي حريعمل

 
 خشک ياييميات سامانه ثابت موادشيعمل
 

ات يدرارتباط با عمل ينشت آلودگ
 قياطفاي حر

 يودستورالعملها يعمل يها نيتمر
 يط آموزشـ يتحت شرا ياجراي
شـده (ماننــد،   تأييــد و يواقعـ 
شـده در   يسـاز  شـبيه  طيشرا
کـه   ي) و، در هـر زمـان  يکشت

در  اســـت يممکـــن و عملـــ
 يکيتار
 
 

 يپس از آگاه يه و بعدياقدامات اول
ها و  وهيبا ش يق در کشتياز حر
 موجود انطباق دارند يها روش

 
اقدامات اتخاذ شده پس از 

ار ص عالمت تجمع با اضطريتشخ
مورد نظر تناسب دارد و با 

 موجود منطبق است يها روش
 

ت يزات با ماهيپوشش و تجه
 ق متناسب استيات اطفاي حريعمل
 

ط يب اقدامات با شرايو ترت يزمانبند
 ت غالب تناسب دارد.يو موقع

 
ق با استفاده از ياطفاي حر

 ي، و فنون و مواد مصرفها وهيش
  ق متناسب استيمناسب اطفاي حر

، شامل ياضطرار يها ه از روشيپا يآگاه مقابله با اضطرار
 يتوقف اضطرار

شده  شواهد کسب يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيطرا چند يک ياز 
 خدمت نيشده حتأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشتتأييد تجربه. ٢
 ساز هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 شده تأييد يبرنامه آموزش. ٤

 
ــوع و ــأثير ن ــع    ت ــه موق ــطرار ب اض
شود و اقـدامات مقابلـه    يم ييشناسا

 يهـا  و طـرح  ياضطرار يها با روش
 مطابقت دارد. يياقتضا

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

رانه يشگياتخاذ اقدامات پ
 ياز آلودگ يريجلوگ يبرا
از  يست ناشيط زيمح
ا مواد يزش نفت ير
 ييايميش

و  ينفت يآلودگ تأثيرات ه ازيپا يآگاه
 ييايدر يها بر انسان و گونه ييايميش
 

از  يريجلوگ يها ه از روشيپا يآگاه
 يدر کشت يآلودگ

 
در هنگام  ياقدامات ضرور از هيپا يآگاه

 زش مواد، شامل لزوم:ير
 
اطالعات مرتبط به اشخاص  يده ارشگز.١

 مسئول

 

محصور کردن  يها روش يکمک به اجرا.٢
 يدر کشت يآلودگ

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

من يا يشده برا يطراح يها روش
 يست در تماميط زيمح يساز

 شود. يت مياوقات رعا

 

 ١/٥ـ  ١ـ  ٢ـ  جدول الف
بار  اتيعمل يبرا شرفتهيپآموزش  يت برايات استاندارد صالحيحداقل خصوص

  ينفت حمل مواد يها يکشت
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

من و يا يت اجرايقابل
 بار اتيعمل يش تماميپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يها يکشت يها يژگيو و يطراح
 ينفت حمل مواد

 
زات يها و تجه ، سامانهياز طراح يآگاه
 ، شامل:ينفت حمل مواد يها يکشت

 يبات عموميساختار و ترت. ١
 زات پمپاژيهبات و تجيترت. ٢

 يکش بات مخزن، سامانه لولهيترت. ٣
 ه مخازنيبات تهويو ترت

 سنجش يها رها و سامانهيآژ. ٤

 ش باريگرما يها سامانه. ٥

 يپاکساز، يساز يخنث يها سامانه. ٦
 يزداي گاز و مخزن

 سامانه آب توازن. ٧

 يه محوطه بار و محل مسکونيتهو. ٨
 بات مخزن آب آلودهيترت. ٩

 بخارات يآور جمع يها سامانه. ١٠

و  يکيکنترل الکتر يها سامانه. ١١
 مرتبط به بار يکيالکترون

ــتجه. ١٢ ــت از محــ ي ط يزات حفاظ
ه يـ ش تخليزات پايست، شامل تجهيز

 )ياامي(اُد نفت
 يداخل يوارهايد يمواد پوشش. ١٣

 مخازن

 فشار مخازن و کنترل دما يها سامانه. ١٤

 قياطفاي حر يها سامانه. ١٥
 

 ينظر يها و مبان يژگياز و يآگاه
بار و  يها ها، شامل انواع تلمبه تلمبه

 ها من از آنياستفاده ا
 

تانکرها و  يمنيتسلط بر فرهنگ ا
 يمنيت ايريسامانه مد ياجرا

 
ش و يپا يها و درک سامانه يآگاه

  ي، شامل توقف اضطراريمنيا
 

از  و مراقبت ييه، جابجاي، تخليريبارگ
 بار
 

 و محاسبه بار يريگ ندازهت انجام ايقابل
 

ع بر تراز، يفله ما يبارها تأثير از يآگاه
 يکشت يساختار يکپارچگيتعادل و 

 
مربوط به   اتيو درک از عمل يآکاه

 ، شامل:يبار نفت
 يريه و بارگيتخل يها طرح. ١
 ه و گرفتن مجدد آب توازنيتخل. ٢

 مخازن يات پاکسازيعمل. ٣

 يساز يخنث. ٤
 يگاز زداي. ٥
 يبه کشت ينتقال کشتا. ٦
 نفت و آب  يسامانه جداساز. ٧

  نفت خام يشستشو. ٨

 

ها و  ها، طرح اههيس ين و اجرايتدو
 ات باريعمل يها روش

 
، زاتيو استفاده از تجه ميتنظت يقابل

 و کشف گاز شيپا يها و ابزارها سامانه
 

ت و نظارت بر خدمه يريت مديقابل
 مرتبط با بار يها تيمسئول يدارا

شواهد کسب شده از  يابيون و ارزآزم
 ر:يق زيا چند طريک ي
 
 ن خدمتيشده ح تأييد تجربه. ١

  يآموزش يشده کشت تأييد تجربه. ٢
 ساز هيشده با شب تأييد آموزش. ٣

 شده  تأييد يبرنامه آموزش. ٤

فهم و  ارتباطات واضح و قابل
 ز است يآم تيموفق

 
من و يات بار به صورت ايعمل ياجرا

و  ها امانهس ،يطراحگرفتن با درنظر 
 ينفت حمل مواد يها يکشت زاتيتجه

 شود يماجراء 
 

شده،  يزير برنامه بار اتيعملدر مورد 
شود و انجام  يت خطر انجام ميريمد

رفته يپذ يها اقدامات با اصول و روش
 يمنين ايشده به منظور تضم

ط يمح يو اجتناب از آلودگ  اتيعمل
 انطباق دارد ييايست دريز
  
مرتبط  يها دم انطباق بالقوه با روشع

و رفع نقص  ييبا بار به موقع شناسا
 شود يم
 

ه مناسب ينش و تخلي، چيريبارگ
ن است که ين کننده ايبارها تضم

اوقات  يط تنش و تعادل در تماميشرا
 مانند يم يمن باقيدر محدوده ا

 
اقدامات در نظر گرفته شده و 

اعمال  يها به درست روش يريگيپ
زات مناسب بار در يند و تجهشو يم

به طور مناسب استفاده  يکشت
 گردد  يم
 

ش و يزات پايم و استفاده از تجهيتنظ
 يها وهيها و ش کشف گاز با روش

 انطباق دارد ياتيعمل
 

 يمنيا يها ش و سامانهيپا يها روش
 ين است که تماميکننده ا نيتضم

افت و طبق يهشدارها به موقع در
د اقدام موجو ياضطرار يها روش

 شود. يم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها  و به آن نييخدمه تع يبرا فيوظا
کار مورد  يدرخصوص استانداردها

هر  يمناسب برا يا وهينظر به ش
 منياانجام  يها هيو طبق رو شخص

 شده است. يرسان اطالعات يعمل
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

با خواص  ييآشنا
 ييايميو ش يکيزيف

 ينفت يبارها

 يکيزيف و درک از خواص يآگاه
 ينفت يبارها ييايميو ش

 
درک اطالعات مندرج در برگه 

 مواد يمنياطالعات ا

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

  شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

 ييشناسـا  يبـرا  ياز منابع اطالعات
 ينفتـ  يبارها اتيخواص و خصوص

هـا بـر    آن تأثير مرتبط، و يو گازها
ت يــســت و فعاليط زي، محــيمنــيا

اسـتفاده   مـؤثر  بـه صـورت   يکشت
 شود. يم

 يرانه برايشگياقدامات پ
 از خطرها يريجلوگ

ر يو درک خطرها و تداب يآگاه
ات بار يوابسته به عمل يکنترل
، ينفت حمل مواد يها يکشت
 مل:شا
 تيمسموم .١
 اشتعال و انفجار .٢

 بهداشت يخطرها .٣

 يبات گاز خنثيترک .٤
 کيالکترواستات يخطرها .٥

 

عدم  يو درک خطرها يآگاه
 ن/مقررات مرتبطيانطباق با قوان

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيهييد تأ. آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

ات بار يمرتبط با عمل يخطرها
 يبرا ينفت حمل مواد يها يکشت

و  ،ييشناسا يشناور و خدمه به درست
 شود. يمناسب اتخاذ م ياقدامات کنترل

اقدامات  ياجرا
و  يمنيرانه ايشگيپ

 يا بهداشت حرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر، کا يمنيها ا وهيو درک ش يآگاه
 يمنيخطر و ا يابيشامل ارز

مرتبط با  يدر کشت يشخص
 :ينفت حمل مواد يها يکشت

ورود  يرانه برايشگياقدامات پ. ١
بسته، شامل استفاده  يبه فضاها

ح از انواع متفاوت از يصح
 يزات تنفسيتجه

رانه قبل و يشگياقدامات پ. ٢
 يرات و نگهداريتعم يدرط

 يکارها يرانه برايشگير پيتداب. ٣
 د و گرمسر

 يمنيا يبرا رانهيشگيپ ريتداب. ٤
 يکيالکتر

 يزات حفاظتياستفاده از تجه. ٥
 )يايپي(پ يشخص

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 د شده. برنامه آموزشي تأيي٤

من يا يشده برا يطراح يها روش
 يدر تمام يخدمه و کشت يساز

 شود يت مياوقات رعا
 
 ت شدهيمن کار رعايانجام ا يها هيرو

 يو حفاظت يمنيزات مناسب ايو تجه
 شود ياستفاده م يبه درست

  
ــانون    ــات ق ــا الزام ــار ب ــام ک ، يانج

کـار   ينامه انجام کار، مجوزها نييآ
ــ ــا يو نگران ــتيز يه ــيمح س  يط

 انطباق دارد
 

 يزات تنفسيح از تجهياستفاده صح
 شود  يم
 

بسته  يورود به فضاها يها روش
 شود. يت ميرعا

 مقابله با اضطرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يهـــــا و درک روش يآگـــــاه
حمل مـواد   يها يکشت ياضطرار

 ، شامل:ينفت
ــرح. ١ ــا ط ــرا  يه ــه ش ط يمقابل

   ياضطرار
 ات باريعمل ياضطرارتوقف . ٢

ر گرفته شده در اقدامات در نظ. ٣
ا خدمات يها  صورت نقص سامانه

 بار يضرور

 يها يکشتق در ياطفاي حر. ٤
 ينفت حمل مواد

 محصور ينجات از فضاها. ٥

اســـتفاده از برگـــه اطالعـــات . ٦
 مواد يمنيا

 
اقدامات الزم در صورت برخورد، 

 به گل زدن و نشت
 

 يها کمک يها از روش يآگاه
 يها يکشتدر  يه پزشکياول

 ينفت وادحمل م

ه شواهد کسب شد يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 
 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 . برنامه آموزشي تأييد شده٤

 يياضطرار بموقع شناسا تأثير نوع و
شود و اقدامات متقابل با  يم

 يها طرحو  يها اضطرار روش
 موجود مطابقت دارد يياقتضا

 
و ســـطوح و   ت،يـــاولو بيـــترت

ــان ــد زمـ ــزارش يبنـ ــ گـ و  يدهـ
بـا   يکشـت خدمـه  بـه   يرسان اطالع

اضــطرار تناســب دارد و   تيــماه
 است تيدهنده وخامت وضع نشان

 
و  ياضطرار توقف ه،يتخل يها روش

اضطرار تناسب  تيبا ماه يجداساز
 شوند  يماجراء  ه موقعدارد و ب

 
 

ــاشن ــک  يياسـ ــطرار پزشـ و  ياضـ
اقــدامات در نظــر گرفتــه شــده بــا 

 يها وهيو ش يالملل نيب يها رهنمود
 يهـا  کمـک  يشناخته شـده جـار  

 ه مطابقت دارد.ياول

 يرانه برايشگياقدامات پ
 ياز آلودگ يريجلوگ
 ست يط زيمح

از  يريجلوگ يها درک روش
 ستيط زيهوا و مح يآلودگ

 

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يز ا

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

ها و اصول  ها طبق روش اتيعمل
 يريجلوگرفته شده به منظور يپذ

اجراء  ستيز طيمح ياز آلودگ
 شود. يم

ش و کنترل در يپا
 يالزامات قانونانطباق با 

و درک مفاد مرتبط  يآگاه
 يريجلوگ يالملل نيون بيکنوانس

ها  ياز کشت يناش ياز آلودگ
ر ي(مارپل)، اصالح شده، و سا

 يالمللنياسناد مرتبط سازمان ب
 يصنعت يها ، رهنموديانورديدر

 متداول يو مقررات بندر

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت شده حينتأييدتجربه  .١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

بارها طبق اسناد مرتبط  ييجابجا
، يانورديدر يالمللنيسازمان ب
موجود و  يصنعت ياستانداردها

 من است ينامه انجام کار ا نييآ

 ١/٥ـ  ١ـ  ٣ـ  جدول الف

بار  اتيعمل شرفتهيپ  آموزش يت برايات استاندارد صالحياقل خصوصحد

  ييايميش حمل مواد يها يکشت
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

من و يا يت اجرايقابل
 بار  اتيعمله يش کليپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يها يکشت يها يژگيو و يطراح
 ييايميش حمل مواد

 
ها و  ، سامانهياز طراح يآگاه
حمل مواد  يها يکشتزات يتجه
 ، شامل:ييايميش

 يبات عموميساختار و ترت. ١
 زات پمپاژيبات و تجهيترت. ٢

 بات مخزن يساختار و ترت. ٣

 زگاه يو آبر  خطوط لوله يها سامانه. ٤

کنترل دما و  يها امانهو س رهايآژ.  ٥
 بار و مخازن  فشار خطوط لوله

 يکنترل يها رها و سامانهيآژ. ٦
 ل سنجشيوسا

 کشف گاز يها سامانه.  ٧

ش يش و گرمايسرما يها سامانه. ٨
 بار

 مخازن يپاکساز يها  سامانه. ٩

ست يکنترل ز يها سامانه. ١٠
 مخازن بار يطيمح 

 آب توازن يها سامانه. ١١

 يها محوطه بار و محل هيتهو. ١٢
 يمسکون

 يآور ا جمعي برگشت يها سامانه. ١٣
 بخار

 قياطفاي حر يها سامانه. ١٤
روکش و جنس اتصاالت، . ١٥

 خطوط لوله و مخازن

 يدر کشت يت آب آلودگيريمد. ١٦
 

 ينظر يها و مبان يژگياز و يآگاه
بار  يها ها، شامل انواع تلمبه تلمبه

 من از آنهايو استفاده ا
 

تانکرها و  يمنيلط بر فرهنگ اتس
 يمنيت ايريسامانه مد ياجرا

 
ش و يپا يها و درک سامانه يآکاه

 ها سامانه ياضطرار ، شامل توقفيمنيا
 

 و مراقبت ييه، جابجاي، تخليريبارگ
 از بار

 
و محاسبه  يريگ اندازه يت اجرايقابل
 بار
 

ع بر يفله ما يبارها تأثير از يآگاه
 يساختار يگکپارچيتراز و تعادل و 

 يکشت
 

مربوط به بار   اتياز عمل يآگاه
 ، شامل:ييايميش
 يريه و بارگيتخل يها طرح. ١
ه، و گرفتن مجدد آب يتخل. ٢

 توازن

 مخازن يات پاکسازيعمل. ٣

 کنترل اتمسفر مخازن. ٤

 يساز يخنث. ٥
 يگاز زداي. ٦
 يبه کشت يانتقال کشت. ٧
و  يدارسازيالزامات پا. ٨

 از واکنش يريجلوگ

 يشيو سرما يشيالزامات گرما. ٩
 مجاور يآن بر بارها تأثيرات و

 ک باريو تفک يسازگار. ١٠

 باال يچسبندگ يدارا يبارها. ١١

 ات پسماند باريعمل. ١٢

 به مخازن ياتيورود عمل. ١٣

 
ها  ها، طرح اههيس ين و اجرايتدو

 ات مربوط به باريعمل يو روشها
 

ــقابل ــت يـ ــتفاده از  ميتنظـ و اسـ
 يهــا و ابزارهــا ، ســامانهزاتيـ تجه

 و کشف گاز شيپا
 

ت و نظارت بر خدمه يريت مديقابل
 مرتبط با بار  يها تيمسئول يدارا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

  زشي تأييد شده. برنامه آمو٤

فهم و   ارتباطات واضح، قابل
 ز استيمآ تيموفق

  
من و يات بار به صورت ايعمل ياجرا

و  ها امانهس ،يطراحبا درنظر گرفتن 
حمل مواد  يها يکشت زاتيتجه
 شود يماجراء  ييايميش
 

شده،  يزير برنامه بار اتيعملدر مورد 
شود و  يت خطر انجام ميريمد
 يروشها ها طبق اصول و تيفعال
 يمنين ايرفته شده بمنظور تضميپذ
ط يمح يو اجتناب از آلودگ  اتيعمل

 رديگ يانجام م ييايست دريز
 
 

 يمنيا يها امانهو س شيپا ياروشه
 يتمام ن است کهيکننده ا نيتضم

و طبق  موقع کشف شدههشدارها ب
 شود  ياقدام م موجود يها روش

 
ه مناسب بار ينش و تخلي، چيريبارگ
ط ين است که شراينده ان کنيتضم

اوقات در  يتعادل و تنش در تمام
 مانند يم يمن باقيمحدوده ا

 
مرتبط  يهاروشعدم انطباق بالقوه با 

نقص و رفع  ييشناساموقع با بار ب
 .شود  يم
 

اقدامات در نظر گرفته شده و 
 يشده به درست يريگيپ يها روش

زات مناسب مربوط يو تجه يشناساي
ح يطور صح به يبه کاال در کشت

 شوند. ياستفاده م
 
 

 شيپا زاتيو استفاده از تجه ميتنظ
 يها وهيو ش هاروشو کشف گاز با 

 سازگار است منيا ياتيعمل
 

و به آنها  نييخدمه تع يبرا فيوظا
کار مورد  يدرخصوص استانداردها

هر  يمناسب برا يا وهينظر به ش
 يها روش ياجراو طبق  شخص

ده ش يرسان اطالع اتيعمل يمنيا
 است.



    ٤٣صفحه    WWW.RRK.IR                                                                                        ٥/٦/١٣٩٣روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢٠٢٣٦شماره

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــنا ــواص  ييآشـ ــا خـ بـ
ــيزيف ــ يکـ  ييايميو شـ

 ييايميش يبارها

و  يکيزيف و درک از خواص يآگاه
 ، شامل:يع سميعناصر ما ييايميش
 ييايميش يبارها يبند طبقه. ١

، قابل اشتعال و ي(خورنده، سم
 منفجره)

و کاربرد  ييايميش يها گروه. ٢
 يصنعت

 بارها يريپذ واکنش . ٣
 

ر برگه درک اطالعات مندرج د
 مواد يمنياطالعات ا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 . برنامه آموزشي تأييد شده٤

 ييشناســا يبــرا ياز منــابع اطالعــات
ع يعناصـر مـا   اتيخواص و خصوصـ 

آنهـا   تأثير مرتبط، و يو گازها يسم
سـت و  يط زي، حفاظت محـ يمنيبر ا
ــفعال ــه صــورت يت کشــتي ــؤثر ب  م

 شود  ياستفاده م

 يرانه برايشگياقدامات پ
 از خطرها يريجلوگ

 
 
 
 

 ير کنترليو درک خطرها و تداب يآگاه
حمل  يها يات بار کشتيمرتبط با عمل

 ، شامل:ييايميموادش
 و انفجار يريپذ اشتعال .١

 تيمسموم .٢
 يبهداشت يخطرها .٣
 يب گاز خنثيترک .٤
 کيالکترواستات يخطرها .٥
 يريپذ واکنش  .٦
 يخورندگ .٧
نقطه جوش  يدارا يبارها .٨

 نييپا
 باال يچگال يدارا يبارها .٩

 جامد شونده يبارها .١٠

 مر شوندهيپل يبارها .١١
 

عدم  يو درک خطرها يآگاه
 ن/مقررات مرتبطيانطباق با قوان

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيچند طر ايک يشده از 

 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 . برنامه آموزشي تأييد شده٤

مرتبط با بار به شناور و  يخطرها
 يها يکشتات يخدمه وابسته به عمل

 يبه درست ييايميش حمل مواد
 ي، و اقدامات مناسب کنترلييشناسا
 شود يم اتخاذ

 يمنيرانه ايشگياقدامات پ
 يا و بهداشت حرفه

 
 
 
 
 

کار،  يمنيا يها وهيو درک ش يآگاه
 يشخص يمنيخطر و ا يابيشامل ارز
 يها يکشتمرتبط با  يدر کشت

 :ييايميش حمل مواد
رانه هنگام ورود يشگياقدامات پ. ١

ح يبسته، شامل استفاده صح يبه فضاها
 يزات تنفسياز انواع متفاوت تجه

 يرانه قبل و درطيشگياقدامات پ. ٢
 يرات و نگهداريکار تعم

 يکارها يبرا ياطير احتيتداب. ٣
 سرد و گرم

 يمنيا يبرا ياطياحت ريتداب. ٤
 يکيالکتر

زات ياستفاده مناسب از تجه. ٥
 )يايپي(پ يشخص يحفاظت

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت ينشده حتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

 يشده برا يطراح يها روش
 يو خدمه در تمام يکشت يساز منيا

 شود يت مياوقات رعا
 

ت يمن کار رعايانجام ا يها هيرو
و  يمنيزات مناسب ايشود و تجه يم

 شود يماستفاده  يبه درست يحفاظت
  

، يبا الزامات قانون يکار يها هيرو
کار و  يروشها، مجوزها يها نامه نييآ

 انطباق دارد يطيمح ست يز يها ينگران
 

 يزات تنفسيح از تجهياستفاده صح
 

ت يبسته رعا يورود به فضاها يها روش
 شود.  يم

 ياضطرار يها و درک روش يآگاه مقابله با اضطرار
 ، شامل:ييايميشحمل مواد يها يکشت

مقابله با اضطرار در  يها طرح. ١
 يکشت

 ات باريعمل ياضطرارتوقف . ٢

 يکه  در صورت خراب ياقدامات. ٣
د يبار با يا خدمات ضروريها  سامانه

 در نظر گرفت

 ييايميش يق در تانکرهايحر اطفاي. ٤

 محصور ينجات از فضاها. ٥

 بار يريپذ واکنش . ٦

 بار يبه آب انداز. ٧

 يمنياز برگه اطالعات ا استفاده. ٨
 مواد

 
انجام اقدامات متعاقب برخورد، به 

 ا نشت يگل زدن 
 

ه يـ اول يهـا  کمک ياز روشها يآگاه
 حمـل مـواد   يها يکشتدر  يپزشک
ــه راهنمــاييايميشــ ــا رجــوع ب  ي، ب

ــا کمــک ــاول يه ــرا يپزشــک هي  يب
 ياستفاده در سـوانح شـامل کاالهـا   

 )  يجافيِاخطرناک (ام

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت . تجربه تأييدشده حين١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 . برنامه آموزشي تأييد شده٤

 يياضـطرار بموقـع شناسـا    تـأثير  نوع و
ــ ــق    يم ــل طب ــدامات متقاب ــود و اق ش

ــا روش ــطرار يه ــرح ياض ــا و ط  يه
 است يياقتضا

 
 يبند و سطوح و زمان ت،ياولو بيترت

 خدمهبه  يرسان و اطالع يده  گزارش
اضطرار تناسب دارد و  تيبا ماه يکشت
 است  تيدهنده وخامت وضع نشان

 
و  ياضطرار توقف ه،يتخل يها روش

اضطرار تناسب  تيبا ماه يجداساز
 شوند  يماجراء  موقعدارد و ب

 
و اقدامات در نظر گرفته شـده   ييشناسا

ــک  در ــطرار پزشـ ــورت اضـ ــا  يصـ بـ
 يهـا  وهيو شـ  يالمللـ  نيبـ  يها رهنمود

 يهـا  کمـک  يبـرا  يشناخته شده جار
 ه مطابقت دارد.ياول

 يرانه برايشگياقدامات پ
 ياز آلودگ يريجلوگ
 ست يط زيمح

از  يريجلوگ يها درک روش
 ستيط زيهوا و مح يآلودگ

 

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

ها و اصول  ها طبق روش اتيعمل
 ياز آلودگ يريجلوگرفته شده يپذ
 شود. يماجراء  ستيز طيمح

ش و کنترل انطباق با يپا
 يالزامات قانون

ون يتبط کنوانسو درک مفاد مر يآگاه
از  يناش ياز آلودگ يريجلوگ يالملل نيب

ر يها (مارپل)، اصالح شده، و سا يکشت
ــ  ــنياســناد مــرتبط ســازمان ب  يالملل

و  يصــنعت يهــا ، رهنمــوديانورديـ در
 متداول يمقررات بندر

 
ــتفاده از آ  ــارت در اس ــيمه ــه  ني نام

 سي و اسناد مرتبط بي آي

شواهد کسب شده  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طري کياز 
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

بار طبق اسناد مرتبط سازمان  ييجابجا
 ي، استانداردهايانورديدر يالمللنيب

من ينامه انجام ا نييو آ يموجود صنعت
 کار است. 

 ١/٥ـ  ٢ـ  فبخش ال
فرماندهان، افسران و  يها تيآموزش و صالح يبرا يحداقل الزامات اجبار

 عيحمل گاز ما يها يکشتدر ملوانان 
 تياستاندارد صالح

 يهـا  يات بـار کشـت  يـ عمل يه بـرا ينامه در آموزش پايهر متقاضي دريافت گواه ١
 د بتواند:يبا عيحمل گاز ما

 ١مندرج در سـتون   يها تيو مسئول فيظاو ها، تيفعال دار شدن ت عهدهيصالح .١
 ش بگذارد؛ و  يبه نما را ١/٥ـ  ٢ـ  ١ـ  جدول الف

 ند:ير را ارايه نمايبر احراز موارد ز يمبن يشواهد .٢
 ، و١/٥ـ  ٢ـ  ١ـ  الفجدول  ٢مندرج در ستون  دانش، درک و مهارتحداقل  .٢.١
 يارهـا يو مع تيحصـال  شينمـا  يهـا  وهيطبق ش تياستاندارد مورد لزوم صالح .٢.٢

 .١/٥ـ  ٢ـ  ١ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز
 يهـا  يکشتات بار يعمل يشرفته برايپ  نامه در آموزشيهر متقاضي دريافت گواه ٢

 د بتواند:يبا عيحمل گاز ما
 ١مندرج در سـتون   يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال شدن دار عهده تيصالح .١
 ش بگذارد؛ و  يبه نما را ١/٥ـ  ٢ـ  ٢ـ  فجدول ال
 ند:ير را ارايه نمايبر احراز موارد ز يمبن يشواهد .٢

 ، و١/٥ـ  ٢ـ  ٢ـ  الفجدول  ٢مندرج در ستون  دانش، درک و مهارتحداقل  .٢.١
 يارهـا يو مع تيصـالح  شينمـا  يهـا  وهيطبق ش تياستاندارد مورد لزوم صالح .٢.٢

 .  ١/٥ـ  ٢ـ  ٢ـ  جدول الف ٤و  ٣ يها ستونمندرج در   تيصالح يابيشارز
 

 ١/٥ـ  ٢ـ  ١ـ  جدول الف
بار  اتيعمل يه برايپا آموزش يت برايات استاندارد صالحيحداقل خصوص

  عيحمل گاز ما يها يکشت
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ات يبه عملکمک 
 يها يکشتمن يا

 عيحمل گاز ما

 يها يکشت يها يژگيو و يطراح
 عيحمل گاز ما

 
حمل گاز  يها يکشته از يپا يآگاه

 ع:يما
 عيحمل گاز ما يها يکشتانواع . ١
 يبات عموميساختار و ترت. ٢
 

 ات بار:يعمل از هيپا يآگاه

 يلوله کش يها ها و سامانه ريش. ١
 بار ييزات جابجايتجه. ٢

 و مراقبت در انتقال يريه، بارگيتخل .٣

 )يداسي(ا يسامانه توقف اضطرار. ٤
 ،يي، گاززدايريمخزن، گاز گ يپاکساز. ٥

 يساز يو خنث
 

گاز  يکيزيه از خواص فيپا يآگاه
 ع، شامل:يما
 ها و خواص يژگيو. ١

 فشار و دما، شامل رابطه دما/فشار بخار. ٢

 کيد بار الکترواستاتيتول يها وهيش. ٣
 ييايميعاليم ش. ٤

 

و  يمنيت ايريو درک مد يآگاه
 تانکر يمنيفرهنگ ا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

ن يشده ح تأييد تجربه .١
 خدمت

 يشده کشت تأييد تجربه .٢
  يآموزش

شده با  تأييد آموزش .٣
 ساز هيشب

 شده  تأييد يبرنامه آموزش .٤

ت به يارتباطات در حوزه مسئول
 شود يبرقرار م مؤثر واضح و صورت

 
ها و اصول  ات بار با روشيعمل
ن يرفته شده به منظور تضميپذ
 ات انطباق دارد.يعمل يمنيا

رانه يشگياقدامات پ
از  يريجلوگ يبرا

 خطرها

وابسته به  يه از خطرهايپا يآگاه
 ات تانکر، شامل:يعمل
 يبهداشت يخطرها .١
 يطيمح ست يز يخطرها .٢
 يريپذ  واکنش يخطرها .٣
 يخوردگ يطرهاخ .٤
 اشتعال و انفجار يخطرها .٥

  يريمنابع آتش گ .٦
 کيالکترواستات يخطرها .٧
 تيمسموم يخطرها .٨
 نشت و توده بخارات  .٩

 نييار پايبس يدماها .١٠
 فشار يخطرها .١١

 

 :يه از کنترل خطرهايپا يآگاه
 شيکردن و پا ، فنون خشکيساز يخنث. ١
 ک)ياستات ي(آنت ييستاير ضد ايتداب. ٢
 هيتهو. ٣
 کيتفک. ٤
 بار از واکنش يريجلوگ. ٥

 بارها يت سازگارياهم. ٦

 يکنترل جو. ٧
 ش گازيآزما. ٨

 
برگه  يدرک اطالعات مندرج بررو

 اس)يداس(ام مواد يمنياطالعات ا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

ن يشده ح تأييد تجربه .١
 خدمت

 يشده کشت تأييد تجربه .٢
  يآموزش

شده با  يدتأي آموزش .٣
 ساز هيشب

 شده تأييد يبرنامه آموزش .٤

مربوط به  يح خطرهايبطور صح
مواد  يمنيبار را در برگه اطالعات ا

و  يشناور و خدمه شناساي يبرا
 يها اقدامات مناسب را طبق روش

 دينما يموجود اتخاذ م
 

 يو اقدامات پس از آگاه ييشناسا
 يها ط خطرناک با روشياز شرا

عملکرد  يها وهين شيموجود و بهتر
 انطباق دارد.
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ر و يتـــداب  ياجـــرا
رانه يشــگياقــدامات پ

ــيا ــت  يمن و بهداش
 يا حرفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعملکرد و استفاده مناسب از ابزارها
 زات مشابهيگاز و تجه يريگ اندازه

 
و  يمنيزات اياستفاده مناسب از تجه

 ، شامل:يحفاظت يابزارها
 
و  يتنفس يها دستگاه .1

 ه مخزنيزات تخليتجه

 محافظ يها زات و لباسيتجه .2

 يدستگاه تنفس مصنوع .3
 دستگاه بهوش آورنده .4

 
 يها هيها و رو وهيه از شيپا يآگاه

 ين و رهنمودهايکار طبق قوان يمنيا
 يدر کشت يشخص يمنيو ا يصنعت

ع، يحمل گاز ما يها يمرتبط با کشت
 شامل:

ورود به  يبرا ياطياقدامات احت. ١
 محصور يفضاها

 يط قبل و در يطاياقدامات احت. ٢
 يرات و نگهداريتعم
سرد و  يکارها يبرا يمنير ايتداب. ٣

 گرم

 يکيالکتر يمنيا. ٤
 /ساحليکشت يمنيا يها اههيس. ٥

 
ه با توجه ياول يها ه از کمکيپا يآگاه
  مواد يمنيبرگه اطالعات ا به

از  شواهد کسب شده يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ي
 خدمت ن. تجربه تأييدشده حي١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز . آموزش تأييد شده با شبيه٣

 . برنامه آموزشي تأييد شده٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محصور  يورود به فضاها يها روش
 شود  يت ميرعا
 

کـار   يمنـ يا يهـا  وهيهـا و شـ   هيرو
 يمـن سـاز  يا يشـده بـرا   يطراح
اوقـات   يو خدمـه در تمـام   يکشت
 شود يت ميرعا
 

 يو حفاظت يمنيمناسب ا زاتيتجه
 شود ياستفاده م يبه درست

  
ــبا ــوط بــه  يــدها و نباي دهاي مرب

 هياول يها کمک

ات يـــعمل ياجـــرا
 قياطفاي حر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق تانکر و ياطفاي حر يسازمانده
 د در نظر گرفتيکه با ياقدامات

 
 ييخاص وابسته به جابجا يخطرها

 ع به صورت فلهيبار و حمل گاز ما
 

 يق مورد استفاده برايفاي حرمواد اط
 ق گازياطفاي حر

 
 ق ثابت کفيات سامانه اطفاي حريعمل
 

حمل اطفاي  زات قابليات تجهيعمل
 ق کفيحر
 

 ثابت خشک ياييميات سامانه شيعمل
 

 يه از محصور کردن آلودگيپا يآگاه
 قيات اطفاي حريمرتبط با عمل

 يهـا  نيانجام دسـتورالعمل و تمـر  
ــ ــ يعمل  يشــط آموزيحت شــراـت
(ماننـد   يشده و کـامالً واقعـ   تأييد
) و در يط کشـت يشـرا  يساز هيشب

 يکيصورت امکان در تار

پـس از   يه و بعـد ياقدامات اول
 ياز حالت اضطرار در کشت يآگاه
موجـود   يهـا  هيها و رو وهيبا ش

 انطباق دارند
 

اقـــدامات اتخـــاذ شـــده پـــس از 
ص عالمت تجمع بـا اضـطرار   يتشخ

ــا  ــر تناســـب دارد و بـ  مـــورد نظـ
 موجود منطبق است يها روش

 
ات يت عمليزات با ماهيالبسه و تجه
 ق تناسب داردياطفاي حر

 
ب اقدامات يو ترت يزمانبند
ت غالب يط و موقعيبا شرا يشخص

 تناسب دارد
ها،  وهيق با استفاده از شياطفاي حر

 ق مناسبيفنون و مواد اطفاي حر
 شود يماجراء 

، ياضطرار يها ه از روشيپا يآگاه مقابله با اضطرار
 يشامل توقف اضطرار

از  شواهد کسب شده يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک ي
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

 يياضطرار بموقع شناسا تأثير نوع و
ل با شود و اقدامات متقاب يم

 يها و طرح ياضطرار يها روش
 مطابقت دارد. يياقتضا

ــدامات  ــاذ اقــ اتخــ
ــگيپ ــرايشـ  يرانه بـ

 ياز آلودگ يريجلوگ
 يست ناشـ يط زيمح

ــا ــت گازهـ  ياز نشـ
 عيما

بر  يآلودگ تأثيرات ه ازيپا يآگاه
 ييايدر يها انسان و گونه

 
از  يريجلوگ يها ه از روشيپا يآگاه
 يدر کشت يآلودگ

 
که در موارد  يداماتاق از هيپا يآگاه

 د در نظر گرفت، شامل لزوم:ينشت با
اطالعات مرتبط به  يده  گزارش. ١

 اشخاص مسئول

محصور  يها روش يکمک به اجرا. ٢
 يدر کشت يکردن آلودگ

 از بروز شکاف شکننده يريشگيپ. ٣

شواهد به دست  يابيآزمودن و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يآمده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

 يشده برا يطراح يندهايفرا
 يست در تماميط زيحفاظت از مح

 شود. يت مياوقات رعا

 ١/٥ـ  ٢ـ  ٢ـ  جدول الف
 اتيعمل يبرا شرفتهيپ  آموزش يت برايات استاندارد صالحيحداقل خصوص

 عيحمل گاز ما يها يکشتر با
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

مـن و  يا يت اجـرا يقابل
 اتيـ عمل يش تمـام يپا
 بار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيل گاز ماحم  يکشت يها يژگيو و يطراح
 

زات يها و تجه ، سامانهياز طراح يآگاه
 ع، شامل:يگاز ماحمل  يها  يکشت

و  عيحمل گاز ما يها  يکشتانواع . ١
 ساختار مخازن بار

 يبات کليساختار و ترت. ٢
بار، شامل جنس  ينگهدار يها سامانه. ٣

 يبند قيها و عا سازه
 بار، شامل: ييزات جابجايابزارها و تجه. ٤

 بات پمپاژيبار و ترت ياه تلمبه .١

 رهايو ش  خطوط لوله .٢

 انبساط يابزارها .٣

 الک شعله .٤

 ش دمايپا يها سامانه .٥

 سنجش سطح مخزن بار يها سامانه .٦

 فشار مخزن و کنترل شيپا يها سامانه .٧

 بار يدما ينگهدار يها سامانه .٥

مخزن (گاز  يکنترل هوا يها سامانه .٦
 يها تروژن)، شامل سامانهي، نيخنث

 عيد و توزيتولانبارش، 
ن يب يخال يفضا يشيگرما يها سامانه .٧

 دو اتاق (کافردم)

 کشف گاز يها سامانه .٨

 سامانه آب توازن  .٩

 دنيدفع جوش يها سامانه .١٠

 عان مجدديم يها سامانه .١١

) يداسي(ا يسامانه توقف اضطرار .١٢
 بار

 يانتقال کاتد  سامانه .١٣
 

 ينظر يها و مبان يژگياز و يآگاه
بار و  يها ها، شامل انواع تلمبه تلمبه
 من آنهايات ايعمل

 
 و مراقبت از بار ييه، جابجاي، تخليريبارگ

 
ع بر تعادل، يفله ما يبارها تأثير از يآگاه

 يکشت يساختار يکپارچگيو  يتراز طول
 

 يتانکرها و اجرا يمنيتسلط بر فرهنگ ا
 يمنيا تيريمد الزامات

 
ها، روشها يريشگيمن پيمهارت در اعمال ا

ات مربوط به يعمل يها در تمام اههيوس
 کاال، شامل:

 :يريو بارگ يرياز پهلوگ سپ يساز آماده. ١
 مخزن يبازرس. ١

د ياُکسي(کاهش د يساز يخنث. ٢
 )، کاهش نقطه شبنم)٢(اُ

 ييگاززدا. ٣

 خنک کردن. ٤

 يريبارگ. ٥
 گرفتن آب توازن مجدد. ٦

 ياربرد نمونه، شامل يبردار نمونه. ٧
 حلقه بسته

 اير گذر در دريمس. ٢
 خنک کردن. ١

 حفظ فشار. ٢

 دن باريدفع جوش. ٣

 از واکنش يريجلوگ. ٤

 هيتخل. ٣
 هيتخل.١
 گرفتن آب توازن.٢

 و خارج کردن يپاکساز يها سامانه.٣

 عاتيه مخزن از مايتخل يها سامانه. ٤

 يريقبل از پهلوگ يساز آماده.٤
 گرم کردن. ١

 يساز يخنث. ٢
  ياز زدايگ. ٣
 يبه کشت يانتقال کشت. ٥
 

 و محاسبه بار، شامل: يريگ مهارت اندازه
 عيفاز ما. ١
 يفاز گاز. ٢
 و) يکي(اُب يمقدار در کشت. ٣

 و) يکي(آرب يمانده در کشتيباق. ٤

 ده شدهيمحاسبات دفع بار جوش. ٥

 
 يت و نظارت بر خدمه دارايريمهارت مد

 مرتبط با بار يها تيمسئول

شواهد کسب  يابيارز آزمون و
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

شـــده کشـــتي تأييد. تجربـــه ٢
 آموزشي 

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

  شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

فهم و   ارتباطات واضح و قابل
 ز استيآم تيموفق

 
ات بار به صورت يعمل ياجرا

 ،يراحطمن و با درنظر گرفتن يا
 يها  يکشت زاتيو تجه ها امانهس

 شود يماجراء  عيگاز ماحمل 
 

ها و  ات پمپاژ طبق روشيعمل
رفته شده و متناسب با ياصول پذ
 شود يماجراء  نوع بار

 
 يزير برنامه بار اتيعملدر مورد 
 يت خطر انجام ميريشده، مد

ها طبق اصول و  تيشود و فعال
رفته شده به منظور يپذ يروشها
ها و  اتيعمل يمنيا نيتضم

ست يط زيمح ياجتناب از آلودگ
 رديگ يانجام م ييايدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه ينش و تخلي، چيريبارگ
ن يع تضميگاز ما يمناسب بارها

ط ين است که شرايکننده ا 
اوقات  يتنش و تعادل در تمام

 مانند يم يمن باقيدر محدوده ا
 

 يهاروشـ عدم انطباق بـالقوه بـا   
و  ييشناسـا موقـع  بار ب مرتبط با

 شود  يمنقص رفع 
 

ــه درســت   ياقــدامات و روشــها ب
زات يـ شـوند و تجه  يم ييشناسا

ن يبـه بهتــر  يمناسـب در کشـت  
ــرا ــو ب ــعمل ينح ــا اتي ــار  يه ب
 شوند ياستفاده م

 
 زاتيو استفاده از تجه ميتنظ
و  ندهايو کشف گاز با فرا شيپا
انطباق  منيا ياتيعمل يها وهيش

 دارد.
 

 يهـا  امانهو سـ  شيپـا  يها روش
کــه  کنــد يمــ نيتضــم يمنــيا

و  افتيدرموقع هشدارها ب يتمام
 موجود ياضطرار يها روبهطبق 
 شود  ياقدام م

 
 

و بـه   نيـي خدمه تع يبرا فيوظا
و ها درخصـوص اسـتانداردها    آن

کار مورد نظر بـه  ادامه  يها روش
ــ ــرا  يا وهيش ــب ب هــر  يمناس

 يمنـ يا يها هيروو طبق  شخص
 شده است يانرس اطالع اتيعمل



    ٤٥صفحه    WWW.RRK.IR                                                                                        ٥/٦/١٣٩٣روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢٠٢٣٦شماره

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

بـــا خـــواص  ييآشـــنا
 ييايميو شـــ يکـــيزيف

 عيما يگازها
 
 
 
 
 
 
 
 

ه و يپا يميو ش کيزيفو درک از  يآگاه
 يمن گازهايف مرتبط با حمل ايتعار
 ها، شامل: يع به صورت فله در کشتيما
 گازها ييايميساختار ش. ١

 ع (شامليما يها و خواص گازها يژگيو. ٢
 ، شامل:ها دکربن) و بخارات آنياکسيد

 ن ساده گازهايقوان .١

 ماده يها حالت .٢

 ع و بخار يما يچگال .٣

 پراکنش و مخلوط شدن گازها .٤

 گازها يساز فشرده .٥

 ش گازهايعان مجدد و سرمايم .٦

 گازها و فشار يبحران يدما .٧

و  يينقطه اشتعال، حدود باال .٨
 خود به احتراق خود يانفجار و دما ينييپا

ک يو تفک يريپذ  کنش، وايسازگار .٩
 مثبت گازها

 مر شدنيپل .١٠

 مبنا/فشار بخار اشباع شده يدما .١١

 نقطه شبنم و حباب .١٢

 کمپرسورها يروانکار .١٣

 دراتيل هيتشک .١٤

 ييعات به تنهايخواص ما .٣

 ها ت و خواص محلوليماه. ٤
 کيناميترمود يواحدها. ٥
 کيناميه ترمودين اولينمودارها و قوان. ٦
 اص موادخو. ٧

 شکاف شکنندهـ  نييپا يدما تأثيرات .٨

 
درک اطالعات مندرج در برگه اطالعات  
 مواد يمنيا

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

  شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

 ييشناسا يبرا ياز منابع اطالعات
 يگازهــا اتيخــواص و خصوصــ

، يمنــيهـا بـر ا   آن تـأثير  ع ويمـا 
ــ  ــت محـ ــت و يط زيحفاظـ سـ

 مـؤثر  به صـورت  يات کشتيعمل
 شود ياستفاده م

ــدامات   ــاذ اقـــ اتخـــ
 يرانه بـــــرايشــــگ يپ

 از خطرها يريجلوگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير کنترليو تداب يو درک خطرها يآگاه
حمل  يها يکشت ات باريمرتبط با عمل

 ع، شامل:يگاز ما
  يريپذ اشتعال .١
 انفجار .٢

 تيمسموم .٣
 يريپذ  واکنش .٤
 يخورندگ .٥
 يبهداشت يخطرها .٦
 يب گاز خنثيترک .٧
 کيالکترواستات يخطرها .٨
 مر شوندهيپل يبارها .٩

 
 زات،يو استفاده از تجه ميتنظمهارت در 

 و کشف گاز شيپا يو ابزارها ها امانهس
 

ا عدم انطباق ب يو درک خطرها يآگاه
 ن/مقررات مرتبطيقوان

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

ات بـار  يـ مرتبط با عمل يخطرها
 يع بـرا يگاز ما حمل يها يکشت

ــناور و خدمــ  ــت ش ــه درس  يه ب
ــا ــب ييشناس ــدامات مناس ، و اق

 شود  ياتخاذ م يکنترل
 
 
 
 
 
 
 

کشف گاز بـا   ياستفاده از ابزارها
ــتورالعمل ــا دس ــ ه ــا وهيو ش  يه

 انطباق دارد. مناسب عملکرد

ــدامات پ ــگياقـ رانه يشـ
و بهداشــــت  يمنــــيا

 يا حرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من کار، يها انجام ا وهيو درک ش يآگاه
 يدر کشت يشخص يمنيا خطر و يابيشامل ارز

 ع، شامل:يحمل گاز ما يها يمرتبط با کشت
 
 يورود به فضاها يبرا ياطياقدامات احت. ١

کمپرسور)، از جمله استفاده   بسته (مانند اتاق
 يزات تنفسيح از انواع متفاوت تجهيصح
رات يتعم يقبل و درط ياطياقدامات احت. ٢

بر پمپاژ،  مؤثر ي، شامل کارهايو نگهدار
 و کنترل يکيالکتر يها و سامانه يکش هلول

 سرد و گرم يکارها يبرا ياطير احتيتداب. ٣

 يکيالکتر يمنيا يبرا ياطياحت ريتداب. ٤
 يشخص يزات حفاظتياستفاده از تجه. ٥
 ) يايپي(پ
و  يسرمازدگ يبرا ياطياحت ريتداب. ٦

 از آن يناش يسوختگ

 يزات شخصياستفاده مناسب از تجه. ٧
 تيش سميپا

شواهد کسب  يابيزمون و ارزآ
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

  . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي٢
 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

 يشـده بــرا  يطراحـ  يهـا  روش
و خدمـه در   يکشـت  يساز منيا

 شود يت مياوقات رعا يتمام
 

ت يــن کــار رعامــيه انجــام ايــرو
زات مناســب يــشــود و تجه يمــ
 يبــه درســت يو حفــاظت يمنـ يا

 شود ياستفاده م
   

کـار بـا الزامـات     ياجرا يها هيرو
ــانون ــي، آيق ــه ني ــا نام ــار،  يه ک

ــ يمجوزهــا ــا يکــار و نگران  يه
 انطباق دارد يطيمح ست يز
 

ــح  ــتفاده ص ــح از تجهياس زات ي
 شود يم يتنفس

 مقابله با اضطرار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياضطرار يها ک روشو در يآگاه
 ع، شامل:يگاز ماحمل  يها يکشت

 يدر کشت يمقابله اضطرار يها طرح. ١
 ات باريعمل يروش توقف اضطرار. ٢

 ر فلکه باريش يات اضطراريعمل. ٣

 ياقدامات الزم در صورت خراب. ٤
 ات باريعمل يا خدمات ضروريها  سامانه

گاز  حمل يها يکشتق در ياطفاي حر. ٥
 عيما
 ايتن بار به درانداخ. ٦
 محصور ينجات از فضاها. ٧

 
که متعاقب تصادم، به گل نشستن  ياقدامات

ر يشود و درگ يا نشت در نظر گرفته مي
 ا قابل اشتعالي يبا بخارات سم يشدن کشت

 
ه ياول يها کمک يها از روش يآگاه
ع، يگاز ما يو پادزهر در تانکرها يپزشک

 هياول يها کمک يبا رجوع به راهنما
استفاده در سوانح شامل  يبرا يکپزش

 ) يجياافخطرناک (ام يکاالها

شده  شواهد کسب يابيزمون و ارزآ
 ر:يق زيا چند طريک ياز 
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 . تجربه تأييدشده کشتي آموزشي ٢

 ساز شده با شبيهتأييد . آموزش ٣

 شدهتأييد . برنامه آموزشي ٤

 ييشناسااضطرار بموقع  تأثير نوع و
شــود و اقــدامات متقابــل بــا   يمــ

ـا  و طـرح  ياضطرار يها روش  يه
 موجود مطابقت دارد يياقتضا

 
ــترت ــاولو بيـ ــطوح و  ت،يـ و سـ

ـان ــد زمـ ــزارش يبن ــ  گ و  يده
ـا   يکشـت  خدمهبه  يرسان اطالع ب

ــماه ــب دارد و   تي ــطرار تناس اض
 است تيدهنده وخامت وضع نشان

 
 يو جداساز ياضطرارتوقف  ه،يتخل

اضطرار تناسب دارد و  تيبا ماه
 شوند يماجراء  موقعب
 

در  يو اقدامات ضرور ييشناسا
با  يصورت اضطرار پزشک

 يها وهيو ش يالملل نيب يها رهنمود
 يها کمک يشناخته شده کنون

 ه مطابقت داردياول

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــدامات پ ــگياق رانه يش
ــرا ــوگ يبـ از  يريجلـ
 ست يط زيمح يآلودگ

 ياز آلـودگ  يريجلوگ يها درک روش
 تسيط زيمح

شـــواهد  يابيــ آزمــون و ارز 
ا چنـد  يـ ک يـ کسب شده از 

 ر:يق زيطر
 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

  شده کشتي آموزشيتأييد. تجربه ٢
 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

و  هــا هــا طبــق روش اتيــعمل
 يريجلوگرفته شده ياصول پذ
اجراء  ستيط زيمح ياز آلودگ

 شوند. يم

ش و کنتـــرل در ياپـــ
ــات    ــا الزام ــاق ب انطب

 يقانون

ون يو درک مفاد مـرتبط کنوانسـ   يآگاه
از  يناشـ  ياز آلـودگ  يريجلوگ يالملل نيب

ر ي(مارپل)، اصـالح شـده، و سـا    ها يکشت
ــازمان بــ    ــرتبط س ــناد م ــنياس  يالملل

ــدر ــايانورديـ ــنعت ي، رهنمودهـ و  يصـ
 متداول يمقررات بندر

 
سي  بي آينامه  نييمهارت در استفاده از آ

 و اسناد مرتبط يس يج يو آ

شواهد کسب  يابيآزمون و ارز
 ر:يق زيا چند طريک يشده از 

 خدمت شده حينتأييد. تجربه ١

 شده کشتي آموزشي تأييد. تجربه ٢

 ساز شده با شبيه تأييد. آموزش ٣

 شده تأييد. برنامه آموزشي ٤

ع طبـق  يگاز ما يبارها ييجابجا
 يمللـ النياسناد مرتبط سازمان ب

ــدر ــتانداردهايانورديــ  ي، اســ
 يهـا  نامه نييموجود و آ يصنعت
 شود   يمن انجام ميکار ا ياجرا

 

 ٢/٥ـ  بخش الف
فرماندهان، افسران و  يها تيآموزش و صالح يبرا يحداقل الزامات اجبار

 يمسافر يها يکشتخدمه در  ريملوانان و سا
 ت يت جمعيريآموزش مد

اعضاء  يبرا ٢/٥، مقرره ٤به موجب بند  مورد لزوم تيجمع تيريآموزش مد ١
 طيبه منظور کمک به مسافران در شرامشخص شده   تجمع هاي خدمه که در فهرست

 ها شود:  د محدود به آنير باشد، اما لزوماً نبايد شامل موارد زيبا ياضطرار
 نجات جان اشخاص، شامل: يو ابزارها يکنترل يها از طرح يآگاه.١

 ،ياضطرار يها تجمع و دستورالعمل يها  فهرستاز  يآگاه.١.١
 ، و ياضطرار يها يخروج از يآگاه .١.٢
 استفاده از آسانسورها؛ يها تيمحدود .١.٣
، سوارشدن يها ستگاهيامحل تجمع و  در يانوردير دريکمک به مسافران در مس يتواناي.٢
 شامل:

 کننده،  ت دادن دستورات واضح و دلگرميقابل .٢.١
 ها و معابر، پله ران در راهروها، راهکنترل مساف .٢.٢
 از موانع، ياضطرار يها يخروجداشتن  نگاه يخال .٢.٣
 يها ازمند کمکيانتقال اشخاص ناتوان و اشخاص ن يموجود برا يها وهيش .٢.٤
 خاص، و 
 ها اقامتگاه يجستجو .٢.٥
 تجمع، شامل: يها روش. ٣

 ت حفظ نظم،ياهم .٣.١
 از ترس، يريکاهش و جلوگ يها ت استفاده از روشيقابل .٣.٢
 ه، و يتخل يسرشمار يمسافران برا يفهرست اسام استفاده ازت يمورد قابل حسب .٣.٣
ن که مسافران از پوشش مناسب برخوردارند و ينان از ايحصول اطم تيقابل .٣.٤

 اند. دهيپوش ينجات خود را به درست يها قهيجل
 يها مسافران در محوطهم به يقمست کننده خدمات به خدمه ارايه يمنيآموزش ا

 مسافرانمخصوص 
احراز حداقل  ديبا ٢/٥، مقرره ٥به موجب بند مورد لزوم  ياضاف يمنياآموزش  ٢

 :دين نمايتضمر را يز يها تيقابل
 ارتباطات

 ط اضطرار، با درنظرداشتن:يارتباط با مسافران در طول شرا يت برقراريقابل. ١
 ر خاص،يت مسافران در آن مسياکثر يها تيمناسب مل يها ا زبانيزبان  .١.١
ارايه دستورات  يبرا يسيانگل يت استفاده از واژگان مقدماتين که قابلياحتمال ا .١.٢

د، يازمند کمک، عمل نمايک مسافر نيبا  يارتباط وهيک شيبتواند به عنوان  ياصل
 ا نه،ي کنند  ياستفاده م يا مسافر و خدمه از زبان مشترکين که آينظر از ا صرف

ش يگر در طول اضطرار، مانند نمايد يها ه ويارتباط به ش ياز به برقراريامکان ن .١.٣
تجمع،  يها ستگاهيا جلب توجه اشخاص به محل ارايه دستورات، اي ير، عاليم دستيتصاو

 يکه ارتباط شفاه ي، در موارديخروج اضطرار يرهايا مسينجات جان اشخاص  يابزارها
 باشد، يم يرعمليغ

 آنها يبوم يها زبان ايزبان به مسافران به  يمنيکامل ا يها زان ارايه دستورالعمليم .١.٤
به منظور  ياعالم موارد اضطرار ين برايا تمريکه در طول اضطرار  ييها زبان .١.٥

 رود. يخدمه به آنها به کار م يرسان ل کمکيبه مسافران و تسه ياتيح يها ييارايه راهنما
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 ان اشخاصنجات ج يابزارها
 مسافران، يبرا يجان شخصنجات  يابزارهاش استفاده از يت نمايقابل .٢

 هاي سوار شدن روش
اشخاص اشخاص ناتوان و اده نمودن مسافران، با توجه خاص به يسوار و پ .٣

 . کمک ازمندين
 آموزش رفتار انساني و مديريت بحران

ندس دوم و تمامي فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مه ٣
 اشخاص داراي مسئوليت ايمني مسافران در شرايط اضطراري بايد:

طبق  ٢/٥، مقرره ٦طبق با بند  يضرور آموزش رفتار انساني و مديريت بحران .١
ت يرا با موفق ٢/٥ـ  ف در جدول الفيخود طبق تعر يها تيو مسئول فيوظاسمت، 

 گذرانده باشند؛ و 
 يارهايو مع ها وهيطبق ش تياستاندارد صالحبر احراز  يمبن يبتوانند شواهد  .٢

 ند.يارايه نما ٢/٥ـ  الف جدول ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز
 بدنه يکپارچگيبار و  يمنيمسافران، ا يمنيآموزش ا

، ٧مورد لزوم به موجب بند  بدنه يکپارچگيبار و  يمنيمسافران، ا يمنيآموزش ا ٤
مهندس دوم و تمامي افسران رماندهان، سرمهندسان، افسران ارشد، ف يبرا ٢/٥مقرره 

ه ي، تخليري، بارگمسافراناده شدن يم درخصوص سوار و پيمستقاشخاص داراي مسئوليت 
احراز  ديبا يرو مسافرـ  رو يها يبدنه در کشت يها چهيا بستن دريا محکم نمودن بار و ي

  :دنينما نيتضمر يخود را به صورت ز يها تيف و مسئوليمتناسب با وظا يها تيحداقل قابل
 و سوارشدن يريهاي بارگروش

 درخصوص: يکشت يجاد شده برايا يها مناسب روش يت اجرايقابل .١
حمل بار، از  ير واحدهايو سا يلير يها نيه، ماشيل نقليه وسايو تخل يريبارگ .١.١

 جمله ارتباطات الزم،
  به اسکله يل کشتاتصا يها ن آوردن رمپييباال و پا .١.٢
 هيل نقليشونده وسا جمع يها نصب و برداشتن عرشه .١.٣
اشخاص نمودن مسافران، با توجه خاص به اشخاص ناتوان و  ادهيسوار و پ .١.٤

  کمک ازمندين
 خطرناک يحمل کاالها

حمل مرتبط با  يخاص، الزامات و روشها يمن سازيهرگونه ا يت اجرايقابل .٢
 يرو مسافرـ  رو يها يتدر کش خطرناک يکاالها

 محکم نمودن بارها 
 ت: يقابل .٣

 نش و محکم نمودن بار درخصوصيمن چيا ينامه اجرا نييمفاد آمناسب  ياجرا .٣.١
 کنند، و يکه حمل م يحمل بار ير واحدهايو سا يلير يها نيه، ماشيل نقليوسا

با توجه به ه شده، يزات محکم نمودن بار و مواد تهياستفاده مناسب از تجه .٣.٢
 ها. آن يها تيمحدود

  يمحاسبه تنش، تعادل و تراز طول
 ت: يقابل .٤

 از اطالعات تعادل و تنش وارد شده، مناسب  استفاده .٤.١
، با استفاده از يريط متفاوت بارگيشرا يبرا يتعادل و تراز طولمحاسبه  .٤.٢
 ه شده،يته يا انهيرا يها ا برنامهيتعادل  يگرها  محاسبه

 ها، و عرشه يمحاسبه فاکتور بار برا .٤.٣
 و تنش. يتراز طول ،تعادلآب توازن و انتقال سوخت بر  تأثير محاسبه .٤.٤

 بدنه  يها چهيبازکردن، بستن و محکم نمودن در
 ت: يقابل  .٥

بازکردن، بستن و جهت  يکشت يجاد شده برايا يها روشمناسب  ياجرا  .٥.١
 يها پاشنه و پهلوها، و کارکرد مناسب با سامانهنه، يس يها و درها رمپ محکم نمودن
 ها، و  وابسته به آن

 پلوم شدن مناسب يبازرس ياجرا .٥.٢
 رو ـ  رو يعرشه کشت يهوا
 ت: يقابل .٦

 رو، و ـ  رو يش هوا در فضاهايزات پاياز تجهمناسب  در صورت وجود، استفاده .٦.١
 روـ  رو يفضاهاه يتهو تجه يکشت يشده برا جاديا يها روشمناسب  ياجرا .٦.٢

 .يط اضطراريه، در طول سفر و در شرايل نقليوسا يريه و بارگيدر طول تخل

 ٢/٥ـ  جدول الف
  يت بحران و رفتار انسانيريمدمرتبط با ت يحداقل استاندارد صالح اتيخصوص

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يهااريمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يها روش يسازمانده
 يکشت ياضطرار

 از: يآگاه
  يکشت يو جانماي يطراحي کل .١
 مقررات ايمني .٢

 ايمني  يها ها و روش طرح .٣

 ياضطرار يها ن روشيت اصول تدوياهم
 ، شامل:يخاص کشت

ن ياز قبل و تمر يزير برنامه يها لزوم طرح. ١
 يکشتدر  ياضطرار يها روش

خدمه از   يتمام يرويپ و يلزوم آگاه. ٢
شده با  يزير که از قبل برنامه ياضطرار يها طرح

  اضطرارط يحداکثر دقت ممکن در شرا

ــارز ــده از   يابي ــواهد کســب ش ش
ن يشده، تمـر  تأييد ق آموزشيطر
 يطـرح اضـطرار  چنـد   ايـ  کيـ با 

   يش عملين شده و نمايتدو

 يدر کشــت  ياضــطرار  يهــا روش
در اقـدام   يبرا يکننده آمادگ نيتضم
 است يط اضطراريشرا

 

اسـتفاده   يسـاز  نهيبه
 از منابع

 ، با توجه به:استفاده از منابع يساز نهيبهت يقابل
نکه منابع موجود ممکن است در ياحتمال ا. ١
 ک حالت اضطرار محدود باشدي

که  يزاتيلزوم استفاده کامل از خدمه و تجه. ٢
از يدرنگ در دسترس است، و در صورت نيب

 آنها ه کردن يتعب

 
جهت حفظ  يواقع يها نيتمر يت سازماندهيقابل

ات به دست آمده از ي، با توجه به تجربيآمادگ
؛ يمسافر يها يسوانح گذشته مربوط به کشت

 ها نيپس از تمر يهيجلسات توج

 قيشواهد کسب شده از طر يابيارز
 يش عمليشده، نما تأييد آموزش

 اضطرار يها نيتمرها و  و آموزش
 يدر کشت

استفاده از منابع  يياقتضا يها طرح
 دينما ينه ميموجود را به

 
ها بر  تيف و مسئوليص وظايتخص

ت شناخته شده ياساس صالح
 رديگ ياشخاص صورت م

 
هـا و   گـروه  يهـا  تيو مسئول فيوظا

  ف شــدهيـ تعر ياشـخاص بـه روشـن   
 است

کنتـــرل مقابلـــه بـــا 
 اضطرارها

ط يراش در مؤثر ه و ارايه مقابلهياول يابيت ارزيقابل
 شده اضطرار جاد يا يها طبق روش ياضطرار

 
 يرهبر يها مهارت

ط ين در شرايريت سايو هدا يت رهبريقابل 
 ، شامل لزوم:ياضطرار

 طيشرادر طول  يرويايجاد الگويي براي پ. ١
 ياضطرار

از به يبا توجه به ن يريگ ميتمرکز بر تصم. ٢
 يط اضطراريدر شرا ياقدام فور

لگرم ساختن مسافران ب و ديزش، ترغيانگ. ٣
 ر خدمهيو سا

 
 ت تنشيريمد
اد يص بروز نمودن عاليم تنش زيت تشخيقابل

 ير اعضاء گروه اضطرار کشتيو سا يشخص
 

 يط اضطرارياز شرا ينکه تنش ناشيدرک ا
آنها در  ييتواند بر عملکرد اشخاص و توانا يم

 باشد مؤثر ها روش از يرويپدستورات و  ياجرا

شده از  شواهد کسب يابيارز
ش يشده، نما تأييد ق آموزشيطر
 يها نيتمرها و  و آموزش يعمل

 يدر کشت اضطرار

ها و اقدامات با اصول موجود و  روش
 يت بحران در کشتيريمد يها طرح

 انطباق دارد
 

ت يها متناسب با ماه اهداف و راهبرد
 يياقتضا يها اضطرار هستند، طرح

رند و از منابع موجود يگ يرا درنظر م
 کنند ينه استفاده ميصورت بهبه 
 

اقدامات خدمه به حفظ نظم و 
 کند  يکنترل کمک م

مســافران و  کنتــرل 
ــا ــه در  ريســ خدمــ

 يط اضطراريشرا
 
 
 
 
 
 
 

 ها و مقابله يرفتار انسان
 

در خدمه  ريمسافران و سات کنترل يقابل
 ، شامل:ياضطرار طيشرا
 خدمه ريمسافران و سا يواکنش ياز الگوها يآگاه. ١

 ن احتمال که:ي، شامل اياضطرار طيشرادر 

زمان الزم است تا  يمعموالً اندک. ١،١
 رنديط اضطرار را بپذياشخاص وجود شرا

اشخاص ممکن است وحشت  يبرخ. ٢،١
به دور از منطق از خود نشان  ييکنند و رفتارها

ابد و مانند يت درک آنها کاهش يدهند، قابل
 ندبه دستورات واکنش نشان نده يط عاديشرا

ر خدمه ين که مسافران و ساياز ا يآگاه. ٢
 ممکن است، از جمله:

ط نامساعد ين واکنش در شرايعنوان اول به. ١،٢
 ل خود بگردنديا وسايبه دنبال خانواده، دوستان 

ا ين خود يفرار از خطر به کاب يبرا. ٢،٢
که به اعتقاد آنها امن  يدر کشت يگرينقاط د

 است، پناه ببرند

ل به ي، تمايم خمش کشتدر هنگا .٣،٢
 باالتر داشته باشند يها رفتن به عرشه

از  يوحشت ناش يدرک مشکل احتمال. ٣
 جداشدن از خانواده

 قيـ شواهد کسب شده از طر يابيارز
 يش عملـ يشده، نما تأييد آموزش

 اضـطرار  يها نيتمرها و  و آموزش
 يدر کشت

خدمه به حفظ نظم و اعضاء  اقدامات
 کند  يکنترل کمک م

ــرارب ــظ  يرقـ و حفـ
   مؤثر ارتباطات

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، شامل:مؤثر و حفظ ارتباطات يبرقرارت يقابل
ها و  اهميت استفاده از دستورالعمل .١

 هاي واضح و مختصر  گزارش

ــات و     .٢ ــادل اطالع ــب تب ــزوم ترغي ل
 بازخورد از مسافران و ساير خدمه

 

مسافران و قابليت ارايه اطالعات مرتبط به 
راري، مطلع خدمه در شرايط اضطساير 

اعالم هرگونه و  يط کليداشتن آنها از شرا نگاه
 ، با توجه به:اقدام درخواست شده از آنها

مسافران  تياکثر يها تيمل يها زبان ايزبان . ١
  ريدر آن مس يکشت ير خدمه رويو سا

 يها ه ويارتباط به ش يبرقرار يلزوم احتمال. ٢
اليم ع ر،يتصاوش ينمادر طول اضطرار، مانند  گريد

جلب توجه اشخاص به محل ارايه  اي يدست
نجات  يتجمع، ابزارها يها ستگاهيدستورات، ا

در  ،يخروج اضطرار يرهايمس اي جان اشخاص
 باشد ينم يعمل يکه ارتباط شفاه يموارد

 نيتمر ايکه در طول اضطرار  ييها زبان. ٣
به منظور ارايه  ياعالم موارد اضطرار يبرا

 ليبه مسافران و تسه ياتيح يها  ييراهنما
 .رود يخدمه به آنها به کار م يرسان  کمک

ده از کسب ششواهد  يابيارز
و   ني، تمريعمل شينما قيطر

 شده تأييد آموزش

 يدر طول اضطرار، اطالعات از تمام
منابع موجود با حداکثر سرعت 

 ينيو بازب تأييد ،يابي، ارزيآور جمع
 شود يم
 

اطالعات ارايه شده به اشخاص، 
و مسافران  يمقابله اضطرار يها گروه

 ق، مرتبط و بموقع استيدق
 

ت يمسافران به صورت مستمر از ماه
اضطرار و اقدامات درخواست شده از 

 شوند يآنها مطلع م
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 فصل ششم
  ،يا حرفه يمنيا ،ياضطرار يها تيمرتبط با فعال ياستانداردها

 ءبقاو  يپزشک يها مراقبت ت،يامن
 

 ١/٦ـ  بخش الف
 هيپا دستورالعملآموزش و  ،يمنيا يها ييآشنابراي  يقل الزامات اجبارحدا

 انوردانيدر يتمام يبرا
 هاي ايمني آموزش آشنايي

پيش از ارجاع نمودن وظيفه در كشتي، تمامي اشخاص استخدام شده يا شاغل  ١
شده  تأييد  آموزش آشناييهاي مسافري، بايد  در يك كشتي درياپيما، به غير از كشتي

 يي، با توجه به راهنمايکاف يها رباره فنون بقاي شخصي يا اطالعات و دستورالعملد
 ند تا بتوانند:يمندرج در بخش (ب) حاصل نما

ارتباط برقرار و عاليم و  يمنيه ايل اوليدرباره مسا ير اشخاص در کشتيبا سا .١
 ند؛يهشداردهنده را درک نما يرهايو عاليم و آژ يمنياطالعات ا ينمادها

 انجام دهند: ير چه اقداميبدانند در موارد ز .٢
 افتادن نفر در آب .٢.١
 ايا دود، يکشف آتش  .٢.٢
 ؛يه کشتيا تخلير آتش يبه صدا درآمدن آژ .٢.٣
 ند؛ينما ييرا شناسا يفرار اضطرار يرهايسوارشدن و تجمع و مس يها ستگاهيا .٣
 ابند و بپوشند؛ينجات را ب يها قهيجل .٤
 يق آگاهيحمل اطفاي حر زات قابل يه صدا درآورند و از کاربرد تجهر را بيآژ .٥

 ه داشته باشند؛يپا
ش از يرا پ يگر، اقدامات فوريد يا اضطرار پزشکيک سانحه يدر مواجهه با  .٦

 انجام دهند؛ و يشتر در کشتيب يها درخواست کمک
ز ر ايخاص، به غ ينصب شده در آن کشت يق، ضدآب و ضدهوايضدحر يدرها .٧

 بدنه را باز کنند و ببندند. يها چهيدر
 ١يآموزش مقدمات

 يبه عنوان بخش يکشت يبررو يا شاغل در هر سمتيانوردان استخدام شده يدر ٢
 يت کشتيدر طول فعال ياز آلودگ يريو جلوگ يمنين شده اييف تعيوظا ياز خدمه دارا

 :يدر کشت يا فهيش از ارجاع هرگونه وظيد، پيبا

 ر:يها درباره موارد ز ا دستورالعمليشده  تأييد هين از آموزش پامند شد بهره .١
 ده،يم گرديتنظ ١/٦ـ  ١ـ  الف، آن طور که در جدول يشخصبقاي فنون  .١.١
 ده، يم گرديتنظ ١/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ، آن طور که درقيحر يو اطفا يريجلوگ .١.٢
 ده، ويم گردي، تنظ١/٦ـ  ٣ـ  جدول الف هاي اوليه پايه، آن طور که در كمك .١.٣
 ١/٦ـ  ٤ـ  جدول الف هاي اجتماعي، آن طور که در و مسئوليت يشخصايمني  .١.٤

 ده؛يم گرديتنظ
ت به منظور يمورد لزوم صالح استاندارداحراز بر  يمبن يشواهدالزام ارايه  .٢

ـ  ول الفاجد ١مندرج در ستون  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال ياجرادارشدن  عهده
 ق: ياز طر ١/٦ـ  ٤ـ  الفو  ١/٦ـ  ٣ـ  الف ،١/٦ـ  ٢ـ  الف ،١/٦ـ  ١

مندرج در  تيصالح يابيارزش يارهايو مع ها وهيطبق ش تياحراز صالح .٢.١
 ش بگذارد، يا يرا به نما ولاجدآن  ٤و  ٣ يها ستون

شده  تأييد آزمون يا ارزيابي مستمر به عنوان بخشي از يك برنامه آموزشي .٢.٢
 جداول فوق. ٢وضوعات مندرج در ستون درباره م
سته هستند بايد خواسته شود که يه شايآموزش پا ٢که طبق بند  ياز دريانوردان ٣

دار شدن  را براي عهده تيصالحهر پنج سال، شواهدي مبني بر حفظ استاندارد مورد لزوم 
و  ١/٦ـ  ١ـ  الف ولاجد ٢و  ١مندرج در ستون  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال ياجرا
 ارايه نمايند. ١/٦ـ  ٢ـ  الف

مورد حفظ استاندارد توانند تجربه و آموزش در كشتي را به عنوان  مياعضاء  ٤
 هاي زير بپذيرند: در زمينه تيصالحلزوم 

 ده:يم گرديتنظ ١/٦ـ  ١ـ  جدول الف آن طور که دري، شخصبقاي  فنون .١
 پوشيدن جليقه نجات؛ .١.١
 ؛را بر تن دارد جليقه نجاتر بقا از كشتي در حالي که سوار شدن بر شناو .١.٢
 انجام اقدامات اوليه در سوار شدن به قايق نجات با هدف افزايش شانس بقا؛ .١.٣
 ؛قايق نجاتبه آب انداختن لنگر چتري يا لنگر دريايي  .١.٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره مللي دريانوردي ميال(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ١

 كار با تجهيزات شناور بقا؛ و .١.٥
 يابي، شامل تجهيزات راديويي؛ كار با ابزارهاي مكان .١.٦

 ١/٦ـ  ٢ـ  جدول الف آن طور که در، قياطفاي حرو ق ياز حر يريجلوگ .٢
 ده:يم گرديتنظ

 ؛ و يفساستفاده از تجهيزات خود تن .٢.١
شده توليد  تأييد ات نجات در فضاي پردود، با استفاده از ابزارهاييانجام عمل .٢.٢

 را دربرداشته باشد. يتجهيزات تنفسکه   يدود، در حال
 ها معافيت

هاي مسافري داراي  ها به غير از كشتي در ارتباط با كشتي ياييمرجع در ٥
المللي و تانكرها، اگر معتقد باشد  بين تن فعال در سفرهاي ٥٠٠تر از  ظرفيت ناخالص بيش

اي است كه اجراي الزامات كامل اين  اندازه و طول كشتي، ويا مشخصات سفر آن به گونه
توجه خاص به ايمني كشتي، تواند، ضمن  سازد، مي بخش را غيرموجه يا غيرممكن مي

دود ، تا همان حها و حفاظت محيط زيست دريايي دارايي، يکشت ياشخاص رو يمنيا
 ها را از اجراي برخي الزامات معاف نمايد.  دريانوردان آن كشتي يا آن نوع از كشتي

 

 ١/٦ـ  ١ـ  جدول الف
  يشخصبقاي  ت در فنونياستاندارد صالححداقل ات يخصوص

 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــا در درب ــقـ ا در يـ
صـــورت تـــرک  

 يکشت

که ممکن است بروز  يط اضطراريانواع شرا
 يگرفتگ ا آبيق يد، مانند برخورد، حرينما
 

زات نجات جان اشخاص متداول يانواع تجه
 ها يدر کشت

 
 زات موجود در شناور بقايتجه

 
 يجان شخصنجات  زاتيتجهمحل 

 اصول مرتبط با بقا، شامل:
 اه نيارزش آموزش و تمر.  ١
 يحفاظت شخص يها زات و لباسيتجه. ٢
 هرگونه اضطرار يبرا يلزوم آمادگ. ٣

به  ياقدامات الزم در صورت فراخوان. ٤
 شناور بقا  يها ستگاهيا

لزوم ترک  ر صورتد ديکه با ياقدامات. ٥
 انجام داد  يکشت

هنگام قرار گرفتن  ياقدامات ضرور. ٦
 شخص در آب 

 ر شناور بقازمان بودن داقدامات الزم در . ٧

 افتگاني  نجات يبرا ياصل يخطرها. ٨

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
شرکت  يا طيشده،  تأييد يدستورالعملها

ا يا آموزش يشده،  تأييد ک دورهيدر 
و آزمون،  خدمت نيشده ح تأييد تجربه

 ت:يصالح يش عمليشامل نما
 نجات  قهيدن جليپوش. ١

 يور طهاستفاده از لباس غو و دنيپوش. ٢
 من از ارتفاع در آبيدن ايپر. ٣

نجات واژگون شده  يق باديبرگرداندن قا. ٤
 قه نجات را بر تن دارديکه جل يدر حال

قه نجات را بر يکه جل يشنا در حال. ٥
 تن داشته باشد 

 نجات  قهيجلشناور ماندن بدون . ٦

و آب  يسوار شدن به شناور بقا از کشت. ٧
 بر تن دارد قه نجات را يکه جل يحالدر

سوار شدن به در  هياولاقدامات انجام . ٨
 ش شانس بقايبه منظور افزا شناور بقا

لنگر به آب انداختن لنگر چتري يا . ٩
 ايدر
 شناور بقا كار با تجهيزات. ١٠
 از جملهيابي،  مكان يها دستگاهكار با . ١١

 تجهيزات راديويي.

اقدام در نظر گرفته شده  پس از 
مع با اضطرار دن عاليم تجيشن

 يها موردنظر تناسب داشته و با روش
 موجود انطباق دارد

 
 ب اقدامات اشخاصيو ترت يبند زمان

ت غالب تناسب يط و وضعيبا شرا
بالقوه  يدهايدارد و خطرها و تهد

 دهد ينجات کاهش م يرا برا
 
وه سوارشدن به شناور بقا يش

ر يسا يبرا يمناسب است و خطر
 کند يمجاد نيافتگان اي  نجات

 
و  يه پس از ترک کشتياقدامات اول

ها و اقدامات در آب خطرها  روش
 رساند يبقا را به حداقل م يبرا

 

 ١/٦ـ  ٢ـ  جدول الف
 ق يق و اطفاي حرياز حر يريت در جلوگيحداقل استاندارد صالح اتيخصوص

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيحش صالينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ق يـ ل خطر حريتقل
 يو حفــظ آمـــادگ 

واکــنش در   يبــرا
ــرا ــطراريش  يط اض

 قيشامل حر

 يق در کشتياطفاي حر يسازمانده
 

 يرهايق و مسيزات اطفاي حريمحل تجه
 يفرار اضطرار

 
 ق)يق و انفجار (مثلث حريعوامل حر

 
 ور شدن انواع و منابع شعله

 
ــل اشــتعال، خطرهــا ق و يــحر يمــواد قاب

 قيگسترش حر
 

 اوقات يار بودن در تماميلزوم هوش
 

 يانجام اقدامات الزم در کشت
 

ر يــق و دود و آژيــکشــف حر يهــا ســامانه
 خودکار

 
ق و مـواد قابـل اسـتفاده    يـ حر يبند طبقه

 ءاطفا يبرا

شواهد کسب شده از  يابيارز
 شده تأييد يها ق دستورالعمليطر
 شده تأييد ک دورهيا حضور در ي

از  يه پــس از آگــاهيــامات اولاقـد 
ــرا ــا رو يش ــطرار ب ــط اض ــا و  هي ه

 موجود انطباق دارد يها وهيش
 

شده پس در نظر گرفته اقدامات 
م تجمع با اضطرار يعال دنياز شن

 يها روشموردنظر تناسب و با 
 انطباق دارد موجود
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 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيحش صالينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

مقابلــــه و اطفــــاي 
 قيحر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در  ق و محل آنيزات اطفاي حريتجه
 يکشت

 دستورالعمل در خصوص:
 سات ثابتيستأ .1

 قيمبارزه با حر يها لباس .2
 يزات شخصيتجه .3
 قيزات اطفاي حريها و تجه دستگاه .4
 قياطفاي حر يها وهيش .5
 قيمواد اطفاي حر .6
 قياطفاي حر يها روش .7
 يبرا يزات تنفسياستفاده از تجه .8

آنها در  تأثير ق ويمبارزه با حر
 ات نجاتيعمل

 قيطرشده از  شواهد کسب يابيارز
در  حضور ايشده تأييد يها دستورالعمل

ش ينما، از جمله شده تأييد دوره کي
امکان  يکه دارا ييدر فضاها يعمل

انه يگرا واقع يط آموزشيجاد شرايا
 طيشرا يساز هي(مانند شباست 

در  ،) و در صورت امکانيکشت
 :يمنظور بررسي تواناي ، بهيکيتار
 يها استفاده از انواع مختلف كپسول. ١

 ق ياطفاي حر
 يهاي خود تنفس استفاده از دستگاه. ٢
کوچک، مانند  يها قياطفاي حر. ٣

 ،ينفت يها قي، حريکيالکتر يها قيحر
 نيپروپ يها قيحر
بزرگ با آب،  يها قيحر ياطفا. ٤

جت آب و  يها با استفاده از نازل
 افشانه آب

ا يبا کف، پودر  ها قيحر ياطفا. ٥
 گريد مناسب ييايميهرگونه ماده ش

ورود و عبور، به همراه طناب نجات . ٦
ک ي، از يتنفس يها اما بدون دستگاه

اد يمحفظه که در آن کف با انبساط ز
 ق شده استيدر آن تزر

 يدر فضاها  قيحر ياطفا. ٧
محصور پردود با استفاده از 

 يتنفسزات خوديتجه
ا يپاش  با آب مه  قيحر ياطفا. ٨

 يگر در فضايهرگونه مواد مناسب د
 با شده يساز هيا موتورخانه شبياقامتگاه 

 ظيغلدود  و قيحر
 يپورهايبا ش ينفت  قيحر ياطفا. ٩
افشانه آب،  يها پاش و نازل مه

 يپورهايا شيخشک  ييايميپودرش
 پاش  کف

پردود  يانجام نجات در فضا. ١٠
 يزات تنفسيبا استفاده از تجه

 اتيعمل تيبا ماه زاتيو تجهالبسه 
 سب داردتنا قياطفاي حر

 
اقـــدامات  بيــ و ترت يبنـــد زمــان 
غالـب   تيـ و موقع طيبا شرا يشخص

 تناسب دارد
 

ق با استفاده يت در اطفاي حريموفق
ها و مواد اطفاي  از فنون، روش

 ق مناسب يحر
 

ــون و روش ــا فن ــتگاه يه ــا دس  يه
قابـل   يهـا  هيها و رو با روش يتنفس

 قبول منطبق است
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ١/٦ـ  ٣ـ  جدول الف
  يمقدماتهاي اوليه  كمكت در يحداقل استاندارد صالح اتيخصوص

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــور ــدامات ف  يانجــام اق
ــا  پـــس از مواجهـــه بـ

ا اضـــطرار يـــســـانحه 
 گريد يپزشک

 ين و خطرهايمصدوم يازهاين يابيارز
 خود شخص يمنيمتوجه ا

 
 ت بدنيدرک ساختار و فعال

 
ط يد در شرايکه با يدرک اقدامات فور

 ت:ياضطرار در نظر گرفت، از جمله قابل
 نيصدوممقراردادن صحيح . ١
 فنون به هوش آوردن ياجرا. ٢

 يزيکنترل خونر. ٣
 هياولت يرياعمال اقدامات مناسب مد. ٤

 شوک

 يسوختگ در مورد اقدامات مناسب عمالا. ٥
 يکيان الکترياز جر يناش و تاول، شامل سوانح

 نينجات و انتقال مصدوم. ٦
انجام پانسمان و استفاده از اقالم . ٧

 ف اورژانس يموجود در ک

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا حضور يشده  تأييد يها دستورالعمل

 شده تأييد ک دورهيدر 

ر يکردن آژ فعال يبند وه و زمانيش
 ياضطرار پزشک ايسانحه ط يبا شرا

 تناسب دارد
 

ت و علل يوخامت، ماه ييشناسا
جراحت بموقع و کامل  ياحتمال

ب اقدامات با يت و ترتياست و اولو
 يبرا يهرگونه خطر بالقوه جد
 جان اشخاص تناسب دارد

 
شتر به خود يب يها بيخطر آس
اوقات  يا مصدوم در تماميشخص 

 رسد.  يبه حداقل م

 

 ١/٦ـ  ٤ـ  جدول الف

  هاي اجتماعي و مسئوليت يفردايمني ت در يحداقل استاندارد صالح اتيخصوص
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ـا روش ـاق بــ ـا انطبــ  يهــ
 ياضطرار

، تصادمممکن، مانند  ياضطرار طيانواع شرا
 يرفتگگ آب اي قيحر
 

 يبرا يکشت يياقتضا يها از طرح يآگاه
 مقابله با اضطرارها

 
ف خاص محول شـده  يو وظا يعاليم اضطرار

ـاء  بــه خدمــه در فهرســت تجمــع،   اعضـ
ـا ســتگاهيا ــح  يهـ ــع، اســتفاده ص ح از يتجم

 يشخص يمنيزات ايتجه
 

 طيشــرااقــدامات الزم درصــورت کشــف   
ــطرار ـالقوه ياض ــد بـ ـادم، مانن ــحر، تصـ ق، ي

 يا نفوذ آب به کشتي يگرفتگ آب
 

 ير اضطراريدن آژيشن اقدامات الزم درصورت
 

 نيارزش آموزش و تمر
 

ارتباط  يها فرار و سامانه يرهاياز مس يآگاه
 و اعالم خطر يداخل

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا يشده  تأييد يها دستورالعمل
 شده تأييد ک دورهيحضور در 

ط ياز شرا يه پس از آگاهياقدامات اول
موجود مقابله با  يها اضطرار با روش

 اضطرار انطباق دارد
 

اطالعات ارايه شده در خصوص فعال 
ق، کامل و ير بموقع، دقيکردن آژ

 واضح است

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

رانه يشگياتخاذ اقدامات پ
ــرا ــوگ يبــ از  يريجلــ
سـت  يط زيمحـ  يآلودگ

 ييايدر

بر  يرانيکشت تأثيرات مقدماتي از يآگاه
 يدگو اثرات آلو ييايدر ستيز طيمح

 بر آن ياتيا عملي يتصادف
 

 ستيط زيه حفاظت از محيپا يها روش
 

و تنوع  يدگيچياز پ يمقدمات يآگاه
 ييايدر ستيز طيمح

از  کسـب شـده  شـواهد   يابيارز
 تأييـد  يهـا  دستورالعمل قيطر

 دوره کيــحضــور در  ايــشــده 
 شده تأييد

شـده   يطراح يسازمان يها روش
 سـت يز طيمحـ  يساز منيا يبرا
ت يـ اوقـات رعا  يتمامدر  ييايدر
 شود يم
 
 
 

انجـام   يهـا  هيت رويرعا
 کار   منيا

 کار منياانجام  يها هيت رويت رعاياهم
 اوقات يدر تمام

 
در دسترس  يو حفاظت يمنيزات ايتجه
بالقوه در  يحفاظت دربرابر خطرها يبرا

 يکشت
 

ش از ورود به يرانه الزم پيشگياقدامات پ
 محصور يفضاها

 
 يمرتبط برا يالملل نير بيبا تداب ييآشنا
 ١يا از سانحه و بهداشت حرفه يريجلوگ

از  کسـب شـده  شـواهد   يابيارز
 تأييـد  يهـا  دستورالعمل قيطر

 دوره کيــحضــور در  ايــشــده 
 شده تأييد

ت يـ من کـار رعا يانجام ا يها هيرو
ــده و  ــتجهشـ ــيا زاتيـ و  يمنـ
 يمناســب در تمــام  يحفــاظت

 شود يماوقات استفاده 
 

 رمـؤث  کمک به ارتباطات
 يدر کشت

ان يم مؤثر درک اصول و موانع ارتباطات
 يها در کشت اشخاص و گروه

 
 مؤثر و حفظ ارتباطات يت برقراريقابل

از  کسب شدهشواهد  يابيارز
 تأييد ها دستورالعمل قيطر

 دوره کيحضور در  ايشده 
 شده تأييد

ــه  يارتباطــات در تمــام اوقــات ب
ــورت ــؤثر ص ــرار   م ــح برق و واض

 شود  يم

 روابـط انسـاني  كمك به 
 در كشتي مؤثر

 يو انسان يت حفظ روابط کارياهم
 يمناسب در کشت

 
، شامل يه کار گروهيها و اصول پا وهيش

 حل اختالفات
 

 ط استخدام،ي، شراياجتماع يها تيمسئول
 ي، خطرهايحقوق و تعهدات شخص
 سوءاستفاده از الکل و دارو

از  کسب شدهشواهد  يابيارز
 يدتأي ها دستورالعمل قيطر

 دوره کيحضور در  ايشده 
 شده تأييد

ــار يکــار ياســتانداردها  يو رفت
ــورد انتظــار در تمــام ــات  يم اوق

 شود  يت ميرعا

ــدامات   ــاذ اق درك و اتخ
ــرل   ــراي كنتــ الزم بــ

 خستگي

 اهميت داشتن استراحت الزم
 

ها و روال  يزير خواب، برنامه تأثيرات
 يدر خستگ يروز تم) شبانهي(ر
 

 انوردانيبر در يانجسم يفشارها تأثيرات
 

در داخل و  يطيمح يفشارها تأثيرات
 انورداني، و اثرات آن بر دريخارج از کشت

 
 يبر خستگ يزير رات برنامهييتغ تأثيرات

 انوردانيدر

از  کسب شدهشواهد  يابيارز
 تأييد يها دستورالعمل قيطر

 دوره کيحضور در  ايشده 
 شده تأييد

 يت خســتگيريمــد يهــا وهيشــ
اقدامات مناسب در  ت شده ويرعا
 شود  ياوقات اتخاذ م يتمام

 

 ٢/٦ـ  بخش الف
، ءشـناور بقـا  در  مهـارت  يهـا  نامـه يصـدور گواه براي  يحداقل الزامات اجبار

نجـات   يها قيقا و ءشناور بقادر مهارت ، نجات تندرو يها قينجات و قا يها قيقا
 نجات تندرو يها قيقا ر ازيبه غ

 
 تياستاندارد صالح

 يها قيقا شناور بقا و ينامه مهارت برايت از هر متقاضي دريافت گواهالزم اس ١
 ها، تيفعال دار شدن ت عهدهيخواسته شود که صالح نجات تندرو يها قياز قا رينجات به غ

را از خود به  ٢/٦ـ  ١ـ  جدول الف ١در ستون  فهرست شده يها تيو مسئول فيوظا
 بگذارد. شينما

د يبا ٢/٦ـ  ١ـ  جدول الف ٢در ستون ست شده از موضوعات فهر يسطح آگاه ٢
 يط اضطراريدر شرا يتوسط متقاض ق نجاتيا قايشناور بقا و کنترل  يانداز آب به يبرا
 ٢باشد. يکاف

و   آموزش ،درک و مهارت ،يبه سطح مورد لزوم دانش نظر يابيبه منظور دست ٣
 .رديرا دربربگ مهنا نييآ ني(ب) ا بخشمندرج در  يها هيتوصد يبا ييايدرتجربه 
بر  يمبن يشواهدخواسته شود که  نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٤

 ند:ير ارايه نمايز يها از روش يکيبه الزم  تياحراز استاندارد صالح
فهرست شده  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال دار شدن ت عهدهياحراز صالح .١

 يابيشارز يارهايو مع تيصالح شينما يها وهيطبق ش ٢/٦ـ  ١ـ  جدول الف ١در ستون 
 ش بگذارد؛ ويرا به نما جدولآن  ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان در زمينه  ها و بنادر مي المللي کار براي پيشگيري از سوانح در كشتينامه عملكرد سازمان بين از آيينـ ١

 ها استفاده نمود. رهتدوين اين دو
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ٢
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شده که  تأييد يک برنامه آموزشياز  يمستمر به عنوان بخش يابيا ارزيآزمون  .٢
 باشد. ٢/٦ـ  ١ـ  الفجدول  ٢م شده در ستون يرنده موارد تنظيدر برگ

 يها قير از قاينجات به غ يها قيدر شناور بقا و قا ٤که طبق بند  يانوردانيرد ٥
مورد  يبر حفظ استانداردها يمبن يد هر پنج سال شواهديدارند با يستگيرو شا نجات تند

هاي فهرست شده در  تيها، وظايف و مسئول تيدارشدن فعال ت جهت عهدهيلزوم صالح
 رايه دهند.را ا ٢/٦ـ  ١ـ  الفاز جدول  ١ستون 
 تيحفظ استاندارد صالح يرا برا يتوانند تجربه و آموزش در کشت يماعضاء  ٦

 رند:ير بپذيرا در موارد ز ٢/٦ـ  ١ـ  جدول الفاز  الزم
 و پس از آن: يانداز آب ق نجات در طول بهيا قايت شناور بقا يقبول مسئول . ١

که در نظر است  يخاصتعداد اش يشناور بقا به معنا يرو يها ر عالمتيتفس .١.١
 حمل گردد؛

و سوارشدن به شناور بقا، جداشدن از  يانداز آب به يصدور دستورات مناسب برا .١.٢
 اده کردن اشخاص از شناور بقا؛يت و پيريو مد يکشت

 ؛ و يکشت يع از پهلويمن شناور بقا و جداشدن سريا يانداز آب بهو  يساز آماده .١.٣
 نجات؛ يها قيقا و قامن شناور بيا يآور جمع .١.٤
 :يکشت افتگان و شناور بقا پس از ترکي  ت نجاتيريمد .٢

 ؛نما قطببه کمک  يابي  ق و جهتيت قايپارو زدن و هدا .٢.١
 زا؛ و  شناور بقا، به استثناء اقالم آتش ياستفاده از اقالم شخص .٢.٢
 .يابي تيکمک به موقع يها برا نصب دستگاه .٢.٣
 :يده  و عالمت يزات ارتباطي، شامل تجهيابي  مکان يها هاستفاده از دستگا .٣

 شناور بقا؛ و  يبرا ييويزات قابل حمل رادياستفاده از تجه .٣.١
 افتگان.ي  ه به نجاتياول يها ارايه کمک .٤

 نجات تندرو يها قيقازمينه در مهارت 
 تياستاندارد صالح

نجات  يها قيقا نهير زمد يا نامه حرفهيالزم است از هر متقاضي دريافت گواه ٧
فهرست  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالدارشدن  ت عهدهيخواسته شود که صالح تندرو
 بگذارد. شيرا از خود به نما ٢/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ١در ستون  شده

 يد برايبا ٢/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ٢در ستون از موضوعات فهرست شده  يسطح آگاه ٨
 ١باشد.  يکاف يط اضطراريدر شرا يرو توسط متقاضتندنجات ق يو کنترل قا يانداز آب به

و   درک و مهارت، آموزش ،يبه سطح مورد لزوم دانش نظر يابيبه منظور دست ٩
 .رديرا دربربگ نامه نييآ نيمندرج در بخش (ب) ا يها هيتوص ديبا ييايتجربه در
بر  يمبن يشواهدخواسته شود که  نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ١٠

 د:ير را ارايه نمايز يها از روش يکيبه الزم  تياحراز استاندارد صالح
 فهرست شده يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال دارشدن ت عهدهياحراز صالح .١

 يابيشارز يارهايو مع تيصالح شينما يها وهيطبق ش ٢/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ١در ستون 
 ش بگذارد؛ ويرا به نما دولجآن  ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح

شده در  تأييد يک برنامه آموزشياز  يمستمر به عنوان بخش يابيا ارزيآزمون  .٢
 .٢/٦ـ  ٢ـ  الفجدول  ٢م شده در ستون يرنده موارد تنظيبرگ

د هر يدارند با يستگينجات تندرو شا يها قيدر قا ١٠که طبق بند  يانوردانيدر ١١
دار شدن  ت جهت عهدهيمورد لزوم صالح يستانداردهابر حفظ ا يمبن يپنج سال شواهد

را  ٢/٦ـ  ٢ـ  الفاز جدول  ١ها فهرست شده در ستون  تيف و مسئوليها، وظا تيفعال
 دهند. ارايه

 تيحفظ استاندارد صالح يرا برا يتوانند تجربه و آموزش در کشت  يماعضاء  ١٢
 رند:يرا بپذ ٢/٦ـ  ٢ـ  جدول الف از الزم

 و پس از آن: يانداز آب ق نجات تندرو در طول بهيت قايلقبول مسئو . ١
 ؛يبه کشت نجات تندرو قيقامن يو بازگرداندن ا يانداز آب بهکنترل  .١.١
 ؛ييايط دريغالب و شرا يدر هوا نجات تندرو قيقا يراهبر .١.٢
، بالگرد و نجات تندرو قيقان يب يده  و عالمت يزات ارتباطياستفاده از تجه .١.٣

 ؛يکشت
 موجود؛ و  يزات اضطرارياستفاده از تجه .١.٤
 .يستيط زيجستجو، با درنظرگرفتن عوامل مح يالگوها ياجرا .١.٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ١

 ٢/٦ـ  ١ـ  جدول الف

 نجات يها قيو قا ءشناور بقادر ت يحداقل استاندارد صالح اتيخصوص

  نجات تندرو يها قياز قا ريبه غ 
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ا يـ کنترل شناور بقا 
ق نجات درطـول  يقا
و پـس   يانداز آب به

 از آن

ق نجات و يزات شناور بقا و قاياختار و تجهس
 زات آنهاياز تجه ياقالم انفراد

 
خاص شناور بقا و  يها يژگيالت و ويتسه

 نجات يها قيقا
 

 يمختلف مورد استفاده برا يها انواع دستگاه
 نجات يها قيشناور بقا و قا يانداز آب به
 
بقا در  يشناورها يانداز آب به يها ه ويش
 متالطم يايدر
 
  يبازگرداندن شناور بقا به کشت يها وهيش
 

د در نظر يبا يکه پس از ترک کشت ياقدامات
 گرفت

 
در نجات  يها قيقا يانداز آب به يها وهيش
 يو بازگرداندن آن به کشت متالطم يايدر
 
 

 يمرتبط با استفاده از ابزارها يخطرها
 ق با باريقا يرهاساز

 
 ينگهدار يها از روش يآگاه

 

 قياهد کسب شده از طرشو يابيارز
 ت:يقابل يش عملينما
ق نجات واژگون يبر گرداندن قا. ١

 با جليقه نجات بر تن

شناور  يرو يها عالمت ريتفس. ٢
 مجازاشخاص تعداد  يبه معنبقا 

 ؛به حمل
 يصدور دستورات مناسب برا. ٣
شدن به  و سوار يانداز  آب  به

از  عيسر شدن ، جداشناور بقا
کردن  ادهيو پ يراهبرو  يکشت

 ؛شناور بقااشخاص از 
 يانداز  آب  و به يساز آماده. ٤
 عيجداشدن سر شناور بقا، منيا
 يابزارهاو کار با  يکشت يپهلوز ا

 بار و بدون باربا  قيقا يرهاساز
شناور بقا و  منيبازگرداندن ا. ٥
 ، از جملهينجات به کشت يها قيقا

 يرهاساز يابزارهام مجدد يتنظ
 بار به طور مناسب،و بدون  باربا 

 
نجات و  يق بادياستفاده از: قا

 دهيا سرپوشينجات روباز  يها قيقا
 تأييد ا آموزشي، يبا موتور داخل

 ساز، حسب مورد هيشده با شب

، سوارشـــدن و يســـاز آمـــاده
شناور بقا در حـوزه   يانداز آب به

زات اسـت  يتجه يها تيمحدود
سـازد بـا    يو شناور بقا را قادر م

 جدا شود يتاز کش يمنيا
 

ه درهنگـام تـرک   يـ اقدامات اول
خطرهــا را بــه حــداقل  يکشــت

 رساند يم
 

ــا و    ــناور بقـ ــدن شـ بازگردانـ
در  يبـه کشـت   نجات يها قيقا

 زاتيتجه يها تيحوزه محدود
 است

 
ــاز تجه ــق يـــــ زات طبـــــ

دکننـده  يتول يهـا  دستورالعمل
و بازگردانـدن   يدرباره رهاسـاز 

ــتفاده   ــت اول اس ــه حال ــا ب آنه
 شود.  يم

موتـور   يريکـارگ به 
 شناور بقا

موتور کردن و استفاده از  روشن يها وهيش
زات آن در کنار استفاده از يو تجه ءشناور بقا

 ق موجوديکننده حرءاطفا

ق يشواهد کسب شده از طر يابيارز
کردن و  روشنت يقابل يش عملينما

 يهـــا قياســـتفاده از موتـــور قـــا
 دهيسرپوش ايروباز  نجات

صورت رانش وجود دارد و به 
مانورکردن حفظ  يالزم برا

 شود  يم

 تيريمــــــــــــد
ــات ــاني  نجـ و  افتگـ

ــا پــس از  شــناور بق
 يترک کشت

 بد يدر هوا ءشناور بقا يراهبر
 

 زاتير تجهيو سا يياياستفاده از طناب، لنگردر
 
 ءآب و غذا در شناور بقا يبند رهيج
 

دا شدن و يش احتمال پيافزا ياقدامات برا
 محل شناور بقا

 
 نجات با بالگرد يها وهيش
 

ــأثيرات ــرمازدگ تـ ــگيو پ يسـ از آن  يريشـ
محــافظ،  يهــا اســتفاده از البســه و پوشــش

 يهــا و کمــک يشـناور  يهــا شـامل لبــاس 
 يحفاظت حرارت

 
 يها قينجات و قا يها قياستفاده از قا

 يها قيقا يآور جمع ينجات برا يموتور
افتگان و اشخاص ي نجات و نجات نجات يباد

 اياز در
 اندن شناور بقابه ساحل رس

شده از  کسبشواهد  يابيارز
 :تيقابل يعمل شينما قيطر
و  قيقا تيپارو زدن و هدا. ١

 نما به کمک قطب يابي جهت
زات ياقالم تجهاستفاده از . ٢

 شناور بقا يانفراد
 يابي تيل موقعيوسا يانداز راه. ٣

 شناور

افتگان با ي ت نجاتيريمد
ت غالب تناسب يط و موقعيشرا
 دارد

 يتفاده از ابزارهـا اس
، شــامل يابيــ مکــان

و  يزات ارتباطيتجه
و مـواد   يده عالمت
 زا آتش

داخل شناور  ييويزات نجات جان راديتجه
 يهارندهيگـ  ها (فرستنده بقا، شامل سارت

 يها پربيخودکار تجسس و نجات) و ا
کننده  مشخص ييويت راديهدا يهاستگاهي(ا

 اي ) ماهوارهيت اضطراريموقع
 

 زا اضطرار آتشعاليم 

 قيشده از طر کسبشواهد  يابيارز
 :تيقابل يعمل شينما
راديويي  زاتياستفاده از تجه. ١

 شناور بقادرون قابل حمل 

 دهي، استفاده از تجهيزات عالمت. ٢
 زا شامل موادآتش

انتخاب و استفاده از تجهيزات 
 طيشرادهي با  ارتباطي و عالمت

 تناسب داردغالب  تيو موقع

ــه ك ــكاراي ــاي  م ه
اوليــــــه بــــــه  

 يافتگان نجات

هاي  هاي اوليه و شيوه استفاده از كيف كمك
 به هوش آوردن

 
ن، از جملـــه كنتـــرل يمـــديريت مصـــدوم

 خونريزي و شوك

 قيشده از طر کسبشواهد  يابيارز
به  يدگيرس تيقابل يعمل شينما

 ين در طول ترک کشتيمصدوم
كيف و پس از آن، با استفاده از 

به هاي  يوههاي اوليه و ش كمك
 هوش آوردن

و  تيوخامت، ماه ييشناسا
ا يجراحت  يعلل احتمال

 است دقيقو  ط بموقعيشرا
 

هرگونه  مداوا، بيو ترت تياولو
 رساند را به حداقل مي يجانخطر 
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 ٢/٦ـ  ٢ـ  جدول الف
  نجات تندرو يها قيدر قات يحداقل استاندارد صالح اتيخصوص

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تياثبات صالح يها وهيش دانش، درک و مهارت تيحصال

درک ســـــاختار،  
و  ينگهــــــــدار

رات و يـــــــــتعم
 يها قيزات قايتجه

 نجات تندرو

نجات تندرو  يها  قيزات قايساختار و تجه
 درون آنها يو اقالم انفراد

 
 يرات اضطراريو تعم ياز نگهدار يآگاه

شدن  يو خال ، و پرتندرو نجات يها  قيقا
نجات  يها  قيقا يشناور يها باد محفظه

 يباد تندرو

شواهد کسب شده از  يابيارز
  يعمل يها ق دستورالعمليطر

و  يعاد يوه انجام نگهداريش
 يرات اضطراريتعم

 
زات الزم يو تجه ءاجزا ييشناسا

 نجات تندرو يها  قيقا يبرا

ت يگــرفتن مســئول
ــه ــداز آب بــ  يانــ
ــتجه ــوازم ي زات و ل
 يه طـور عـاد  که ب

شوند، در  ينصب م
 يانـداز  آب خالل به

 و گرفتن از آب  

و  يانداز آب بهزات يتجه يآمادگ يابيارز
نجات  يها قيقا يانداز آب به يابزارها

 عيو استفاده سر يانداز آب به يتندرو برا
 

دوار،  يها تيات و محدوديدرک عمل
زات يها، تجه طناب ،ترمزها، طناب قرقره
 زات متداولير تجهياجبران حرکت و س

 
در طول  يمنيرانه ايشگياقدامات پ

 يها قيقاو از آب گرفتن  يانداز آب به
  نجات تندرو

 
 
نجات  قيقاو گرفتن از آب  يانداز آب به

نامساعد  ييايو در يط جويدر شراتندرو 
 غالب 

ــارز ــده  يابي ــواهد کســب ش از  ش
ــطر ــا قي ــ شينم ــقابل يعمل ت ي

 يزانـدا  آب بهات يمن عمليکنترل ا
ــااز ّآب گــرفتن  نجــات  يهــا قيق

 زات نصب شدهيبا تجهتندرو 

و کنترل  يساز ت آمادهيقابل
 يها قيقا يانداز آب بهزات يتجه

به کاررفته  ينجات تندرو و ابزارها
و از  يانداز آب متداول در طول به

 آب گرفتن 

ت يگــرفتن مســئول
ق نجات تنـدرو  يقا

در طـــــــــــول 
ــه ــداز آب بـ و  يانـ

 گرفتن از آب  
 

نجـات تنـدرو و    يها قيقا يآمادگ يابيارز
و  يانــداز آب بــه يمــرتبط بــرا زاتيــتجه
 عيات سريعمل

 
ــگيپ ــا يريشـ ــيا يهـ ــول  يمنـ در طـ

نجـات    قيقـا و از آب گرفتن  يانداز آب به
   تندرو

 
نجات  قيقاو از آب گرفتن  يانداز آب  به

نامساعد  ييايو در يط جويدر شراتندرو 
 غالب

از  شواهد کسب شده يابيارز
 يت اجرايقابل يعمل شينما قيطر

و از آب  يانداز آب بهات يمن عمليا
با ندرو تجات ن  قيقاگرفتن 

 زات نصب شدهيتجه

 قيقات يگرفتن مسئول يتواناي
 يانداز آب طول بهدر نجات تندرو 

 از آب گرفتن و 

ت يگــرفتن مســئول
نجات تنـدرو   قيقا

 يانداز آب به پس از

ــيو ــا يژگـ ــه  يهـ ــاص، تسـ الت و يخـ
 نجات تندرو   يها قيقا يها تيدمحدو

 
نجات تندرو  قيقابرگرداندن  يها روش

 واژگون شده
 

در  نجات تندرو قيقا يراهبر يچگونگ
 غالب ييايو در يط نامساعد جويشرا

 
 قيقاموجود در  يو ناوبر يمنيزات ايتجه

 نجات تندرو
 
 

 يستيط زيجستجو و عوامل مح يالگوها
 ها آن يبر اجرا مؤثر

 قيهد کسب شده از طرشوا يابيارز
 ت:يقابل يش عملينما
نجات تندرو  قيقا برگرداندن. ١

 واژگون شده

نجات تندرو در  قيقا يراهبر. ٢
 ييايو در ينامساعد جو طيشرا

 غالب

 زات مخصوصيشناکردن با تجه. ٣

و  يزات ارتباطياستفاده از تجه. ٤
 ،نجات تندرو قيقان يب يده عالمت

 يبالگرد و کشت
 يزات اضطراريز تجهاستفاده ا. ٥

 موجود

گرفتن مصدوم از آب و انتقال  .٦
ا ي يآن به بالگرد نجات، کشت

 امن يمحل

با جستجو  يالگوها ياجرا. ٧
 يستيز طيعوامل مح درنظرگرفتن

نجات  يها قيقاات يش عملينما
 يها تيحوزه محدود تندرو در

 غالب يجو طيشرا در يزاتيتجه

موتور  يريبه کارگ
 ونجات تندر قيقا

استفاده از روشن کردن و  يها وهيش
 زات آنيو تجه نجات تندرو قيموتور قا

از  کسب شدهشواهد  يابيارز
روشن  تيقابل يعمل شينما قيطر

 قيکردن و استفاده از موتور قا
 نجات تندرو

مانور الزم  يطور که برا موتور آن
است، روشن و به کار گرفته شده 

 است

 

 ٣/٦ـ  بخش الف
 شرفتهيپ قياطفاي حر يجبارحداقل آموزش ا

 
 تياستاندارد صالح

د آموزش ياند با ن شدهييق تعيات اطفاي حريکنترل عمل يکه برا يانوردانيدر ١
، را با ي، راهکارها و فرماندهيخاص بر سازمانده ق، با تأکيديشرفته فنون اطفاي حريپ

و  فيوظا ها، تيفعالدار شدن  ت عهدهيد بتوانند صالحيت گذرانده باشند و بايموفق
 بگذارند. شيرا از خود به نما ٣/٦ـ  جدول الف ١در ستون  فهرست شده يها تيمسئول

د يبا ٣/٦ـ  جدول الف ٢در ستون و درک موضوعات فهرست شده  دانشسطح  ٢
 ١باشد. يکاف يق در کشتيات اطفاي حريعمل مؤثر کنترل يبرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مياي) الگوي سازمان بين(ه  از دوره

، درک و ينظر طح الزم از دانشبه س يابيبه منظور دستو تجربه   آموزش ٣
 .نامه باشد نين آييارايه شده در قسمت (ب) ا يبا در نظر گرفتن راهنماي ديمهارت با
بر  يمبن يشواهدخواسته شود که  نامهيت گواهمتقاضي دريافالزم است از هر  ٤

 يارهايو مع تيصالح شينما يها وهيطبق ش تيصالحمورد لزوم احراز استاندارد 
 د.يارايه نما ٣/٦ـ  الف جدول ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز

سته شده اند يشا شرفتهيپ قياطفاي حر نهيدر زم ٤که طبق بند  يانوردانياز در ٥
مورد لزوم  يبر حفظ استانداردها يمبن يد خواسته شود که هر پنج سال، شواهديبا

 ١در ستون  فهرست شده يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال دارشدن عهده يت برايصالح
 ند.يارايه نمارا  ٣/٦ـ  جدول الف

مورد لزوم حفظ استاندارد  يرا برا يتوانند تجربه و آموزش در کشت يماعضاء  ٦
 رند:ير بپذيدر موارد ز ٣/٦ـ  جدول الفاز  تيصالح

 :يدر کشت قياطفاي حر اتيکنترل عمل . ١
راهکارها  ،يخاص بر سازمانده تأکيد باا و بندر، يق در درياطفاي حر يها روش .١.١
 ؛يو فرمانده
 ق؛ياطفاي حر اتيعملدر طول  يارتباطات و هماهنگ .١.٢
 ه دود؛يه، از جمله تخليکنترل تهو .١.٣
 و سوخت؛ يکيالکتر يها کنترل سامانه .١.٤
ش ي، افزاييايميش يها ر خشک، واکنشيق (تقطيند اطفاي حريفرا يخطرها .١.٥
 گ بخار)؛يسطح د

 ت مواد؛يريوابسته به انبارش و مد يق و خطرهايحر يها يريشگيپ .١.٦
 ت و کنترل اشخاص مصدوم؛ و يريمد .١.٧
 .يق ساحليبا سامانه اطفاي حر يهماهنگ يها روش .١.٨

 
 ٣/٦ـ  جدول الف

 شرفتهيق پياطفاي حر نهيدر زمت ياستاندارد صالححداقل ات يخصوص
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــرل عمل ات يــکنت
ــاطفــاي حر ق در ي

 يکشت

، و بندر ايدر در قياطفاي حر يها روشـ  
راهکارها و  ،يخاص بر سازمانده تأکيد با

 يفرمانده
آن  تأثير ق،ياطفاي حر ياستفاده از آب براـ  

 يو اصالح ياطير احتي، تدابيبر تعادل کشت
 اتيدر طول عمل يارتباطات و هماهنگـ  

 ق ياطفاي حر
 دود هيتخل از جمله ه،يکنترل تهوـ  
 و سوخت يکيالکتر يها امانهکنترل سـ  
 ري(تقط قياطفاي حر نديفرا ياخطرهـ  

 شيافزا ،ييايميش يها خشک، واکنش
  بخار) گيسطح د

 خطرناک يق شامل کاالهاياطفاي حرـ  
وابسته  يخطرهاق و يحر يها يريشگيپـ  

 ره) ي(رنگ و غ موادت يريمدو به انبارش 
 اشخاص مصدوم و کنترل  تيريمدـ  
ــ   ــاـه روشـ ــرا يـي ـــماهـه يب ــ يـنگ ا ـب

 يق ساحليدگان حرکنن ءاطفا

 دسـتورات  و يعملـ  يها نيتمر
ــراء  ــت  اج ــده تح ــراش  طيش

شــــده و  تأييــــد يآموزشــــ
 يسـاز  هي(مانند شب انهيگرا واقع
) و در صــورت يکشــت طيشــرا
 يکيدر تار بودن يو عمل امکان

ق بر يکنترل حر ياقدامات برا
ق سانحه يکامل و دق يابياساس ارز

منابع  يو با استفاده از تمام
 وجود انجام شده استم ياطالعات

 
ب يو ترت يبند ، زمانيبند تياولو

سانحه، و  ياقدامات با الزامات کل
ل خسارت و خسارت بالقوه به يتقل

ب به خدمه و کاهش ي، آسيکشت
 تناسب دارد يکشت ياتيبازده عمل

 
ق، کامل يانتقال اطالعات بموقع، دق

 است و واضح 
 
ــيا ــ يمنــ ــول  يشخصــ در طــ

 ير تمـام کنترل آتش د يها تيفعال
 شود ياوقات محافظت م

ــازمانده و  يســــ
 يهـا  آموزش گروه

 قياطفاي حر

 يياقتضا يها ن طرحيتدوـ  
 يها گروهص خدمه به يو تخص بيرکتـ  

 ق ياطفاي حر
ق در يکنترل حر يها و راهکارها راهبردـ  

 ينقاط مختلف کشت

ــر ــا نيتمــ ــ يهــ  و يعملــ
انجـام شـده    يهـا  دستورالعمل

 دتأييـ  يآموزشـ  طيشـرا تحت 
ــده و  ــعش ــهيگرا واق ــد  ،ان مانن

 يکشت طيشرا يساز هيشب

 يهــا گــروه يب و ســازماندهيــترک
 يق بــه منظــور اجــرايــکنتــرل حر

 يهـا  ها و طـرح  روش مؤثر بموقع و
   ياضطرار

بازرسي و سرويس 
هــــا و  ســــامانه

تجهيزات كشـف و  
 اطفاي حريق

 
 

هـاي   حريـق، سـامانه  كشـف   يهـا  امانهس
 يها نندهکء، تجهيزات و اطفاحريقي اطفا
ق، شامل ابزارهـا،  يو قابل حمل حر يدست

، ياشخاص، نجات تجهيزات ها و نجات تلمبه
 حفاظت  زاتيحفاظت جان اشخاص، تجه

 شخصي و ارتباطات 
 

 يو قانون يبند رده يها يالزامات بازرس

، با استفاده از يعمل يها نيتمر
ــتجه ــامانهيـ ــا زات و سـ  يهـ
 يآموزشـ  طيشـرا  شده درتأييد
   نهايگرا واقع

ــام ياتيــــعمل ياثربخشــــ  يتمــ
و  حريق يكشف و اطفا يها امانهس

اوقات  يزات در تماميتجه ينگهدار
ــ  ــق توص ــا هيطب ــرد يه و  يعملک
   يالزامات قانون

ــ ــدو يبررس ن يو ت
 ييها گزارش گزارش

دربـــاره ســـوانح   
 ق  يهمراه با حر

 طيتحت شرا يعمل يها نيتمر قيهمراه با حرسوانح علل  يابيارز
 انهيگرا واقع يآموزش

شده است و  يق شناساييعلل حر
 يابياقدامات مقابله ارز ياثربخش

 شود. يم
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 ٤/٦ـ  بخش الف
 يپزشک يها ه و مراقبتياول يها مرتبط با کمک ياجبار الزاماتحداقل 

 
 يها ارايه کمک يشده برا نييتع انوردانيدر يت براياستاندارد صالح

 يکشت در يپزشک هياول
 يکشت يبررو هياول يها ه کمکيارا يبرامنتخب  نوردايدرالزم است از هر  ١

فهرست  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالدار شدن  ت عهدهيخواسته شود که صالح
 بگذارد. شيرا از خود به نما ٤/٦ـ  ١ـ  جدول الف ١در ستون شده 

 ٤/٦ـ  ١ـ  جدول الف ٢در ستون از موضوعات فهرست شده  يسطح آگاه ٢
سوانح  ين شده در صورت بروز احتمالييانورد تعيتوسط در مؤثر يفوراقدام  يد برايبا
 ١باشد. يکاف يدرکشت يماريا بي

 ٤/٦، مقرره ١طبق الزامات بند  نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٣
 يها وهيطبق ش تيصالحمورد لزوم بر احراز استاندارد  يمبن يشواهدخواسته شود 

 جدول ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز يارهايو مع تيصالح شينما
 د.ينمارا ارايه  ٤/٦ـ  ١ـ  الف

 يها شده به عنوان مسئول مراقبت نييتع انوردانيدر يت براياستاندارد صالح
 يکشت در يپزشک
 شوند يم نييتع يکشت در يپزشک يها به عنوان مسئول مراقبتکه  يانوردانيدر ٤

 فهرست شده يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالشدن  ارد ت عهدهيد بتوانند صالحيبا
 بگذارند. شيرا از خود به نما ٤/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ١در ستون 

 ٤/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ٢در ستون از موضوعات فهرست شده  يسطح آگاه ٥
سوانح  ين شده در صورت بروز احتمالييانورد تعيتوسط در مؤثر ياقدام فور يد برايبا
 ٢باشد. يکاف يکشتدر يماريا بي

 ٤/٦، مقرره ٢طبق الزامات بند  نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٦
طبق  تيصالحمورد لزوم بر احراز استاندارد  يمبن يشواهدخواسته شود که 

و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز يارهايو مع تيصالح شينما يها وهيش
 د.يماارايه نرا  ٤/٦ـ  ٢ـ  الف جدول ٤

 

 ٤/٦ـ  ١ـ  جدول الف

 يه پزشکياول يها کمک نهيدر زمت ياستاندارد صالححداقل ات يخصوص
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يها کمک يارايه فور
ه در صورت بروز ياول

در  يماريا بيسانحه 
 يکشت

 هياول يها مکف کيک
 

 ت بدنيساختار و فعال
 

، شامل يدر کشت يسم يخطرها
ه ياول يها کمک ياستفاده از راهنما

 يحوادث شامل کاالها يبرا يپزشک
 يمل  ا معادلي) يجياافخطرناک (ام

 آن
 

 ماريا بينه شخص مصدوم يمعا
 

 ستون فقرات يها بيآس
 

 سرما و گرما تأثير ، تاول ويسوختگ
 

 يها بيو آس ها ي، دررفتگها يشکستگ
 يعضالن

 
 افتگاني از نجات يمراقبت پزشک

 
 ييويراد يپزشک يها هيتوص

 
 يداروشناس

 
 يساز سترون

 
 يو خفگ يشدگ ، غرقيست قلبيا

شواهد کسب شده از  يابيارز
 يعمل يها دستورالعمل قيطر

و  تيخامت، ماهو ييشناسا
 يعلل احتمالوسعت صدمات و 

 يها وهيشکامل و با ، عبموق آن
 مطابقت هياول يها موجود کمک

 دارد
 

به خود  شتريب يها بيآسخطر 
اوقات  يدر تمام نيريسا اي شخص

 رسد يبه حداقل م
 

ط يها و شرا تيدرمان مصدوم
 يها وهيشمار مناسب و با يب

 هياول يها کمکشناخته شده 
 يها باشد و با دستورالعمل يم
 ت دارد مطابق يالملل نيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها استفاده نمود. توان در زمينه تدوين دوره المللي دريانوردي مي(هاي) الگوي سازمان بين  از دورهـ ٢و  ١

 ٤/٦ـ  ٢ـ  جدول الف

 يپزشک يها مراقبت نهيدر زمت ياستاندارد صالححداقل ات يخصوص
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش رک و مهارتدانش، د تيصالح

ــت ــه مراقبـ ــا ارايـ  يهـ
ــه ب يپزشــک ــاران و يب م

 ين نگهـــداريمصـــدوم
 يشده در کشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ين دارايمراقبت از مصدوم
 سر و ستون فقرات يها بيآس. ١

 گوش، بيني، گلو و چشم يها بيآس. ٢

 جيخونريزي داخلي و خار. ٣

 ، تاول و سرمازدگييسوختگ. ٤

 يها بيو آس ها يها، دررفتگ يشکستگ. ٥
 يعضالن

 ها ها و عفونت آن ها، معالجه زخم زخم. ٦
 ن درديتسک. ٧

 زدنره يه و گيبخ يها وهيش. ٨

 يت مشکالت حاد شکميريمد. ٩
 مختصر يدرمان جراح. ١٠

 و پانسمان يچيباندپ. ١١

 
 يموارد پرستار

 اصول كلي .١

 رستاريمراقبت پ .٢

 
 ها، شامل: بيماري

 يط پزشکيها و شرا تيفور .١
 يمقاربت يها يماريب .٢
 يو عفون يياستوا يها يماريب .٣
 

 سوءاستفاده از الکل و داروها
 

 يدندانپزشک يها مراقبت
 

 و تولد يموارد زنان، باردار
 

 افتگاني از نجات يمراقبت پزشک
 

 ايفوت در در
 

 بهداشت
 
 ها، شامل: يمارياز ب يريشگيپ
 زدايي  زدايي و موش گندزدايي، قارچ .١

 واكسيناسيون. ٢

 

هاي مقررات  نگهداري سوابق و نسخه
 مرتبط:

 نگهداري سوابق پزشكي. ١

المللي  مقررات پزشكي ملي و بين. ٢
 يدريانورد

شواهد کسـب شـده از    يابيارز
ــطر ــتورالعمل قيـ ــا دسـ و  هـ
 يش عملينما
 

 يدر صورت امکان، تجربه عمل
ارستان و ميشده در ب تأييد
 مشابه يمحل

نه يم معايمفاه يعاليم بر مبنا
 ييشناسا يو سوابق پزشک ينيبال
 شوند يم
 

حفاظت دربرابر عفونت و انتشار 
 است مؤثر کامل و يماريب
 

آرام، مطمئن و  يکرد شخصيرو
 کننده است دلگرم

 
مار يط بيدرمان مصدوم و شرا

 رفته شدهيپذ يها وهيشمناسب و با 
 يها دستورالعمل و هياول يها کمک

 است مطابق يالملل نيب
 
زان مصرف و کاربرد داروها با يم

 يها دکننده و روشيتول يها هيتوص
 منطبق است يرفته شده پزشکيپذ
 

مار يط بيرات شراييت تغياهم
 شود يم ييبموقع شناسا

 

ــرح ــا شــرکت در ط  يه
ــده   ــگ شـــ هماهنـــ

بـه   يپزشـک  يهـا  کمک
 ها يکشت

 ، شامل:يخارج يها کمک
 ييويراد يپزشک يها هيتوص. ١

ن، از جمله يماران و مصدوميانتقال ب. ٢
 انتقال با بالگرد

مار يانوردان بياز در يمراقبت پزشک. ٣
ن بهداشت يبا مسئول يشامل همکار

ماران خارج از يب يها ا بخشيبندر 
 در بندر يکشت

کامل است و  ينينه باليمعا يها روش 
 شده مطابقت دارد افتيبا دستورات در

 
انتقال با  يبرا يساز وه و آمادهيش

مطابقت شناخته شده  يها روش
 يارايه حداکثر راحت يو برا دارد

 شده است يمار طراحيب يممکن برا
 
 يها هيدرخواست توص يها وهيش

ها و  هيبا توص ييويراد يپزشک
 مطابقت داردموجود  يها وهيش

 

 ٥/٦ـ  بخش الف
 يتيافسران امن يبرامهارت  يها مهنايصدور گواه يبرا يحداقل الزامات اجبار

 ها يکشت
 

 ت ياستاندارد صالح
  يکشت يتيافسر امن ه عنوانب مهارت  نامهيگواهالزم است از هر متقاضي دريافت  ١

فهرست شده  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعال دارشدن ت عهدهيخواسته شود که صالح
 رد.بگذا شيرا از خود به نما ٥/٦ـ  جدول الف ١در ستون 

د يبا ٥/٦ـ  دول الفـج ٢در ستون ت شده ـوعات فهرسـاز موض يسطح آگاه ٢
 توانا سازد.  يکشت يتيفه افسر امنيانجام وظ يرا برا يباشد که متقاض يکاف يبه نحو
، درک و ينظر سطح الزم از دانشبه  يابيبه منظور دستو تجربه   آموزشدر  ٣

 .نظر گرفته شود در نامه نييآ نيا ٥/٦ـ  مندرج در بخش ب يها هيتوص ديمهارت با
بر  يمبن يشواهدخواسته شود که  نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٤

 يارهايو مع تيصالح شينما يها وهيطبق ش تيصالحمورد لزوم احراز استاندارد 
 د.يارايه نمارا  ٥/٦ـ  الف جدول ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح يابيشارز
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 ٥/٦ـ  جدول الف

 ها يکشت يتيافسران امن يبرات ياستاندارد صالححداقل ات يخصوص
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

 يحفظ و نظارت بـر اجـرا  
 يکشت يتيطرح امن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يالملل نيب يتياست امنياز س يآگاه
ها،  دولت يها تيو مسئول يانورديدر

ن شده، شامل ييها و اشخاص تع شرکت
 و سرقت مسلحانه يموارد مرتبط با دزد

 
 يتيطرح امن يها از هدف و بخش يآگاه
 يمرتبط و نگهدار يها وهي، شيکشت

و  يشامل موارد مرتبط با دزدسوابق، 
 سرقت مسلحانه

 
طرح  ياجرا يکه برا ييها از روش يآگاه
سوانح  يده و گزارش يکشت يتيامن
 در نظر گرفت يتيامن
 

و  ينوردايدر تيسطوح امناز  يآگاه
متعاقب آن در  يتيها و اقدامات امن روش
 يالت بندريط تسهيو در مح يکشت

 
 ياجرا يها از الزامات و روش يآگاه
در صحنه،  ي، بازرسيداخل يها يزيمم

 يتيامن يها تيش فعاليکنترل و پا
 يکشت يتيدر طرح امن مندرج

 
به  يده گزارش يها از الزامات و روش يآگاه

شرکت در خصوص هرگونه  يتيافسر امن
نواقص و موارد عدم انطباق مشاهده شده 

 يها يني، بازبيداخل يها يزيدرطول مم
 يتيامن يها يو بازرس يادوار

 
 

اصالح  يها ها و روش وهياز ش يآگاه
 يکشت يتيطرح امن

 
مرتبط با  يياقتضا يها از طرح يآگاه

هاي واكنش به تهديدات يا  امنيت و روش
 يتخلفات امنيتي، شامل الزامات برقرار

در تعامل ضروري  ياتيات حيعمل
موارد بندر/كشتي، همچنين شامل 

 و سرقت مسلحانه يمرتبط با دزد
 

كافي از تعاريف و واژگان امنيت  يآگاه
 يموارد مرتبط با دزددريانوردي، شامل 

 قت مسلحانهو سر

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد ا آموزشيآزمون  قيطر

 شده

هـا و اقـدامات بـا اصـول موجـود       وهيش
ــط آ و  اس پــي اس آينامــه  نيــيتوس
ــا  ١٩٧٤ون ســوالس يکنوانســ ــر ب براب
 (اصالح شده) مطابقت دارد ١٣٥٣

 
ت به يمرتبط با امن يالزامات قانون

 اند شده ييشناسا يدرست
 

واکنش به  يبرا يمادگها حالت آ روش
را  يانورديت دريرات در سطوح امنييتغ

 اند فراهم نموده
 

ت افسر يارتباطات در حوزه مسئول
به صورت واضح و قابل  يکشت يتيامن

 شود يفهم برقرار م

د و يخطر، تهد يابيارز
 يتيامن يريپذ بيآس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يابيارز يخطر و ابزارها يابياز ارز يآگاه
 

، شامل يتيامن يابياز اسناد ارز يآگاه
 يتياظهارنامه امن

 
 ياز فنون مورد استفاده برا يآگاه
شامل موارد ، يتيکردن اقدامات امن يخنث
به کار  مسلح انرقاو س اندزد توسطبه 

 شود يگرفته م
 

که  ياشخاص ييشناسا ياز تواناي يآگاه
دات يوجودآورنده تهد به طور بالقوه به

 ض هستنديه تبع، بدون هرگونيتيامن
 

ص اسلحه، ابزارها يتشخ ياز تواناي يآگاه
 يها بياز آس يو مواد خطرناک و آگاه

 ها از آن يناش
 

ت يرياز فنون کنترل و مد يآگاه
 ت، حسب لزوميجمع

 
ت اطالعات حساس يرياز مد يآگاه
 يتيو ارتباطات امن يتيامن
 

 يانجام و هماهنگ يبا چگونگ ييآشنا
  يبازرس

 
و  يبدن يبازرس يها وهيشبا  ييآشنا

 ناخوانده  بازرسي

از  کسب شدهشواهد  يابيارز
ا ي شده تأييد آموزش قيطر

شده،  تأييد تجربه و آزمون
ت يصالح يش عمليشامل نما

 در:
 انجام بازرسي بدني .١

  ناخوانده  انجام بازرسي .٢

ها و اقدامات با اصول موجود  روش
و  اس پي اس آينامه  نييتوسط آ

برابر با  ١٩٧٤س ون سواليکنوانس
 (اصالح شده) مطابقت دارد ١٣٥٣

 
واکنش به  يبرا يها حالت آمادگ روش

را  يانورديت دريرات در سطوح امنييتغ
 اند فراهم نموده

 
ت افسر يارتباطات در حوزه مسئول

به صورت واضح و قابل  يکشت يتيامن
 شود يفهم برقرار م

ــ ــت   يبازرس ــنظم کش  يم
 نـان از يجهت حصول اطم

ر يو حفـــظ تـــداباجـــراء 
 يتيمناسب امن

ش مناطق ين و پايياز الزامات تع يآگاه
 ممنوعه

 
و  يبه کشت ياز کنترل دسترس يآگاه

 يدر کشت مناطق ممنوعه
 

 يها محوطه مؤثر شيپا يها وهياز ش يآگاه
 ياطراف کشتمناطق عرشه و 

 
مرتبط با  يتياز جوانب امن يآگاه

 يکشت يتدارکات يبار و انبارها يجابجاي
 يتيو افسران امن ير خدمه کشتيا ساب

 يالت بندريتسه
 

اده يکنترل سوار/پ يها وهياز ش يآگاه
به اشخاص و  يشدن و دسترس

 يآنها در کشت يها ييدارا

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد ا آموزشيآزمون  قيطر

 شده

هــا و اقــدامات بــا اصــول موجــود  روش
ــط آ و  اس پــي اس آينامــه  نيــيتوس
ــا  ١٩٧٤ســوالس ون يکنوانســ ــر ب براب
 (اصالح شده) مطابقت دارد ١٣٥٣

 
واکنش به  يبرا يها حالت آمادگ روش

را  يانورديت دريرات در سطوح امنييتغ
 اند فراهم نموده

 
ت افسر يارتباطات در حوزه مسئول

به صورت واضح و قابل  يکشت يتيامن
 شود  يفهم برقرار م

 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ــول اطم ــان از يحصـ نـ
 ميش و تنظيکاربرد، آزما

ــح ــح تجهيصـ زات و يـ
 يتــيامن يهــا ســامانه

 ، در صورت وجوديکشت

و  زاتيتجهاز انواع مختلف  يآگاه
 يها تيو محدود يتيامن يها امانهس
ها، شامل اقالم قابل استفاده در  آن

 حمالت دزدان و سارقان مسلح
 

ها و  ها، دستورالعمل از روش يآگاه
 يها رهنمودها در استفاده از سامانه

 يدر کشت يتيناعالم خطر ام
 

و  ميتنظ ،شيآزما يها وهياز ش يآگاه
 يها امانهو س زاتيتجهاز  ينگهدار

 ا ي، خصوصاً در دريکشت يتيامن

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد ا آموزشيآزمون  قيطر

 شده

ها و اقدامات با اصول موجود  روش
و  اس پي اس آينامه  نييتوسط آ

برابر با  ١٩٧٤ون سوالس يکنوانس
 (اصالح شده) مطابقت دارد ١٣٥٣

و  ياريهوشـ ب بـه  يترغ
 يتيامن يها يآگاه

ن و ي، تمـر ياز الزامـات آموزشـ   يآگاه
ــب کنوانســ   ــه موج ــانور ب ــا،  ونيم ه

مـرتبط   يهـا  هـا و بخشـنامه   نامه نييآ
شـامل  ، يانورديـ در يالمللنيسازمان ب

ــوارد مــرتبط بــا دزد   و ســرقت  يم
 مسلحانه

 
و  يهآگاارتقاي  يها وهياز ش يآگاه

 يدر کشت يتيمراقبت امن
 

 ياثربخش يابيارز يها وهياز ش يآگاه
 ها و مانورها نيتمر

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد ا آموزشيآزمون  قيطر

 شده

ها و اقدامات با اصول موجود  روش
و  اس پي اس آينامه  نييتوسط آ

برابر با  ١٩٧٤ون سوالس يکنوانس
 (اصالح شده) مطابقت دارد ١٣٥٣

 
ت افسر يارتباطات در حوزه مسئول

به صورت واضح و  يکشت يتيامن
 شود. يقابل فهم برقرار م

 

 
 ٦/٦ـ  بخش الف

 انوردانيدر يتمام يبرا يتيآموزش موارد امن يبرا ياجبارحداقل الزامات 
 

 يتيموارد امنبا  ييآموزش آشنا يت براياستاندارد صالح
، تمامي اشخاص استخدام شده يا انجام وظيفه در كشتي ياعزام براپيش از  ١
نامه  نيياز مفاد آ يرويان، ملزم به پبه غير از مسافر، يك كشتي درياپيما درشاغل 

 با توجهرا  يتيشده در رابطه با موارد امن تأييد يک دوره آموزشيد يبااس،  پي اس آي
 قسمت (ب) گذرانده باشند، تا بتوانند:در ارايه شده  يرهنمودهابه 

امنيتي، شامل تهديد يا حمله دزدان دريايي يا سارقان مسلح را سوانح  .١
 گزارش نمايند؛

 در موارد شناسايي تهديدات امنيتي را بدانند؛ و  يريگيپ يهاي الزم را برا روش .٢
 اقتضايي و اضطراري مرتبط با امنيت شركت نمايند. يدر روشها .٣
و داراي وظايف رياپيما استخدام شده يا شاغل برروي يك كشتي ددريانوردان  ٢

در ارتباط  با موارد امنيتي  از آموزش آشناييف، يش از ارجاع آن وظايد پين امنيتي بايمع
بخش (ب)  يراهنماي، با توجه به خود امنيتي تعيين شده يها تيو مسئولوظايف با 

 .مند شوند بهره
با  يخصا شي يکشت يتيد توسط افسر امنيبا با موارد امنيتي  آموزش آشنايي ٣

 مشابه ارايه شود. يستگيشا
 يتيامن ياريآموزش هوش يت براياستاندارد صالح

ملزم به  يها يدر کشت يهر سمت يا استخدام شده برايانوردان شاغل يدر ٤
از  يبه عنوان بخش يت آن کشتي، که در فعالاس پي اس آينامه  نييانطباق با الزامات آ

 : يدر کشت يا فهيد قبل از ارجاع هر وظيباشند با يتيفه امنيبدون ارجاع وظ يليخدمه تکم
، يتيامن ياريشده مناسب درخصوص هوش تأييد يها ا دستورالعمليآموزش  .١

 ند؛يافت نمايدر ٦/٦ـ  ١ـ  طبق جدول الف
به منظور  تيصالحمورد لزوم بر احراز استاندارد  يمبن يشواهدبتوانند  .٢

 ٦/٦ـ  ١ـ  جدول الف ١در ستون شده فهرست يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالدارشدن  عهده
 ر ارايه نمايند:يز يها وهيبه شرا 

مندرج   تيصالح يابيشارز يارهايو مع ها وهيطبق ش تيصالحش يتوسط نما .٢.١
 ؛ و ٦/٦ـ  ١ـ  الف جدول ٤و  ٣ يها در ستون
شده  يدتأي يبرنامه آموزش کياز  يمستمر به عنوان بخش يابيارز ايآزمون توسط  .٢.٢

 .٦/٦ـ  ١ـ  الف جدول ٢مندرج در ستون در موضوعات 
 الزامات موقت

خود  ييايکه خدمت در يانورداني)، در١١/١٠/١٣٩٢( ٢٠١٤ه يخ اول ژانويتا تار ٥
خود از  يرويد بتوانند پياند با ن بخش آغاز نمودهيشدن ااالجراء  الزم خيش از تاريرا پ

 ند:يبات نمار اثيز يها وهيرا به ش ٤الزامات بند 
، به مدت حداقل شش ماه در يشده به عنوان خدمه کشت تأييد ييايخدمت در .١

 ايمجموع ظرف سه سال قبل از آن؛ 
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 يالزام ياييمعادل با خدمت در يرا انجام داده باشند که در بررس يتيف امنيوظا .٢
 ا يباشند؛  ٥.١به موجب بند 

 ايشده؛  تأييد ک آزمونيدر  يقبول .٣
 شده. تأييد ل موفق آموزشتكمي .٤

 ن شدهييتع يتيف امنيوظا يانوردان دارايدر يت براياستاندارد صالح
مرتبط با  يها تي، از جمله فعاليتيامن فيوظاانجام  يکه برا يانوردياز هر در ٦

دارشدن  عهده تيصالحخواسته شود که  ديبااست شده  نييتعو سرقت مسلحانه،  يدزد
را از  ٦/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ١در ستون فهرست شده  يها تيلو مسئو فيوظا ها، تيفعال

 بگذارد. شيخود به نما
د به يبا ٦/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ٢در ستون از موضوعات مندرج  يسطح آگاه ٧

 از جملهشده،  نييتع يتيامن فيوظارا قادر به انجام  يد که هر متقاضيت نمايکفا ينحو
 د. يبنما يدر کشت نهو سرقت مسلحا يمرتبط با دزد يها تيفعال

بر  يمبن يشواهد خواسته شود که نامهيمتقاضي دريافت گواهالزم است از هر  ٨
 د:ير ارايه نمايز يها وهياز ش يکيرا به  تيصالحمورد لزوم احراز استاندارد 

مندرج در  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالدارشدن  عهده تيصالحش ينما .١
 يابيشارز يارهايو مع تيصالحش ينما يها وهيطبق ش ،٦/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ١ستون 
 جدول؛ و آن  ٤و  ٣ يها مندرج در ستون  تيصالح

شده  تأييد يبرنامه آموزش کياز  يمستمر به عنوان بخش يابيارز ايآزمون  .٢
 .٦/٦ـ  ٢ـ  جدول الف ٢شامل موارد مندرج در ستون 

 الزامات موقت
خود  ييايکه خدمت در يانورداني)، در١١/١٠/١٣٩٢( ٢٠١٤ه يخ اول ژانويتا تار ٩

 تيصالحد بتوانند ياند با ن بخش آغاز نمودهيشدن ااالجراء  الزم خيش از تاريرا پ
 ٦/٦ـ  ٢ـ  الف جدول ١مندرج در ستون  يها تيو مسئول فيوظا ها، تيفعالدارشدن  عهده

 :بگذارند شير از خود به نمايز يها وهيرا به ش
، به مدت حداقل شش ماه در يشده به عنوان خدمه کشت تأييد ييايخدمت در .١

 ايمجموع ظرف سه سال قبل از آن؛ 
 يالزام ييايمعادل با خدمت در يرا انجام داده باشند که در بررس يتيف امنيوظا . ٢

 ايباشند؛  ٩.١به موجب بند 
 ايشده؛  تأييد ک آزمونيدر  يقبول .٣
 شده. تأييد تكميل موفق آموزش .٤
 

 ٦/٦ـ  ١ـ  جدول الف
  يتيامن يارينه هوشيت در زمياستاندارد صالححداقل ات يخصوص

 
 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ت يکمک به ارتقاي امن
ق يــاز طر يانورديــدر
 ياريش هوشيافزا

ژگان از تعاريف و وا مقدماتي يکار يآگاه
ي، شامل موارد مرتبط با نوردامنيت دريا

 و سرقت مسلحانه يدزد
 

 يالملل نيب يتياست امنيمقدماتي از س يآگاه
ها  ها، شرکت دولت يها تيو مسئول يانورديدر

 و اشخاص
 

 و ينوردايدر تياز سطوح امن مقدماتي يآگاه
در  يتيو اقدامات امن ها روشآنها بر  تأثير
 يربند التيو در تسه يکشت

 
 يتيامن يده  گزارش يها روشاز  يآگاه

 
مرتبط  يياقتضا يها طرحمقدماتي از  يآگاه
 ت يبا امن

 قيشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا يشده  تأييد يها دستورالعمل
 شده تأييد ک دورهيشرکت در 

ت يالزامات مرتبط با ارتقاي امن
 ييشناسا يبه درست يانورديدر

 اند شده

دات يـــتهد ييشناســـا
 يتيمنا

کردن  يخنث يها وهيمقدماتي از ش يآگاه
 يتيامن اقدامات

 
 ييشناسا كسب توانايي يبرا مقدماتي يآگاه
موارد مرتبط بالقوه، از جمله  يتيامن داتيتهد

 و سرقت مسلحانه يبا دزد
 

توانا ساختن در  يبرا مقدماتي يآگاه
اسلحه، ابزارها و مواد خطرناک و  ييشناسا
 از آنها ياشن يها بياز آس يآگاه

 
و  يتياطالعات امن تيرياز مد مقدماتي يآگاه

 يتيارتباطات امن

 قيشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا يشده  تأييد يها دستورالعمل
 شده تأييد ک دورهيشرکت در 

به  يانورديدر يتيدات امنيتهد
 شوند يم ييشناسا يدرست

 يها وهيدرک لزوم و ش
ــ  ــظ هوشـ و  ياريحفـ

 يتيمراقبت امن

ن و ياز الزامات آموزش، تمر مقدماتي يهآگا
ها و  نامه نييها، آ ونيمانور به موجب کنوانس

 يالمللنيمرتبط سازمان ب يها بخشنامه
و  يشامل موارد مرتبط با دزد، يانورديدر

 سرقت مسلحانه

 قيشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا يشده  تأييد يها دستورالعمل
 شده تأييد ک دورهيشرکت در 

ت يات مرتبط با ارتقاي امنالزام
 ييشناسا يبه درست يانورديدر
 شوند يم

 ٦/٦ـ  ٢ـ  جدول الف
 يتيامن فيوظا يدارا انوردانيدر يبرات ياستاندارد صالح حداقلات يخصوص

 شده نييتع
 

 ٤ستون  ٣ستون  ٢ستون  ١ستون 

  تيصالح يابيارز يارهايمع تيش صالحينما يها وهيش دانش، درک و مهارت تيصالح

ط يحفـــظ شـــرا  
ــرح   ــدرج در ط من

 يکشت يتيامن

ي از تعاريف و واژگان امنيت ركا يآگاه
و  يي، شامل موارد مرتبط با دزدنورددريا

 سرقت مسلحانه
 

ــاه ــت امنياز س يآگ ــياس ــ يت ــ نيب  يالملل
ــدر ــئول يانوردي ــا تيو مس ــت يه ــا،  دول ه

از  يکـار  يها و اشخاص، شامل آگـاه  شرکت
 سلحانهو سرقت م يموارد مرتبط با دزد

 
 تأثير و ينوردايدر تياز سطوح امن يآگاه

و  يدر کشت يتيو اقدامات امن ها روشآنها بر 
 يبندر التيدر تسه

 
 يتيامن يده  گزارش يها روشاز  يآگاه

 
و  ني، تمريالزامات آموزشها و  روشاز  يآگاه

و  ها نامه نييآ ها، ونيمانور به موجب کنوانس
 يالمللنيسازمان بمرتبط  يها بخشنامه

و  يشامل موارد مرتبط با دزد ،يانورديدر
 سرقت مسلحانه

 
، يابيو ارز يبازرس ياجرا يها روشاز  يآگاه

مندرج  يتيامن يها تيفعال شيکنترل و پا و
 يکشت يتيدر طرح امن

 
مرتبط با امنيت  يياقتضا يها از طرح يآگاه
واكنش به تهديدات يا تخلفات  يها روشو 

در  ياتيات حيعملظ حف مفادامنيتي، شامل 
تعامل ضروري بندر/كشتي، همچنين شامل 

  و سرقت مسلحانه يموارد مرتبط با دزد

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد يها دستورالعمل قيطر

 تأييد ک دورهيا شرکت در يشده 
 شده

ــا اصــول   روش هــا و اقــدامات ب
 نامــه نيــيآموجــود توســط  

ون يکنوانســـ اس و پـــي اس آي
 ١٣٥٣ابـر بـا   بر ١٩٧٤سوالس 

 (اصالح شده) مطابقت دارد
 

ت يمرتبط با امن يالزامات قانون
 شود يم ييشناسا يبه درست

 
ت يارتباطات در حوزه مسئول

به صورت  يکشت يتيافسر امن
واضح و قابل فهم برقرار 

 شود يم

ها و  خطر ييشناسا
 يتيدات امنيتهد

، شامل اظهارنامه يتياز اسناد امن يآگاه
 يتيامن
 

ر يکردن تداب يخنث يها وهياز ش يآگاه
 اندزد توسط شامل موارد به کاررفته، يتيامن
 مسلح انرقاو س

 
دات يتهد ييدر شناسا يتوانمند يبرا يآگاه
 بالقوه يتيامن
 

اسلحه،  يشناساي يتوانمند يبرا يآگاه
 يها بياز آس يابزارها و مواد خطرناک و آگاه

 از آنها يناش
 

ت، يت جمعيريفنون کنترل و مدبا  ييآشنا
 حسب لزوم

 
و  يتيت اطالعات امنيريدر مد يآگاه

 يتيارتباطات امن
 

  بازرسيو  يبدن يبازرس يها وهيشبا  ييآشنا
  ناخوانده

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد يها دستورالعمل قيطر

 تأييد ک دورهيا شرکت در يشده 
 شده

ــا اصــول  هــا روش و اقــدامات ب
 نامــه نيــيتوســط آ موجــود

 ونياس و کنوانســـ پـــي اس آي
 ١٣٥٣برابـر بـا    ١٩٧٤سوالس 

 (اصالح شده) مطابقت دارد

 يتــ يامن  يبازرســ
  يمنظم کشت

 ش مناطق ممنوعهياز فنون پا يآگاه
 

 مناطقو  يبه کشت ياز کنترل دسترس يآگاه
  يدر کشت ممنوعه

 
 يها محوطه مؤثر شيپا يها وهيبا ش ييآشنا

 ياطراف کشتمناطق عرشه و 
 

مرتبط با کاال و  يبازرس يها وهيز شا يآگاه
 يتدارکات کشت يانبارها

 
اده شدن و يکنترل سوار/پ يها وهياز ش يآگاه

ها در  آن يها ييبه اشخاص و دارا يدسترس
 يکشت

 قيشواهد کسب شده از طر يابيارز
ا يـ شـده   تأييـد  يها دستورالعمل
 شده تأييد ک دورهيشرکت در 

ــا اصــول   روش هــا و اقــدامات ب
 نامــه نيــيآتوســط موجــود 

ون يکنوانســـ اس و پـــي اس آي
 ١٣٥٣برابـر بـا    ١٩٧٤سوالس 

 (اصالح شده) مطابقت دارد

ح از ياستفاده صـح 
ــتجه زات و يــــــ

 يتيامن يها سامانه
، در صـورت  يکشت
 وجود

و  زاتيتجهاز انواع مختلف  يکل يآگاه
، شامل موارد قابل استفاده يتيامن يها امانهس

لح، شامل در حمالت دزدان و سارقان مس
 ها آن يها تيمحدود

 
از  يو نگهدار ميتنظ ،شيآزمااز لزوم  يآگاه
، يکشت يتيامن يها امانهو س زاتيتجه

 ا يخصوصاً در در

شواهد کسب شده از  يابيارز
 تأييد ا آموزشيآزمون  قيطر

 شده

ــتجه ــامانهيـ ــا زات و سـ  يهـ
ــا  ياتيــــعمل در انطبــــاق بــ

ــتورالعمل ــا عمل دسـ ــهـ  ياتيـ
ــا ديــتجه ر نظــر زات موجــود ب

ــدود  ــرفتن محـ ــا تيگـ  يهـ
هــا انجــام  و ســامانه يزاتــيتجه

 رديگ  يم
 

ــا اصــول   روش هــا و اقــدامات ب
 نامــه نيــيآموجــود توســط  

ون يکنوانســـ اس و پـــي اس آي
 ١٣٥٣برابـر بـا    ١٩٧٤سوالس 

 (اصالح شده) مطابقت دارد
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 فصل هفتم 
  نيگزيجا يها نامهيگواهمربوط به صدور  ياستانداردها

 
 ١/٧ـ  بخش الف
 نيگزيجا يها نامهيصدور گواه

به موجب مفاد فصل هفتم  ياتينامه در سطح عمليافت گواهيدر ياز هر متقاض  ١
ان برساند و يمرتبط را به پا تعليماتد خواسته شود که آموزش و يون بايمه کنوانسياز ضم

را  ١/٣ا جدول الف ي ١/٢ـ  ف مندرج در جدول الفيوظا ي هيکل يت براياستاندارد صالح
ب يممکن است به ترت ١/٣ـ  ا الفي ١/٢ـ  ف مشخص شده در جدول الفيد. وظاياحراز نما

را  يتر شيمات بي، حسب مورد، آموزش و تعلين که متقاضياضافه شود، مشروط بر ا
 د.يف مرتبط احراز نمايوظا يز شده در آن جداول را برايت تجويان رساند و صالحيپا به

که  ي، به عنوان شخصيتيريامه در سطح مدنيافت گواهيدر ياز هر متقاض ٢
ا به عنوان يد، دار عهده تر را به شيا بيتن  ٥٠٠ت ناخالص يبا ظرف يکشت يفرمانده
د يرا به عهده خواهد داشت، با يشخص فرمانده، فرمانده يکه در صورت ناتوان يشخص

مات يتعل ،١/٢ـ  ت مندرج در جدول الفيخواسته شود، عالوه بر انطباق با استاندارد صالح
ز شده يف تجويوظا ي هيت انجام کليان برساند و استاندارد صالحيو آموزش مرتبط را به پا

ن قسمت ياز ا ٣ف مشخص شده در جداول فصل يد. وظايرا احراز نما ٢/٢در جدول 
مات وآموزش ي، حسب مورد، تعلين که متقاضيممکن است اضافه شود، مشروط بر ا

 يز شده در آن جداول را برايت تجويصالح يند و استانداردهاان برسايرا به پا يتر شيب
 ف مرتبط احراز کند.يوظا

مسئول رانش به عنوان فرد  يتيريدر سطح مد نامهيگواه افتيدر يمتقاضهر  ٣
فرد  اي تر، شيب اي لوواتيک ٧٥٠ با توان يسامانه رانش اصل يدارا يها يکشت يکيمکان
 ياجرا ازمسئول فرد  يدر صورت ناتوان ،يکشت نيچنت رانش ين مسئوليا يرندهيگ ليتحو
، ١/٣ـ  مندرج در جدول الف تيبتوانند، عالوه بر احراز استاندارد صالح ديخود، با فيوظا

 ي هيکل يبرا تيمرتبط را به اتمام برسانند و استاندارد صالح يها و آموزش التيتحص
وم دمندرج در فصل  يها تيفعال .نديرا احراز نما ٢/٣ـ  مندرج در جدول الف يها تيفعال

 يها و آموزش التيتحص ان،يکه متقاض ابدي شيافزا يدر صورت ،بخش ممکن است نيا
مندرج در جداول  تيبه اتمام برسانند و استاندارد صالح ورد،را، حسب م يمرتبط اضاف

 .نديمورد نظر را احراز نما يها تيفعال يفوق برا
 :يبانيپشت در سطح نامهيگواه افتيدر ياز هر متقاض ٤
 يها و آموزش التيتحصد خواسته شود يبا ييايدر يا مهندسي ينه ناوبريدر زم .١

 ٤/٢ـ  ول الفامندرج در جد  تيفعال يبرا تيبرسانند و استاندارد صالحان يپامرتبط را به 
 ٤/٣ ـ الف اي ٤/٢ـ  در جداول الف مشخص شده مندرج فيوظا. ندـيرا احراز نما ٤/٣ـ  ا الفي

 يها و آموزش التيتحص ،يمتقاض ن کهيابد، مشروط بر ايش يافزاممکن است ب يبه ترت
مندرج در جداول  تيبرسانند و استاندارد صالحان يپارا، حسب مورد، به  يتر شيب مرتبط
 ؛نديمورد نظر را احراز نما يها تيفعال يفوق برا
احراز استاندارد عالوه بر خواسته شود  ديباانورد ماهر عرشه يبه عنوان در .٢
استاندارد  برساند و انيپامرتبط را به  يها آموزش ،٤/٢ـ  در جدول الف شده مشخص تيصالح
را احراز  ٥/٢ـ  مندرج در جدول الف يها  تيفعالز شده يف تجويوظا ي همه يبرا تيصالح

ابد، يش يافزا ممکن است ٥/٣ـ  الف اي ٤/٣ـ  در جداول الف ف مشخص شدهيوظا. دينما
برساند ان يپا را، حسب مورد، به يتر شيب مرتبط يها آموزش ،يقاضمت ن کهيوط بر امشر

مورد نظر را  )ي(ها فهيوظ يبرا ا جداوليآن جدول در  ز شدهيتجو تيو استاندارد صالح
 ؛ و دياحراز نما
عالوه بر احراز استاندارد خواسته شود  ديباموتور  ماهر انورديبه عنوان در .٣
مرتبط را به اتمام برساند و استاندارد  يها ، آموزش٤/٣ـ  ر جدول الفمندرج د تيصالح
 يها تي. فعالديرا احراز نما ٥/٣ـ  مندرج در جدول الف يها  تيفعال ي هيکل يبرا تيصالح

 ابدي شيافزا يممکن است در صورت بيبه ترت ٥/٢ـ  الف اي ٤/٢ـ  مندرج در جداول الف
برساند و استاندارد  پايانرا، حسب مورد، به  يفمرتبط اضا يها آموزش ان،يکه متقاض

 .ندي) مورد نظر را احراز نماي(ها تيفعال يجداول) فوق برا ايمندرج در جدول ( تيصالح
 

 ٢/٧ـ  بخش الف
 انوردانيدر يها نامهيصدور گواه

نامه به موجب مفاد بخش يافت گواهيدر ي، متقاض١/٧مقرره  ١.٣طبق الزامات بند  ١
 د:يبا ١/٣ـ  و الف ١/٢ـ  ف مشخص شده در جداول الفيدر وظا ياتيعملهفتم در سطح 

ن خدمت يکه ا يشده داشته باشد، در حال تأييد ييايخدمت درماه  ١٢حداقل  .١
ک افسر مهندس يف موتورخانه تحت نظارت يوظا يد شامل حداقل شش ماه اجرايبا

 ينگهبان فيوظا يماه اجراحداقل شش ، يانورديف به درياز به وظايسته، و درصورت نيشا
 باشد؛ و  ينگهبان پل فرمانده ستهيافسر شا کيتحت نظارت  يپل فرمانده

احراز  يرا برا يدرکشت يا شده تأييد يآموزش يها ن خدمت، برنامهيدر طول ا .٢
رساند و  يان ميبه پا ١/٣ـ  و الف ١/٢ـ  لفاجداول  يها الزامات مرتبط مندرج در بخش

 شود. يمستند م يسوابق آموزشمراتب در دفترچه 
 يتيرينامه به موجب الزامات بخش هفتم در سطح مديافت گواهيدر يهر متقاض ٢

 ييايخدمت در ديبا ١/٣ـ  و الف ١/٢ـ  ف مندرج در جداول الفيظا از و يا مجموعه يبرا
 ر داشته باشند:ينامه فوق به صورت زيگواه ييف مندرج در سند شناسايشده طبق وظا تأييد

 يکيت رانش مکانيا مسئولي يفرمانده ير از اشخاص دارايبه غ ياشخاص يبرا .١
، ٣/٣ا ي ٢/٣حسب مورد، مرتبط با مقرره  ياتيف در سطح عمليوظا يماه اجرا ١٢، يکشت
 يماه اجرا ١٢حداقل  ،الزم باشد يتيريدر سطح مد يانورديف دريکه وظا يدر صورتو 

 ؛ياتيلدر سطح عم يپل فرمانده ينگهبان فيوظا
ماه،  ٤٨، حداقل يکشت يکيت رانش مکانيا مسئولي يفرمانده يافراد دارا يبرا .٢

مندرج در سند  يها تيف مرتبط با فعاليوظا ين بخش، اجرايا ٢.١شامل مفاد بند 
 ياجرا يد برايماه آن با ٢٤نامه، که يگواه ينامه به عنوان افسر دارايگواه ييشناسا

مندرج در  فيوظا ياجرا يبرا ديماه آن با ٢٤و  ١/٣ـ  ف مندرج در جدول الفيوظا
 شود. يسپر ٢/٣ـ  الفو  ١/٣ـ  الفول اجد

نامه به موجب مفاد يافت گواهيدر ي، هر متقاض١/٧مقرره  ١.٣طبق الزامات بند  ٣
ـ  و الف ٤/٢ـ  ف مشخص شده در جداول الفيدر وظا يبانيبخش هفتم در سطح پشت

 ان رسانده باشد:ير را به پايد موارد زيبا ٤/٣
 ل شده از:يماه تجربه، تشک ١٢شده، شامل حداقل  تأييد ييايخدمت در .١

 ؛ ويناوبر ينگهبان فيوظاماه مرتبط با  ٦حداقل  .١.١
 ايموتورخانه؛  فيماه مرتبط با وظا ٦حداقل  .١.٢
 يياي، شامل خدمت دريکشت يا بررويا يمت به دريش از عزيژه، پيآموزش و .٢

 شده از: ليتشکماه،  ٤ه مدت حداقل شده ب تأييد
 ؛ ويناوبر ينگهبان فيوظاماه مرتبط با  ٢حداقل  .٢.١
 ايموتورخانه؛  فيماه مرتبط با وظا ٢حداقل  .٢.٢
د تحت يبا ٣.٢ا ي ٣.١مندرج در بند  ي، تجربه و آموزش الزامييايخدمت در .٣

 ود.مناسب انجام ش يستگيشا يا ملوان دارايک افسر يم ينظارت مستق
نامه به موجب يافت گواهيدر ي، هر متقاض١/٧ يمقرره ١.٣طبق الزامات بند  ٤

 ،٥/٣ـ  و الف ٥/٢ـ  شده در جداول الف ف مشخصيدر وظا يبانيدر سطح پشتبخش هفتم  مفاد
 ياز نگهبان يدهنده بخش ليک ملوان تشکيخدمت به عنوان  يبرا يستگين احراز شايدر ح
و  ٥/٢ـ  الف يها ت مشخص شده در بخشيصالح ياستانداردهاد يا موتورخانه باي يناوبر
 ان رسانده باشند:ير را به پايند و موارد زيو را احراز نمايدبل يس يت نامه اس نييآ ٥/٣ـ  الف

 ل شده از:يشده، تشک تأييد ييايخدمت درماه  ٣٠حداقل  .١
 انوردان ماهر عرشه؛ ويدر فيوظاماه مرتبط با  ١٨حداقل  .١.١
 ايماهر موتورخانه؛  انوردانيدر فيماه مرتبط با وظا ١٢حداقل  .١.٢
 شده از: ليتشکشده، تأييد ييايماه خدمت در١٨شده و حداقل تأييد يبرنامه آموزش .٢

 عرشه؛ و ماهر انوردانيدر فيوظاماه مرتبط با  ١٢حداقل  .٢.١
 ايموتورخانه؛  ماهر انوردانيدر فيماه مرتبط با وظا ٦حداقل  .٢.٢
ماه خدمت  ١٢ژه عرشه و موتورخانه، شامل حداقل يکپارچه وي يبرنامه آموزش .٣

 ل شده از: يکپارچه عرشه و موتورخانه، تشکيشده در بخش  تأييد ييايدر
 عرشه؛ و ماهر انوردانيدر فيوظاماه مرتبط با  ٦حداقل  .٣.١
 موتورخانه. ماهر انوردانيدر فيماه مرتبط با وظا ٦حداقل  .٣.٢

 
 ٣/٧ـ  بخش الف

 نيگزيجا يها نامهياصول حاکم بر صدور گواه
 وجود ندارد.) ي(مفاد

 
 فصل هشتم

 يمربوط به نگهبان ياستانداردها
 

 ١/٨ـ  بخش الف
 فهيوظانجام  يسالمت برا

رند، يانوردان را در نظر بگيدر ياز خستگ يناش يد خطرهايبا ييايمراجع در ١
 ت هستند.يو امن يمنيف مربوط به ايوظا يدارا يات کشتيژه آنان که در عمليو به
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ا ملوان يمسئول  ن شده به عنوان افسر نگهبانييف تعيوظا يي افراد دارا كليه ٢
 ين شدهييف تعيف مرتبط با وظايوظا ي، و آنان که داراياز نگهبان يبخش يدهنده ليتشک

استراحت ر زمان يز يها د حداقل به مدتيت هستند، بايو امن ياز آلودگ يري، جلوگيمنيا
 داشته باشند:

 ساعت؛ و  ٢٤ساعت استراحت در هر  ١٠حداقل  . ١
 روز. ٧ استراحت در هرساعت  ٧٧ . ٢
 يم شود، به صورتياستراحت ممکن است به حداکثر دو قسمت تقس يها ساعت ٣

 ين دو زمان استراحت متواليساعت باشد و فاصله ب ٦ حداقلد به مدت ياز آنها با يکيکه 
 د.يجاوز ننماساعت ت ١٤از 

با  يدر موارد اضطرار ٣و  ٢ يالزامات ساعات استراحت مندرج در بندها ياجرا ٤
 ياطفا يها نيها، تمر . فراخوانت شوديرعا ستين يضرور ،ياتيعملمهم  طيشرا ريسا
 ،يالملل نيو اسناد ب يو مقررات مل نيشده در قوانز يتجو يها نينجات و تمر قيو قا قيحر
را در ساعات استراحت به وجود آورند و  لشوند که حداقل اختالاجراء  يا وهيبه ش ديبا

 نشوند.  يخستگ جاديباعث ا
 ييها محلدر  ينگهبان يبند زمان يها برنامه نديالزام نما ديبا ييايمراجع در ٥

 يدر قالب ديبا يبند زمان يها . برنامهدر دسترس باشند يالصاق شوند که به راحت
 شوند.  نيتدو يسيو انگل يکشت يکار يها زبان ايزبان  و به ١شده استاندارد
 آالت نيکه محوطه ماش يمانند زمان انورد،يدر کيباش  آمادهخواستن در هنگام  ٦

 يداشته باشد، اگر در زمان عاد يکاف ياستراحت جبران ديبا انوردياست، در يبدون متصد
 .اشدجاد شده بيبه کار ا يبه جهت فراخوان ياختالل ياستراحت و

در  انوردانيسوابق ساعات روزانه استراحت در نديالزام نما ديبا ييايمراجع در ٧
تا  ،شود ينگهدار يسيو انگل يکشت يکار يها زبان ايو به زبان  ٢هاستاندارد شد يقالب

از  يا نسخه ديبا انوردانيبخش فراهم شود. در نيانطباق با الزامات ا تأييد و شيامکان پا
فرمانده، و  يار الزم از سوياخت يا فرد دارايخود را، که توسط فرمانده مربوط به  سوابق

 ند.يافت نمايشده است، در يسيانورد ظهرنويخود در
ملزم  يبرا يف حق فرمانده کشتيد باعث تضعين بخش نبايز در ايچ چيه ٨
، يکشت يمنيدر ا يتيفور يدر اجرا يهرگونه ساعت کار از يرويانورد به پيک دريکردن 

ا يا افراد دچار اضطرار در دريها  ير کشتيبه سا يرسان ا کمکي، يا کاال در کشتيخاص اش
انورد را ملزم يتواند برنامه ساعات استراحت را لغو و در يب، فرمانده مين ترتيگردد. به هم

ن يانجام دهد. در اول يط عاديرا تا زمان بازگشت به شرا يد هر چند ساعت کار ضرورينما
 يانورديد، هر درينان حاصل نمايد اطمي، فرمانده بايعاد طيازگشت به شرابفرصت پس از 

 يشده مشغول به کار بوده است، از استراحت کاف يزير که در زمان استراحت برنامه
 گردند. يبرخوردار م

مندرج در  يدر ساعات استراحت ضرور يياستثنا يراتييتوانند تغ يماعضاء  ٩
 ٧ساعت در  ٧٠ن که مدت استراحت از يدانند، مشروط بر افوق را مجاز ب ٣و  ٢.٢ يبندها

 روز کمتر نباشد.
د ينبا ٢.٢مندرج در بند  يضرور يهفتگساعات استراحت  در يياستثنا راتييتغ

 يبررو ياستثناي رييتغان دو يمجاز باشد. فاصله م يش از دو هفته متواليب يمدت يبرا
 شد.کمتر بااستثناء  د از دو برابر مدتينبا يکشت

 يممكن است به حداكثر سه قسمت زمان ٢.٢ساعات استراحت مندرج در بند 
ساعت و مدت هريك از دو  ٦ها بايد حداقل  تقسيم شود، به صورتي كه مدت يكي از آن

ک ساعت باشد. فاصله ميان دو زمان استراحت يد به مدت کمتر از يقسمت ديگر نبا
ساعته  ٢٤ يزمان ي ها نبايد بيش از دو دوره ناساعت تجاوز نمايد. استث ١٤متوالي نبايد از 

 روز ادامه يابند. ٧در مدت 
در ارتباط با  ١/٨ـ  استثناها بايد تاحد امکان رهنمودهاي مندرج در بخش ب

 خستگي را درنظر بگيرند.
تواند به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از الكل، حدي  هر مرجع دريايي، مي   ١٠

گرم  ميلي ٢٥/٠) يا مقدار يسيايدرصد ميزان الكل در خون (ب ٠٥/٠برابر با حداكثر 
درليتر الكل دربازدم، و يا مقداري از الكل كه بتواند به ايجاد چنين غلظتي از الكل منجر 

 ي شود، را براي فرماندهان، افسران و ساير دريانوردان در حين اجراي وظايف تعيين شده
 نمايد.تعيين  يستيط زيايمني، امنيتي و مح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المللي کار المللي دريانوردي/سازمان بينهاي سازمان بين دستورالعمل«توان از  براي اين کار ميـ ٢و  ١

» هاي سوابق ساعات کار يا استراحت دريانوردان براي تدوين جداول ترتيبات کاري دريانوردان در کشتي و قالب

 استفاده کرد.

 ٢/٨ـ  خش الفب
 ت شوديد رعايکه با ياصولو  ينگهبان باتيترت

 نامهيصدور گواه ـ ١قسمت 
الزم طبق مفاد فصل  يستگيد از شايا نگهبان عرشه باي يافسر نگهبان مسئول ناوبر ١

 عرشه برخوردار باشد. يا نگهباني يانورديف مرتبط با دريا فصل هفتم متناسب با وظايدوم 
 ايدوم  مفاد فصلالزم طبق  يستگياز شا ديبا يمهندس افسر نگهبان مسئول ٢
 برخوردار باشد. يمهندس يمرتبط با نگهبان فيهفتم متناسب با وظافصل 

 سفر يزير برنامه ـ ٢قسمت 
 يالزامات کل

اطالعات مربوط به آن  ي ش و با درنظرگرفتن همهيد از پيسفر مورد نظر با ٣
 شود. يش از آغاز سفر بررسيد پيشده، بان يير تعيشود و هر گونه مس يزير برنامه

سفر مورد نظر را با  يازهايفرمانده، ن يزنيد، با رايبا يافسر سرمهندس کشت ٤
و  ي، قطعات مصرفييايميدرنظرگرفتن الزامات مربوط به سوخت، آب، روانسازها، مواد ش

 د.ين نماييگر را تعير و هر گونه ملزومات دي، ابزارها، ذخايدکير قطعات يسا
 ش از هر سفريپ يزير برنامه

ر مورد يد که مسينان حاصل نمايد اطميبا يهر کشت ي، فرماندهاز هر سفر شيپ ٥
ر کتب و يو سا يمناسب و کاف يها ن بندر مقصد با استفاده از نقشهيتا اول نظر از بندر مبدأ

د ق، کامل و روزآمياطالعات دق ي، حاومورد نظرسفر  يالزم برا يانورديات درينشر
 ينيب شيعت قابل پيطب يا داراي يکه دايم يانورديدر يها تيو محدود خطرهادرخصوص 

 شده است. يزير شوند، برنامه يمربوط م يمن کشتيا يانورديهستند و به در
 شده ير طراحيم مسيو ترس تأييد

 شد، تأييد اطالعات مربوط به آن ي ر با در نظر گرفتن همهيمس يکه طراح يهنگام ٦
م شود و به صورت يمناسب ترس يها نقشه يد به وضوح بررويشده با يحر طرايمس

ش از استفاده از آن ير را پيهر مس ديبامستمر در دسترس افسر نگهبان مسئول، که 
 د، قرار داشته باشد.ينما تأييد درطول سفر

 شده ير طراحيانحراف از مس
شده  ير طراحيدر مس ير بندر مقصد بعدييتغ يبرا يمياگر در طول سفر، تصم ٧

شده بنا به علل  ير طراحياز مس يبه طور اساس يا اگر الزم شود که کشتياتخاذ شد و 
 رينسبت به مس يد قبل از انحراف اساسيبا ير اصالحين هنگام مسيگر منحرف شود، در ايد

 شود.  يطراح يشده قبل يطراح
 يات اصول نگهبانيکل ـ ٣قسمت

به قرار  يت منابع موتورخانه و پل فرماندهيريداصول م يد بر مبنايها با ينگهبان ٨
 شود:اجراء  ريز

 ن شوند؛ييط تعيد طبق شرايکارکنان با ينگهبان يبات مناسب برايترت .١
 يريدرهنگام به کارگد يا سالمت افراد بايها  يستگيت در شايهرگونه محدود .٢

 درنظرگرفته شود؛ يکارکنان نگهبان
 يها ت و نقشي، مسئوليفرد يها از نقش يد درکيبا ينگهبان دار عهده کارکنان . ٣

 مربوط داشته باشند. يگروه
 يدار نگهبان د عهدهيبا يف نگهبانيفرمانده، افسر سرمهندس و افسر مسئول وظا .٤

ر يزات و سايات/تجهتأسيس نه از منابع موجود، مانند اطالعات،يمناسب با استفاده به
 کارکنان باشند؛

را  زاتي/تجهاتتأسيس کاربرد و عملکرد ديبا يپرسنل نگهبان دار کارکنان عهده .٥
 ها باشند؛ آن يريکارگ ند و آشنا با بهيدرک نما
 ياطالعات را درک کنند و بتوانند چگونگ ديبا ينگهبان دار کارکنان عهده .٦
 ؛نديرا درک نما زاتي/تجهساتيتاسستگاه/يافت شده از هر ايبه اطالعات در ييگو پاسخ

د به صورت مناسب يبا زاتي/تجهساتي/تاسها ستگاهيشده از ا افتيدر اطالعات .٧
 رد؛يقرار گ يکارکنان نگهبان ي ار همهيدر اخت

گر در يکديط به صورت مستمر و مناسب با يشرا ي هيد در کليبا يپرسنل نگهبان .٨
 ارتباط باشند؛ و

را  يگهبانن فيافسر مسئول وظا/افسر سرمهندسفرمانده/ ديبا ينگهبانکارکنان  .٩
 مطلع سازند. يمنياقدام مناسب در ارتباط با ا ي نهيد خود در زميبالفاصله از هرگونه ترد

 ايدر در ينگهبان ـ ٤قسمت 
  ياصول نگهبان اتيکل
را  يها، فرماندهان، افسران سرمهندس و کارکنان نگهبان د توجه شرکتيبااعضاء  ٩
 ند. ياوقات است، جلب نما ي هيمن در کليا ينگهبان ي کننده نير که تضميت اصول زيبه رعا
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 يبرقرار يبرا يبات نگهبانيد ترتين نمايموظف است تضم يفرمانده هر کشت ١٠
فرمانده، افسران  ياست. تحت نظارت کل يمن کاال کافيا يا نگهباني يانورديمن دريا

 فه خود را با توجهيدر طول مدت وظ يمن کشتيا يانورديت دريمسئول ينگهبان ناوبر
 ند.دار عهده بر يخاص به اجتناب از تصادم و به گل نشستن کشت

 باتيترت دينما نيتضمفرمانده،  يزنيموظف است، با را يافسر سرمهندس کشت ١١
 است. يکاف منيا يمهندس ينگهبان ياجرا يبرا ينگهبان

 ييايست دريط زيحفاظت از مح
از  يا ناشي ياتيعمل يگآلود يجد تأثيرات د ازيفرمانده، افسران و ملوانان با ١٢

رانه ممکن را يشگياقدامات پ ي هيداشته باشند و کل يآگاه ييايست دريط زيتصادم به مح
 يالملل نيو ب ي، خصوصاً در چارچوب مقررات بندرين گونه آلودگياز ا يريجلوگ يبرا

 ند.يمرتبط اتخاذ نما
 ت شوديعاد ريبا يناوبر يشدن نگهبان دار عهده که در ياصولـ  ٤ـ  ١قسمت 

 ي شود و در همه ينده فرمانده محسوب مينما يافسر نگهبان مسئول ناوبر ١٣
از  يريجلوگ يالملل نياز مقررات ب يرويو پ يمن کشتيا يانورديدر يت اصلياوقات، مسئول
 د.دار عهده ، (اصالح شده) را بر١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ا، يتصادم در در

 يبان دهيد
 يالملل نيمقررات بپنج  ياوقات و طبق مقرره ي هير کلد ديمناسب با يبان دهيد ١٤

 شود:اجراء  ري) با اهداف زاصالح شده(، ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ ا،يدر در تصادماز  يريجلوگ
وه ين هر شيدن، و همچنيق مشاهده و شنيحفظ حالت مستمر مراقبت از طر .١

 ؛ياتيط عملير مهم در محييگر، در ارتباط با هرگونه تغيموجود د
 ؛ و يانورديدر ير خطرهايت و خطر تصادم، به گل نشستن و سايکامل وضع يابيارز .٢
شکسته، الشه  يدرحال اضطرار، افراد کشت ييهوا يها ا واحديها  يافتن کشتي .٣

 من.يا يانورديمتوجه در يخطرها ريساو د شناور يمواد زاها،  يکشت
چ يد و هيمعطوف نما يبان دهيدتوجه خود را به  ي د بتواند همهيبان با دهيد  ١٥

محول  يد به ويت شود، نباين مسئوليکه ممکن است باعث مداخله در ا يگريد يفهيوظ
 شود.اجراء  يا توسط وي

د به عنوان يبان و مسئول سکان متفاوت است و مسئول سکان نبا دهيف ديوظا ١٦
د کامل و يکه دکوچک  يها يقلمداد شود، مگر در کشت يت کشتيبان در زمان هدا دهيد

د شب يد يبرا يگريچ مانع ديو ه اطراف در محل سکان وجود دارد ي بدون مانع در همه
ممکن است تنها  يمناسب وجود ندارد. افسر نگهبان مسئول ناوبر يبان دهيد يا اجراي
 ن حالت:ين که در ايبان در طول روز باشد، مشروط بر ا دهيد

 ؛باشدد مشخص شده يار بدون تردن کيا يمنيو ا يط با دقت بررسيشرا .١
 ر:يعوامل مربوط به آن، اما نه تنها محدود به موارد ز ي توجه کامل به همه .٢
 ت هوا؛يوضعـ  
 د؛يدان ديمـ  
 ک؛يتراف يفشردگـ  
 ؛ و يانورديدر يبه خطرها يکينزدـ  
 ها؛ و آن يکيا در نزديک يک ترافيتفک يها توجه الزم در هنگام حرکت در طرحـ  
که  يهنگام يفراخواندن به پل فرمانده يبرا يدر دسترس بودن کمک فور  .٣

 د.يط به وجود آيدر شرا يرييتغ
 يبان دهين که دينان از ايبه منظور اطم يناوبر يب نگهبانيت ترکين کفاييدر تع  ١٧

رد، يعوامل مرتبط را در نظر بگ ي د همهيشود، فرمانده با يمناسب به طور مستمر بر قرار م
 ر: ين عوامل زيح شده، هم چنينامه تشر نيين بخش از آيکه در ا ييها ز جمله آنا

 ا؛يت هوا و دريد، وضعيدان ديم .١
 ؛يه تردد کشتيانجام شده در ناح يها تير فعاليک و سايتراف يفشردگ .٢
 يکيدر نزد اي کيتراف يجداساز يها در طرح يانورديدردر هنگام  يتوجه کاف .٣

 ر؛ين مسيير تعيتدابر يا سايها،  آن
و  يفور ياتي، الزامات عمليکشت يها تيت فعالياز ماه يناش ياضاف يبارکار .٤
 شده؛  ينيب شيپ يمانورها
از  يفه، که به عنوان بخشيانجام وظ يباش برا ک از خدمه آمادهيسالمت هر  .٥
 شوند؛ ين مييتع ينگهبان

 ؛يو خدمه کشتافسران  يا ت حرفهينان به صالحياز، و اطم يآگاه .٦
ها و  زات، روشيآن افسر با تجه ييک از افسران نگهبان ناوبر، و آشنايتجربه هر  .٧

 ؛يمانور کشت يها تيقابل
 يها تيدر هر زمان، شامل فعال يدر حال انجام در داخل کشت يها تيفعال .٨
 لزوم؛ در صورت يبه پل فرمانده يفراخواندن فور ي، و وجود کمک برايمخابرات

 اعالم خطر؛ يها ، شامل سامانهيپل فرمانده يها و ابزارها کنترل ياتيت عمليعوض .٩
 ؛يمانور کشت يها يژگيغه سکان و ويکنترل پروانه و ت .١٠
 ؛يت کشتيد موجود از محل هدايو دامنه د ياندازه کشت .١١
دن يا شنيمانع از مشاهده  يين جانمايکه ا ي، تا حديپل فرمانده ييجانما .١٢

 شود؛ و  ينگهباناعضاء  توسط يخارج از کشت يادادهيرو
بات يفه و ترتيوظ يمرتبط با سالمت برا يا راهنمايهرگونه استاندارد، روش  .١٣

 .يانورديدر يالمللنيمصوب سازمان ب ينگهبان
  ينگهبان باتيترت
، که يدر پل فرمانده يب کارکنان نگهبانيدرباره ترک يريگ ميدرهنگام تصم ١٨

ر يان ساير، در ميز شامل شود، عوامل زيمناسب را ن يستگيشا يوانان داراممکن است مل
 د درنظر گرفته شود:يموارد، با
 بماند؛ يخال يچ زمانيد در هينبا يپل فرمانده .١
 روز؛ يي/روشنايکيد و تاريدان ديت هوا، ميوضع .٢
ف يکند افسر نگهبان مسئول وظا يجاب ميکه ا يانورديدر يبه خطرها يکينزد .٣

 انجام دهد؛ ياضاف يناوبر
ا يس، رادار ي، مانند اکديناوبر کمک  يابزارها ياتيت عمليکاربرد و وضع .٤
من يا يانورديبر در مؤثر گريزات ديو هرگونه تجه يکيت الکترونين موقعييتع يها دستگاه

 ؛يکشت
 کند؛ يت خودکار استفاده ميزات هداياز تجه يکشت .٥
 وجود دارد؛ء اجرا يبرا ييويف راديوظا .٦
آالت بدون  نيماش يفضا يها کننده ها و کنترل ها، هشداردهنده دهنده نشان  .٧

 ها؛ و آن يها تيها و محدود استفاده از آن يها ، و روشيخدمه (يو ام اس) در پل فرمانده
ط ياز شرا يکه ممکن است ناش يناوبر يگر از نگهبانيد يرعادياز غيهرگونه ن .٨

 د.ينماخاص بروز  ياتيعمل
 يل نگهبانيتحو
 ينگهبان ي رندهيگ ليرا به افسر تحو يد نگهبانينبا يافسر نگهبان مسئول ناوبر ١٩

 ي رندهيگ لين اعتقاد وجود داشته باشد که افسر تحويا يبرا يليل دهد، اگر دليتحو
د يبا ين صورت فرمانده کشتيست، که در اين يف نگهبانيوظا مؤثر ، قادر به انجامينگهبان

 لع گردد.مط
م يت يد، اعضاينان حاصل نمايد اطميبا ينگهبان ي رندهيگ ليافسر تحو ٢٠

ژه در ارتباط با يف خود، به ويوظا يبه صورت کامل قادر به اجرا ينگهبان يرندهيگ ليتحو
ق کامل يش از تطبيد پينبا ينگهبان ي رندهيگ ليد در شب هستند. افسران تحويق با ديتطب

 رند.يل گيرا تحو ينگهبان موجود يط نوريبا شرا
گيرنده، بايد موقعيت تقريبي يا  پيش از تحويل گرفتن نگهباني، افسران تحويل ٢١

هاي  قطعي كشتي را مشخص نمايند، صحت سرعت، جهت و مسير مورد نظر و كنترل
 يانوردينمايند و هرگونه خطر متوجه در تأييد را بدون خدمه آالت نيمحوطه ماش

 دت نگهباني خود را درنظر بگيرند.بيني شده در م پيش
 شخصاً از موارد ذيل مطمئن شوند: بايد ،گيرنده افسران تحويل ٢٢
 دار و ساير فرامين خاص فرمانده در ارتباط با هدايت كشتي؛يدستورات پا .١
 و آبخور كشتي؛ سرعت، جهتموقعيت،  .٢
 تأثير يد وها، شرايط جوي، ميدان د شده و غالب، جريان ينيب شيپ يکشندها .٣

 ؛جهت و سرعتاين عوامل بر 
فرايندهاي استفاده از موتورهاي اصلي براي مانوركردن هنگامي كه از  يها روش .٤

 شوند؛ و يکنترل م يپل فرمانده
 شود: يها نم ر، اما تنها محدود به آنيشامل موارد ز يانورديوضعيت در .٥

ناوبري مورد استفاده يا  يدانوريتجهيزات ايمني و در ي هيوضعيت عملياتي کل .٥.١
 براي استفاده در طول نگهباني؛ ياحتمال

 نماهاي مغناطيسي و الكترونيكي؛ خطاهاي قطب .٥.٢
 يکيها در ميدان ديد يا شناخته شده که در آن نزد وجود و حركت كشتي .٥.٣

 واقع شوند؛
 ود؛ و ش مي احتماالً با آن روبرو  يي که در طول نگهبانيو خطرها ها وضعيت .٥.٤
آب و اسکوات به  يطولي و عرضي كشتي، چگال هاي احتمالي خمش تأثيرات .٥.٥

 ا.ير حمال كشتي با بستر دريعلت فاصله ت
به  يگريا اقدام ديدر هنگام مانور  ي، افسر نگهبان مسئول ناوبرياگر در هر زمان ٢٣

و تحول  لين تحويض کند، ايرا تعو يد نگهبانيبا يمنظور اجتناب از وقوع هر خطر
 ق افتد.يان رساندن آن اقدام به تعويد تا به پايبا ينگهبان
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 يناوبر ينگهبان ياجرا
 د: يبا يناوبر مسئول نگهبانافسر  ٢٤
 باشد؛ دار عهدهرا  يدر پل فرمانده ينگهبان .١
 د؛ينمان تركرا  يپل فرماندهل مناسب نگهباني يش از تحويپ يطيچ شرايتحت ه .٢
، مسئول ناوبري ايمن كشتي باقي ينده در پل فرماندهرغم حضور فرما يعل .٣

خواهد ماند، تا اين كه به صورت خاص مطلع شود فرمانده اين مسئوليت را برعهده گرفته 
 است و هر دو طرف اين مساله را درك نمايند.

د در فواصل يت و سرعت بايشود، موقع يموده ميکه پ ي، راهيگهباندر طول ن ٢٥
تا از  شود يبررسالزم  يناوبر کمک  ي، و با استفاده از ابزارهايور مکفمناسب و به ط يزمان

 حاصل شود. نانياطمن شده يير تعيدر مس يحرکت کشت
و  يمنيزات ايتجه ي هيد از محل و عملکرد کليبا يافسر نگهبان مسئول ناوبر ٢٦

را زات ين تجهيا ياتيعمل يها تيکامل داشته باشد و محدود يآگاه يکشت يانورديدر
 رد.يبداند و درنظر بگ

در  يمن کشتيا يانورديکه با در يفيد وظاينبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان ٢٧
 محول شود. يا به ويرد يتعارض است را به پذ

با  ميداد لزوم انطباق يبا يمسئول ناوبر افسر نگهباندرهنگام استفاده از رادار،  ٢٨
برابر با  ١٩٧٢ ا،يدر در تصادماز  يريجلوگ يلالمل نيمقررات بمندرج در  ياالجرا مفاد الزم

 را درنظر داشته باشد. استفاده از رادار) در خصوص اصالح شده(، ١٣٥١
 يها د بدون درنگ از دستگاهيبا يمسئول ناوبر افسر نگهباندر صورت لزوم،  ٢٩

ت مورد راييد تغين حال، درصورت امکان بايد. با اي، سکان و موتورها استفاده نمايم صوتيعال
 آالت نيمحوطه ماش يها کنترلاز  مؤثر ا به صورتينظر در سرعت موتور بموقع اعالم شود 

 قابل اعمال استفاده کند. يها طبق روش يدر پل فرمانده ه شدهيتعببدون خدمه 
خود را، از جمله فواصل تا  يکشت يراهبر ديبا يناوبر مسئول نگهبان انافسر ٣٠

گر يد يها يکشت ين موارد در راهبرياست امکان متفاوت بودن اتوقف آن را بدانند، و بهتر 
 را درک کنند.

به صورت  ديبا يکشت يانورديمرتبط با در يها تيها و فعال سوابق حرکت ٣١
 ثبت شوند.  يمناسب در طول نگهبان

اوقات از  ي هيدر کل يافسر نگهبان مسئول ناوبرت است که يار حايز اهميبس ٣٢
افسر اتاق نقشه مجزا،  يدارا يها ينان حاصل کند. در کشتيناسب اطمم يبان دهيد ياجرا

 ياجرا يبرا يکوتاه ضرور يمدت يتواند در صورت لزوم و برا يم يمسئول ناوبر نگهبان
 يبان دهيد ياجران کار و يا يمنيد از اين اتاق برود، اما ابتدا بايبه ا يانورديف دريوظا

 .کندحاصل  نانيمناسب اطم
ا در اغلب اوقات يد در دريبا يکشت يانورديزات دريتجه ياتيعمل يها شيآزما ٣٣

 شده ينيب شيط خطرناک پيش از شرايژه پيط اجازه دهد، به ويباشد و شرا يممکن که عمل
 مناسب تا حدامکان ثبت يد در زمانيها با شين آزمايانجام شوند. ا يکشت يانورديبر در مؤثر

 ا قبل از ترک بندر انجام شوند.يدن به بندر يش از رسيپ نيهمچن ديبا ها شيآزما نياشوند. 
انجام دهد تا  ييها يد به طور منظم بررسيبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان ٣٤

 مطمئن شود:
ح يرا در جهت صح يکننده خودکار، کشت تيا هداي يکننده کشت تيفرد هدا .١

 د؛ينما يت ميهدا
، و در صورت يدر طول هر نگهبان ک مرتبهيحداقل  نما قطباستاندارد  يخطا .٢

 يکيالکترون ينماها  شود، استاندارد و قطب ين ميير تعيدر مس عمدهر ييامکان، پس از هر تغ
 شوند؛ مي  همگام خود مادر ينما قطبها با  شوند و تکرارکننده يسه مياغلب مقا
به صورت  يمرتبه در طول هر نگهبان کيحداقل  يت کننده خودکار کشتيهدا .٣

 شود؛ يش ميآزما يستد
 کنند؛ يکار م يبه درست يزات ناوبرير تجهيو سا يانورديم و دريعال يها چراغ .٤
 کنند؛ و  ين بخش کار ميا ٨٦و طبق بند  يبه درست ييويزات راديتجه .٥
به بدون خدمه  آالت نيمحوطه ماش يها کنترلها و  ها، هشداردهنده دهنده نشان .٦

 .کنند يکار م يدرست
 ونيکنوانس ياالجرا الزامات الزمانطباق با لزوم  ديبا يمسئول ناوبر سر نگهباناف ٣٥

درنظر م يبه طور دارا  ،١)١٣٥٣( ١٩٧٤  ،(سوالس) ايدر درجان اشخاص  يمنيا يالملل نيب
 رد:ير را درنظر بگيموارد ز ديبا يناوبر مسئول افسر نگهبان داشته باشد.

و قراردادن سکان در حالت کنترل  يت کشتيهدا يبرا ين فردييلزوم تع .١
 ط خطرناک بالقوه؛ و يمن با هرگونه شرايمقابله ا ي، در زمان مناسب برايدست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوالس مراجعه نماييد. ٢٦/٥و  ٢٥/٥، ٢٤/٥هاي  به مقررهـ ١

 ت اجازه دهدار خطرناک اسي، بسيت خودکار کشتيت که، در حالت هداين واقعيا .٢
بدون کمک بماند و مجبور شود  يبرسد که افسر نگهبان مسئول ناوبر ييکار به جا

 بشکند. ياتخاذ اقدامات ضرور يخود را برا يبان دهيد ياجرا يوستگيپ
 يناوبر زات کمک يتجه ي هيد با کاربرد کليبا يناوبر مسئول نگهبان انافسر ٣٦

کامل داشته و در نظر  ييها آشنا آن يها تيها و محدود تي، شامل قابليموجود در کشت
 ارزشمند است. يناوبر ک ابزار کمک ياب ي داشته باشند عمق

د استفاده از رادار را در صورت محدود شدن يبا يناوبر مسئول نگهبان افسر ٣٧
پرتردد، با توجه خاص  يها اوقات در آب ي هيوقوع آن، و در کل ينيب شيا پيد يدان ديم
 آن درنظر داشته باشد.  ياه تيمحدود به

برد  يها اسيد، مقينان حاصل نماياطم ديبا يئول ناوبرـسر نگهبان مسـاف ٣٨
ها (اکوها) در اسرع وقت ممکن کشف شوند. ن که  پژواکيکنند تا ا ير مييبه کاررفته اغلب تغ

 ا کوچک ممکن است کشف نشوند.يف ي) ضعي(اکوها يهاد درنظر داشت که پژواکيبا
برد مناسب را   اسيمق ديبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانام استفاده از رادار، هنگ ٣٩

ا ير يم مسينان حاصل کند که ترسيد اطميد و بايشگر را با دقت مشاهده نمايانتخاب و نما
 شود. مي آغاز  يا زمان کافيمند نظام يواکاو

 درنگ مطلع سازد:يفرمانده را ب ديبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانر، يط زيدر شرا ٤٠
 شود؛ ينيب شيا وقوع آن پيد محدود شود يدان دياگر م .١
 شود؛ يم يجاد نگرانيها باعث ا ير کشتيا حرکت سايک يط ترافياگر شرا .٢
 شود؛ ير مشاهده ميدر حفظ مس ياگر دشوار .٣
ا به دست آوردن عمق يو  يناوبر  م کمکيا عالي يت خشکيدر صورت عدم رو .٤

 ؛در زمان الزم
رمنتظره يدر عمق به صورت غ يراتييا تغيو  يناوبر  م کمکيعال اي يخشکاگر  .٥

 شود؛ يمشاهده م
آالت رانش، سامانه  نياز راه دور ماش يها موتورها، کنترل يدر صورت خراب .٦
 ا نشانگرها؛ير هشدار ي، آژيانورديدر يزات اساسيا هرگونه تجهيسکان 
 ؛ييويزات راديتجه يدرصورت خراب .٧
 وجود داشته باشد؛ ي، اگر احتمال بروز خسارات جويط بد جويدر شرا .٨
 رها شده؛ و  يا کشتيخ ي، مانند يانورديدر يبا خطرها يدر صورت برخورد کشت .٩

 .يد در هر مورديا وجود ترديگر يد يط اضطراريدر هر شرا .١٠
مسئول  هبانافسر نگط فوق، يفرمانده در شرا يرغم الزام مطلع ساختن فور يعل ٤١

را بسته  يکشت يمنيا يبرا يضرور يبدون درنگ، هرگونه اقدام فور ديبان يهمچن يناوبر
 د.يط اتخاذ نمايبه شرا

دستورات و اطالعات مناسب، که  ي هيد کليبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان ٤٢
کنان ار کاريباشد را در اخت يمناسب م يبان دهيمن، شامل ديا يکننده انجام نگهبان نيتضم

 قرار دهد. ينگهبان
 متفاوت يط متفاوت و نواحيدر شرا ينگهبان

 باز (صاف) يهوا
 يينما ق سمت قطبيد به صورت منظم و دقيبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان ٤٣

کند و در نظر  يريگ ع خطر تصادم اندازهيشونده را به منظور کشف سر کينزد يها يکشت
ر سمت ممکن ييتغ يهيهنگام درک بد ياوقات حت يدر بعض ين خطريرد که چنيبگ

ا در حال يبزرگ  يليخ يها يکه به کشت يژه در مواردياست، وجود داشته باشد، به و
ک يدر فاصله کم نزد يک کشتيکه به طرف  يا هنگاميشود و  يک ميدک شدن نزدي
را طبق  يع و مثبتين اقدامات سريد همچنيبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانشود.  مي 

برابر با  ١٩٧٢ ا،يدر در تصادماز  يريجلوگ يالملل نيمقررات بت قابل اعمال مندرج در مقررا
 اثر مطلوب را دارد. ين اقداميکند که چن ي)، انجام دهد و متعاقباً بررساصالح شده( ١٣٥١

 يها نيتمر ديبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانصاف، در صورت امکان،  يدر هوا ٤٤
 رادار انجام دهد.

 حدودد ميد
افسر ت ين مسئوليا احتمال بروز آن، اوليد يدان ديط محدود شدن ميدر شرا ٤٥
از  يريجلوگ يالملل نيمقررات باز الزامات مرتبط مندرج در  يرويپ يمسئول ناوبر نگهبان
م يژه به به صدا درآوردن عالي)، با توجه واصالح شده( ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ ا،يدر در تصادم

است. به  يفور يمانورها يمن و آماده نگاه داشتن موتورها برايا مه، حرکت با سرعت
 د:يبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانعالوه، 
 فرمانده را مطلع سازد؛ . ١
 د؛ين نماييبان مناسب تع دهيک دي .٢
 د؛ و يرا روشن نما يانورديدر يها چراغ . ٣
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 د.ياندازد و از آن استفاده نمايرادار را به کار ب .٤
 يکيات تاردر ساع

د يبا يمسئول ناوبر افسر نگهبانبان، فرمانده و  دهيفه دين وظييدر هنگام تع ٤٦
، يزات موجود در پل فرماندهيو تجه يناوبر  کمک يها به استفاده از دستگاه يتوجه کاف
 اتخاذ شده داشته باشند.  يمنيندها و موارد ايها و فرا آن يها تيمحدود

 و پرتردد يساحل يها آب
منطقه و  ي، مناسب برايکشت ياس روين مقيتر بزرگ يد از نقشه داراياب ٤٧

 يد در فواصل زمانيبا يگذار ن اطالعات موجود استفاده شود. نقطهيشده با کمک آخر اصالح
ک روش انجام شود. درهنگام استفاده از يش از يمناسب و در صورت امکان با استفاده از ب

 يت کشتياس مناسب استفاده و موقعيمق داراي يکيلکترونا يناوبر يها د از نقشهيس، باياکد
 شود. يبررس مناسب يدر فواصل زمانت ين موقعييوه مستقل تعيک شيبا استفاده از 

 مؤثر را به صورت يانورديم دريي عال كليه ديبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان ٤٨
 د.ينما ييشناسا

 يبا حضور راهنما در کشت يانورديدر
باعث رفع  يدر کشت يراهنما، حضور و يها تيف و مسئوليت وظايهرغم ما يعل ٤٩

شناور  يمنيدر ارتباط با ا يمسئول ناوبر افسر نگهبانفرمانده و  يها تيو مسئول فيوظا
ط ي، شرايکشت يها يژگيد به تبادل اطالعات مرتبط با ويشود. فرمانده و راهنما با ينم

د به يبا يمسئول ناوبر افسر نگهبان اي/ده وفرمانبپردازند.  يانورديدر يها و روش يمحل
را به صورت  يت و حرکت کشتيداشته باشند و موقع يک با راهنما همکاريصورت نزد
 ند.ينما يق بررسيمستمر و دق

مسئول  افسر نگهبانا اقدامات راهنما، يد درباره مقاصد يدر صورت وجود ترد ٥٠
درنگ يد، بيماندن ترد يدر صورت باقد و يح نمايد از راهنما درخواست توضيبا يناوبر

 دن فرمانده انجام دهد.يفرمانده را مطلع سازد و اقدامات الزم را تا زمان رس
 در لنگرگاه يکشت
اجراء  زين لنگرگاهد در يمستمر با يناوبر ينگهباند فرمانده، يدر صورت صالحد ٥١

 د:يبا يناوبر مسئول نگهبان، افسر لنگرگاهدر  يشود. در هنگام توقف کشت
ن و ييمناسب تع يها نقشه يرا بررو يت کشتين فرصت ممکن، موقعيدر اول .١

 د؛يمشخص نما
مناسب و با استفاده از سمت نسبت  يط، در فواصل زمانيدر صورت ايجاب شرا .٢
به  يد کشتينما يساحل بررس يبررو ييا موارد قابل شناسايثابت  يانورديم دريبه عال

 قرار دارد؛صورت مطمئن در لنگرگاه 
 د؛ينان حاصل نمايمناسب اطم يبان دهيد ياز اجرا .٣
 د؛يحاصل نما نانياطم ياطراف کشت يها يبازرس ياز اجرا .٤
 د؛يا را مشاهده نمايت دريو کشند و وضع يط جويشرا .٥
اقدامات الزم را  ي هيبا لنگر، فرمانده را مطلع سازد و کل يدرصورت حرکت کشت .٦

 د؛ياتخاذ نما
آالت با دستورات  نير ماشيو سا ياصل يموتورها يت آمادگيانطباق وضع از .٧
 د؛يحاصل نما نانياطم فرمانده
 د، فرمانده را مطلع سازد؛يدان ديدرصورت کاهش م .٨
ش يبه نما يکشت يها و اشکال مناسب بررو ، چراغديحاصل نما نانياطم .٩

 ند؛ و يآ يبط به صدا درممقررات مرت ي هيمناسب طبق کل يم صوتيدرآمده است و عال
توسط  ياز آلودگ يناش ييايست دريط زياقدامات الزم جهت حفاظت از مح .١٠

 د.يقابل اعمال را اتخاذ نما ياز مقررات آلودگ يرويو پ يکشت
 يمهندس يدار شدن نگهبان عهده ياصول الزم برا ـ ٤ـ  ٢قسمت 

 ٥ـ  ٤و  ٥ـ  ٢، ٤ـ  ٢ يها به کاررفته در قسمت» يمهندس ينگهبان« اصطالح  ٥٢
ت يمسئول يا دورهي يدهنده نگهبان لياز کارکنان تشک يا گروهيفرد  ين بخش به معنايا
آالت ممکن است  نيماش ي در محوطه يکيزيباشد که در طول آن حضور ف يک افسر مي

 باشد. يرضروريا غي يضرور
شود  يافسر سرمهندس محسوب م يندهينما» يافسر نگهبان مسئول مهندس«  ٥٣
بر  مؤثر آالت نيمن و کارآمد ماشيا يت و نگهداريفعال يت اصلياوقات، مسئول ي هيو در کل

زات يو تجه آالت نيماش ي هيش، حسب لزوم، کلي، عملکرد و آزماي، و بازرسيکشت يمنيا
 د.دار عهده را بر يمهندس يت نگهبانيتحت مسئول
  ينگهبان باتيترت
 ي هين شود که در کلييتع يا د به گونهيبا يمهندس يب کارکنان نگهبانيترک ٥٤
، چه يت کشتيبر فعال مؤثر آالت نيماش ي من همهيت اينان از فعاليحصول اطم ياوقات برا

 غالب مناسب باشند. يها تيط و وضعيشرا يو برا ي، کافيدر حالت خودکار و چه دست

 است، که ممکن يمهندس يدرباره کارکنان نگهبان يريگ ميدرهنگام تصم ٥٥
د ير موارد، بايان ساير، در ميز شامل شود، عوامل زيمناسب را ن يستگيشا يملوانان دارا

 درنظر گرفته شود:
 ؛آالت نيماشت يو نوع و وضع ينوع کشت .١
 ؛يمن کشتيت ايبر فعال مؤثر آالت نيماشاوقات، بر  ي هي، در کلينظارت کاف .٢
خ، آب يمانند هوا،  يطيجاب شده تحت شرايات ايهرگونه حالت خاص عمل .٣

 ؛يا کاهش آلودگي، کنترل خسارت يت اضطراريعمق، وضع آلوده، آب کم
 ؛يمهندس يات نگهبانيو تجرب يستگيشا .٤
 ست؛يط زي، کاال و بندر، و حفاظت از محيجان افراد، کشت يمنيا .٥
 ؛ و يو محل ي، مليالملل نياز مقررات ب يرويپ .٦
 .يات معمول کشتيعمل يبرقرار .٧

 يل نگهبانيتحو
 ينگهبان يرندهيگ ليرا به افسر تحو يد نگهبانينبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٥٦

 ينگهبان ي رندهيگ لين اعتقاد وجود داشته باشد که افسر تحويا يبرا يليل دهد، اگر دليتحو
د يبا ين صورت افسر سرمهندس کشتيست، که در اين يف نگهبانيوظا مؤثر قادر به انجام

 گردد.مطلع 
 ينان حاصل کند اعضايد اطميبا يـمهندس يرنده نگهبانيگ لـيافسر تحو ٥٧

 ف خود به صورتيوظا يبه صورت کامل قادر به اجرا ينگهبان ي رندهيگ ليم تحويت
 هستند.  مؤثر

شخصاً از  بايد ،گيرنده افسران تحويل، يپيش از تحويل گرفتن نگهباني مهندس ٥٨
 کنند: ت حاصلير رضايحداقل موارد ز

ات يدر ارتباط با عمل افسر سرمهندسدار و ساير فرامين خاص يدستورات پا .١
 آالت كشتي؛ نيها و ماش سامانه

، کارکنان آالت نيو ماشها  سامانه يبر رواجراء  امور در حال ي هيت کليماه .٢
 موجود؛ يشاغل در آن بخش و خطرها

خازن آب توازن، مخازن ا پسماند در خن، ميت آب يسطح و، حسب مورد، وضع .٣
فاضالب و هرگونه الزامات خاص  مخازنن، يريآب ش مخازنره، يعات آلوده، مخازن ذخيما
 ها؛ ات آنيا استفاده از محتويدفع  يبرا

ر يروزانه و سا مخزن، ينينش ته مخزنره، يذخ مخازنط و سطح سوخت در يشرا .٤
 سوخت؛ يالت نگهداريتسه

 ؛يسامانه بهداشت يها يبا خروجمرتبط  هرگونه الزامات خاص .٥
ع ي، شامل سامانه توزيو اصل يمختلف کمک يها ات سامانهيط و حالت عمليشرا .٦

 ؛يکيالکتر يروين
 يزاتيزات و تجهيش، و تجهيزات کنسول کنترل و پايط تجهيحسب اعمال، شرا .٧

 به کار گرفته شده؛ يکه به طور دست
بخار، مانند  يها گيخودکار د يها لات کنتريو حالت عمل طي، شرااعمالحسب  .٨
احتراق،  کنترل يها کنترل حد، سامانه يها کنترل حفاظ شعله، سامانه يها سامانه
 ؛بخار يها گيدات يزات مرتبط با عملير تجهيو سا يرسان سوخت کنترل يها سامانه

ا يآلوده  يها ا آبيخ ينامساعد،  ياز هوا يط نامطلوب بالقوه، ناشيهرگونه شرا .٩
 عمق؛ کم

ط يا شرايزات يتجه يجاب شده در اثر خرابيات ايهرگونه حالت خاص عمل .١٠
 ؛ينامساعد کشت

 ها؛ ف محول شده به آنيملوانان موتورخانه، در ارتباط با وظا يها گزارش .١١
 ق؛ و يحر يزات اطفايدر دسترس بودن تجه .١٢
 ع موتورخانه.يل دفتر وقايت تکميوضع .١٣

 يدسمهن ينگهبان ياجرا
بات يترت ي هيد، کلينان حاصل نمايد اطميبا يمهندس مسئول افسر نگهبان ٥٩

از  يبخش ي دهنده ليبرقرار شده و تحت نظارت، اگر ملوانان موتورخانه، تشک ينگهبان
 يزات فرعين آالت رانش و تجهيمن و کارآمد ماشيات ايهستند، به عمل يمهندس ينگهبان

 کنند. يکمک م
 يسرمهندس در محوطهحتي در حضور  ديبا يئول مهندسمس افسر نگهبان ٦٠

ماند، تا اين كه به صورت خاص مطلع شود بباقي  ن محوطهيات ايعملمسئول  آالت، نيماش
 سرمهندس اين مسئوليت را برعهده گرفته است و هر دو طرف اين مساله را درك نمايند.

ن شده خود ييعت يف نگهبانيد با وظايبا يمهندس ينگهبان ياعضا ي هيکل ٦١
که در آن خدمت  ي، در ارتباط با کشتاعضاک از يداشته باشند. به عالوه، هر  ييآشنا

 د از موارد زير اگاه باشند: يکنند، با يم
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 ؛يارتباطات داخل يها استفاده مناسب از سامانه .١
 ؛آالت نيماش يفرار از فضاها يرهايمس .٢
مختلف، با  يرهاين آژيص بيت تشخياعالم خطر موتورخانه و قابل يها سامانه .٣

 ق؛ و يحر ير اطفايتوجه خاص به آژ
 يو لوازم کنترل خسارات در فضاها قيحر ياطفازات يتعداد، محل و انواع تجه .٤

 ت شود.يد رعايکه با يمنيمختلف ا يها يريشگي، به همراه کاربرد و پآالت نيماش
شود که درست  يم ينيب شيا پيکند،  يآالت که درست کار نم نيهرگونه ماش ٦٢

د به همراه اقدامات اتخاذ شده تا آن مرحله ياز دارد بايژه نيس ويا به سرويکار نکند و 
درنظر  يبعد يهرگونه اقدام ضرور يد برايبا ييها ادداشت شود. اگر الزم باشد، برنامهي

 گرفته شود.
مسئول  افسر نگهبانخدمه،  يآالت در حالت دارا نيهنگام قرار داشتن ماش ٦٣
از يزات رانش در واکنش به نيقادر به کار با تجه ياوقات به آسان ي در همه ديبا يمهندس

 ا سرعت باشد.يرات در جهت ييبه تغ
مسئول فه يوظ، افسر يا دوره خدمه بدوندر حالت  آالت نيهنگام قرار داشتن ماش ٦٤

 باشد. آالت نيماش يفضاهاحضور  يبه سرعت در دسترس و آماده برا ديبا يمهندس ينگهبان
ا سرعت يرات جهت ييشوند. تغاجراء  د بموقعيبا ين پل فرماندهيي فرام كليه ٦٥
د ين نماييتع ييايکه مرجع در يد ثبت شوند، به جز در موارديرانش با ياصل يواحدها
سازد. افسر نگهبان  يرممکن مين موارد را غيخاص، ثبت ا يک کشتي يها يژگيا وياندازه 

 يد که در هنگام استفاده از حالت دستينان حاصل نمايد اطميبا يمسئول مهندس
ا يباش  ط آمادهيتحت نظارت مستمر در شرا يرانش اصل يواحدها يها ات، کنترليعمل

 مانور قرار دارند.
آالت، شامل:  نيماش ي هيمداوم کل يو نگهدار يبانيد به پشتيبا يتوجه کاف ٦٦

ها  کنترل آن يک، ابزارهايک و پنوماتيدرولي، هيکيون، الکتريکي، الکتريکيمکان يها سامانه
ها و ثبت  اقامتگاه يخدمات يها زات سامانهيتجه ي هيها، کل مربوط به آن يمنيزات ايو تجه
 مبذول شود. يدکيزات ير و استفاده از تجهيذخا

 ي هياز کل يد مطمئن شود افسر نگهبان مسئول مهندسيافسر سرمهندس با ٦٧
 يرات الزم در طول نگهباني، کنترل خسارت و تعميريشگيو پ يارنگهد يها تيفعال

، استفاده از يت جداسازيد مسئوليبا يدارد. افسر نگهبان مسئول مهندس يآگاه يمهندس
را بر  يمهندس يت نگهبانيآالت الزم تحت مسئول نيماش ي هيم کليو تنظ يفرع يرهايمس

 د.يبت نمات انجام شده را ثيفعال ي عهده داشته باشد و همه
باش قرار دارد، افسر نگهبان مسئول  که موتورخانه در حالت آماده يهنگام ٦٨
که ممکن است در طول مانور  يزاتيآالت و تجه نيماش ي هيد مطمئن شود کليبا يمهندس

سامانه سکان  يبرا يره کافيذخ يرويقرار دارند و ن يفور ياستفاده شود، در حالت آمادگ
 است.ازها موجود ير نيو سا

افسران  يف نظارتيکه ممکن است باعث مداخله با وظا يگريفه ديچ وظيه ٦٩
د يشود، نبا يزات کمکيا تجهي يدر خصوص سامانه رانش اصل ينگهبان مسئول مهندس

 يها و سامانه يد بر بخش رانش اصلين افسران بايشود. ااجراء  ا توسط آنهايبه آنها محول 
ل يوه مناسب تحويرا به ش يکه نگهبان يباشند، تا زمانم نظارت داشته يبه صورت دا يکمک

 يبازرس يا ت خود را به صورت دورهيمسئول يآالت در حوزه نيد ماشيدهند، و با يم
آالت و سامانه سکان به  نيدر محوطه ماش يکاف يها ن از انجام گشتيها همچن ند. آنينما

 يا نظارت بر اجرايراء اج زات،يتجه يا خرابينواقص  يده منظور مشاهده و گزارش
 مطمئن شوند. يضرور يها تير فعاليالزم و سا يها يمات متداول، نگهداريتنظ

به  يمهندس يت کارکنان نگهبانيد هدايبا يافسران نگهبان مسئول مهندس ٧٠
نامطلوب بر  تأثير ط بالقوه خطرناک به آنان که ممکن استيشرا يرسان منظور اطالع

 رد.يرا به خطر اندازد را برعهده بگ يا کشتيجان افراد  يمنيا اي آالت داشته باشد و نيماش
 ي محوطه يد مطمئن شود، نگهبانيبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧١

 يکارکنان در صورت ناتوان ينيگزيبات جايشود و ترت يآالت تحت نظارت انجام م نيماش
د ينبا يمهندس ياند. مسئول نگهبيرا اتخاذ نما يمهندس يک از کارکنان نگهبانيهر

 يات دستيترک کند که مانع عمل يآالت را بدون نظارت درحالت نيماش يها محوطه
 ها شود.  آن يا موجب خفگي قسمت موتورخانه

محدود نمودن اثرات  يد اقدامات الزم را برايبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧٢
ا يبه گل نشستن ، دمتصا، يپارگ، يگرفتگ ق، آبيزات، حريتجه ياز خراب يخسارت ناش

 د.ياتخاذ نماگر يعلل د
 ي هيد مطمئن شود کليبا يفه، افسر نگهبان مسئول مهندسيش از ترک وظيپ ٧٣

خود به  يمهندس يدر طول نگهبان يو کمک يآالت اصل نيمربوط به ماش يدادهايرو
 اند. صورت مناسب ثبت شده

در  يمور نگهدارد با هر مهندس مسئول ايبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧٤
ن مساله يد. اينما يرات همکاريرانه، کنترل خسارت و تعميشگيپ يها تيفعال ي هيطول کل

 شود:  يها نم ر است اما تنها محدود به آنيشامل موارد ز
 رد؛يد انجام گيها کار با آن يکه رو يآالت نيو کنار گذاشتن ماش يجداساز .١
من در طول مدت يات مناسب و ايملع يآن سامانه برا يها ر بخشيم سايتنظ .٢
 ؛ينگهدار
اند، و آن  که آن را انجام داده يها کار شده و کارکنان آن يکه رو يزاتيثبت تجه .٣

گر، يا اسناد مناسب ديع موتورخانه ياند، در دفتر وقا که برداشته يمنيا يها که گام يافراد
 ابق؛ و سو يو نگهدار ينگهبان يرندهيگ ليجهت استفاده افسران تحو

 ر شده.يزات تعميآالت و تجه نيش و به کارانداختن ماشيدر زمان الزم، آزما .٤
که انجام  يک از ملوانانيد مطمئن شود، هر يبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧٥

ن آالت در زمان يماش يات دستيند به منظور کمک در عملدار عهده را بر يراتيف تعميوظا
 باشند.  يرس مزات خودکار، در دستينقص تجه
از  يرات سرعت ناشييد درنظر داشته باشد، تغيبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧٦

 يا کشتيجان افراد  يمنيا ازدست رفتن سامانه سکان ممکن است، ايآالت  نيماش يخراب
گر در محوطه يد يرعاديا هرگونه اتفاق غيق يرا به خطر اندازد. در صورت بروز حر

است باعث کاهش سرعت، نقص در شرف وقوع سامانه سکان، آالت که ممکن  نيماش
 يمشابه برا يا خطرهاي يکيالکتر يرويد نير در تولييا هرگونه تغيتوقف سامانه رانش 

د ي، در صورت امکان، بايرسان ن اطالعيمطلع شود. ا درنگيبد يبا ي، پل فرماندهيمنيا
اتخاذ  يداکثر زمان موجود برااز ح يرد تا پل فرماندهيرات صورت بگييش از بروز تغيپ

 بالقوه برخوردار شود. ييايدر ياز بروز سانحه يريهرگونه اقدام ممکن در جهت جلوگ
ر، افسر سرمهندس را بدون يد در موارد زيبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٧٧

 درنگ مطلع سازد:
 يمنيشود که ممکن است ا يبه موتور وارد م يبيا آسي يکه خراب يهنگام .١

 اندازد؛يرا به خطر ب يات کشتيعمل
 يا خرابيب يشود باعث آس يافتد که تصور م ياتفاق م يکه خراب يهنگام .٢

 ش شود؛ ويکنترل و پا يها ا سامانهي يآالت کمک نيآالت رانش، ماش نيماش
ا اقدام يم يد در خصوص اتخاذ تصميا وجود تردي يدر هرگونه حالت اضطرار .٣

 ح.يصح
افسر ط فوق، يافسر سرمهندس در شرا يم مطلع ساختن فوررغم الزا يعل ٧٨

 يبرا يضرور يبدون درنگ، هرگونه اقدام فور ديبان يهمچن ينگهبان مسئول مهندس
 د.يط اتخاذ نمايآالت آن و خدمه را بسته به شرا ني، ماشيکشت يمنيا

دستورات و اطالعات مناسب، که  ي هيد کليبا يمهندسمسئول  افسر نگهبان ٧٩
قرار دهد.  يار کارکنان نگهبانيباشد را در اخت يمن ميا يکننده انجام نگهبان نيتضم

 ياز اجرا ين بخشيو همچن يمورد يتيآالت، که به عنوان فعال نيمنظم ماش ينگهدار
ن ييتع يمعمول نگهبان ياصل ياز اجزا يکيد به صورت يشود، با يمن انجام ميا ينگهبان

ک، يدرولي، هيکي، مکانيکيزات الکتريرات تجهيامل: تعمق، شيدق يراتيتعم يشود. نگهدار
افسر نگهبان  يد با آگاهيبا يمربوط به آن در سرتاسر کشت يکيا الکترونيک و يپنومات

 د ثبت شوند.يرات باين تعميو افسر سرمهندس انجام شود. ا يمسئول مهندس
 متفاوت  يط متفاوت و نواحيدر شرا يمهندس ينگهبان

 د محدوديدان ديم
ا بخار يد، فشار هوا ينان حاصل نمايد اطميبا يافسر نگهبان مسئول مهندس ٨٠

ن پل ياوقات، فرام ي هيوجود دارد و در کل يم صوتيبه صدا درآوردن عال يبرا يکاف
شوند و به عالوه،  يماجراء  درنگيا جهت، بيرات سرعت ييمرتبط با تغ يفرمانده

 ات هستند. يدرنگ آماده عمليشود، ب مي  مانور استفاده يکه برا يآالت کمک نيماش
 و پرتردد يساحل يها آب
که اعالم  يهنگام، ديحاصل نما نانياطم ديبا يمسئول مهندس افسر نگهبان ٨١

را  يآالت فعال در حرکت کشت نيماش ي هي، کلپرتردد قرار دارد يها در آب يکشت شود يم
 ديبا يمسئول مهندس فسر نگهباناقرار داد.  يات دستيدر حالت عمل به سرعتتوان  يم

 يحرکت يازهاير نيت و سايهدا يبرا يره کافيذخ يروي، نديحاصل نما نانياطمن يهمچن
ت يفعال يد برايبا يزات کمکير تجهيو سا يت اضطراريزات هدايوجود دارد. تجه يکشت
 آماده باشند. يفور

 در لنگرگاه يکشت
د در يبا يرسرمهندس کشتندارد، افس يکه حالت پناهگاه يلنگرگاهدر  ٨٢

با فرمانده  يمشابه زمان حرکت کشت يا وهيبه ش يمهندس يخصوص لزوم انجام نگهبان
 د.ينما يزنيرا



    ٢٠٢٣٦شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٥/٦/١٣٩٣روزنامه رسمي                                                        WWW.RRK.IR                                                          ٦٠صفحه 

در  يط واقعيا هرگونه شرايدر لنگرگاه فراساحل بدون حفاظ  يکه کشت يهنگام ٨٣
 د:ينمانان حاصل يد اطمي، بايا، لنگر انداخته است، افسر مهندس نگهبان مسئول مهندسيدر

 شود؛ يماجراء  مؤثر يمهندس ينگهبان .١
 ي، بازرسيا باش، به صورت دوره آالت فعال و در حالت آماده نيماش ي هيکل .٢

 شوند؛ يم
، ين از پل فرماندهيدر حالت آماده باش طبق فرام يو کمک ياصل آالت نيماش .٣
 هستند؛
اتخاذ، و  ياز کشت يناش يست در برابر آلودگيز طيحفاظت از مح يبرا يريتداب .٤

 شوند؛ و  يت ميمرتبط رعا ياز آلودگ يريمقررات جلوگ
 قرار دارند. يق و کنترل خسارت در حالت آمادگيحر ياطفا يها سامانه ي هيکل .٥

 ييويراد ينگهبان يبرقرار ياصول الزم برا ـ ٤ـ  ٣قسمت 
 يمفاد کل

 ينگهباندهنده  انجام ها، فرماندهان و کارکنان د توجه شرکتيبا ييايمراجع در ٨٤
من در هنگام يا ييويراد ينگهبان يند تا از برقرارير جلب نماياز مفاد ز يرويرا به پ ييويراد

نامه، مقررات  نيين آياز ا يرويحاصل شود. در هنگام پ نانياطما، يدر در يحضور کشت
 رد.يد مدنظر قرار گيبا ييويراد

 يبات نگهبانيترت
 ي، فرمانده هر کشتييويراد يبات نگهبانيخصوص ترتدر يريگ ميدر هنگام تصم ٨٥

 د:يما، باياپيدر
و  ييويطبق مفاد مربوط به مقررات راد ييويراد ينگهباند ينان حاصل نماياطم .١
 شود؛ يون سوالس انجام ميکنوانس
 يدگينامطلوب رس تأثير تحت ييويراد ينگهبان يف اصلي، وظاديحاصل نما نانياطم .٢

 رند؛ و يگ يقرار نم يانورديدر يمنيو ا يمن کشتيرمرتبط با حرکت ايغ ييويبه مکالمات راد
 رد.يها را درنظر گ آن ياتيت عمليو وضع يکشت ينصب شده بررو ييويزات راديتجه .٣

 ييويراد ينگهبان ياجرا
 د:يبا ييويراد ينگهبانف يکننده وظااجراء  يکاربر مخابرات ٨٦
و  ييويمقررات رادمندرج در  يبسامدها يوبرر يد، نگهبانينان حاصل نماياطم .١
 ؛ و شود يسوالس انجام م ونيکنوانس
ها را به  آن يو منابع انرژ ييويزات راديفه، عملکرد تجهيدرهنگام انجام وظ .٢

 د.يمشاهده شده را به فرمانده گزارش نما يو هرگونه خراب يصورت منظم بررس
ع يدر خصوص حفظ دفتر وقا سوالس ونيو کنوانس ييويمقررات رادالزامات  ٨٧

 رند.يقرار گ يرويد مورد پيوتلگراف، حسب مورد، بايا رادي ييويراد
 ونيکنوانس و ييويمقررات راد، طبق الزامات ييويسوابق راد يت نگهداريمسئول ٨٨
 يت اصليمسئول ي ن شده به عنوان دارندهييتع ي، بر عهده کاربر مخابراتسوالس

د به همراه زمان اتفاق افتادن ير باياست. موارد ز يرمخابرات در طول سوانح اضطرا
 ها ثبت شوند: آن

 ؛يمنيا ايت ياضطرار، فور ييوياز مکالمات راد يا خالصه .١
 ؛ييويسوانح مهم مرتبط با خدمات راد .٢
 ک مرتبه در روز؛ و يحداقل  يت کشتيحسب مورد، موقع .٣
 ها. آن يبع انرژ، شامل: مناييويزات راديت تجهياز وضع يا خالصه .٤

شوند و  ينگهدار يمکالمات اضطرار ياتيت عمليد در موقعيبا ييويسوابق راد ٨٩
 ر در دسترس باشند: يموارد ز يبرا

 توسط فرمانده؛ و  يبازرس يبرا .١
مجاز و در  و هر افسر کامالً ييايهرمقام مجاز مرجع در توسط يبازرس يبرا .٢

 ون.ينسن کنوايا ١٠ ي کنترل طبق ماده ياجرا
 در بندر ينگهبان ـ ٥قسمت 

 ها ينگهبان ي هياصول حاکم بر کل
 اتيکل
در  منيبه صورت اا لنگر انداخته يمن، يپهلوگرفته به صورت ا يهر کشت يبررو ٩٠

مقاصد  يبرا مؤثر مناسب و ينگهبان يبات برقراريد ترتيدر بندر، فرمانده با يط عاديشرا
 يو برا يزات کمکيا تجهيها  يرانش کشت يها انهانواع خاص سام يرا بدهد. برا يمنيا

ر يا سايا مواد به شدت آتش زا، و ي يز، سميحامل مواد خطرناک، مخاطره آم يها يکشت
 باشد. يانواع خاص کاال ممکن است، الزامات خاص ضرور

 يبات نگهبانيترت
د يدر بندر است، با يکه کشت يعرشه در هنگام ينگهبان يبرقرار يبات برايترت ٩١

 باشد: ير کافيانجام موارد ز ياوقات برا ي هيدر کل

ست، و عملکرد يط زي، بندر و محيجان افراد، کشت يمنينان، از ايحصول اطم .١
 ات کاال؛يآالت مرتبط با عمل نيماش يهيمن کليا

 ؛ و يالملل نيو ب ي، ملين محليت قوانيرعا .٢
 .يحفظ نظم و برنامه روزمره کشت .٣

ط يعرشه، بسته به شرا يب کارکنان و مدت نگهبانيد درخصوص ترکيفرمانده با ٩٢
 کند. يريگ ميف تصميت وظايو ماه ي، نوع کشتيمهار کشت
 د نگهبان مسئول عرشه باشد. يسته بايک افسر شايد فرمانده، يدر صورت صالحد ٩٣
 ده شود.يمناسب تدارک د ينگهبان ياجرا يد برايزات الزم بايتجه ٩٤
بات يد، ترتينان حاصل نمايد اطميبا فرمانده، با يزنيس، با راافسر سرمهند ٩٥

کند. در هنگام  يت ميدر بندر کفا ين نگهبانيمن ايا ياجرا يبرا يمهندس ينگهبان
، که ممکن است ملوانان يمهندس ينگهبانکارکنان  بيدرخصوص ترک يريگ ميتصم

 شوند: د در نظر گرفتهير بايمناسب موتورخانه را شامل شود، موارد ز
د يش تر بايلووات و بيک ٣٠٠٠توان رانش  يدارا يها يکشت ي هيکل يبررو .١

 باشد؛ يک افسر نگهبان مسئول مهندسيشه يهم
، ممکن است طبق لوواتيک ٣٠٠٠ کمتر از توان رانش يدارا يها يکشت يبررو .٢
ول مسئبه عنوان نگهبان  يافسربا افسرسرمهندس،  يزنيد فرمانده و پس از رايصالحد
 ؛ وباشدن يمهندس
خود در  يف نظارتيوظاکه با  يفيوظا ،دينبا يافسران نگهبان مسئول مهندس .٣

  د.نمحول شو ها آنبه  اي دنريپذه در تعارض هستند را ب يکشت آالت نيارتباط با سامانه ماش
 يل نگهبانيتحو
را به افسر  ينگهبان دينبا، يمهندسا يعرشه مسئول  افسران نگهبان ٩٦

د که افسر ناعتقاد داشته باش نيا يبرا يلياگر دل ،دهد ليتحو ينگهبان يرندهيگ ليتحو
صورت  نيکه در ا ست،ين ينگهبان فيوظا مؤثر قادر به انجام ينگهبان يرندهيگ ليتحو

 ايعرشه  ينگهبان يرندهيگ ليتحوافسران  د.نمطلع گرد ديبا سرمهندسا افسر يفرمانده 
ت يها در ظاهر از قابل آن ينگهبان ياعضا ي هيند کلينما نان حاصليد اطميبا يمهندس

 ف خود برخوردار هستند.يوظا مؤثر ياجرا يکامل برا
در حال انجام  يات مهمي، عمليمهندس ايعرشه  يل نگهبانياگر در هنگام تحو ٩٧

 يابد، مگر در موارديخاتمه  ينگهبان ي دهنده ليد توسط افسر تحويات بايباشد، آن عمل يم
 ا افسرسرمهندس صادر شده باشد.يفرمانده  ير از آن از سويغ يدستورکه 

 عرشه يل نگهبانيتحوـ  ٥ـ  ١قسمت  
د افسر يعرشه، افسر نگهبان مسئول عرشه با يل نگهبانيش از تحويپ ٩٨

 ر مطلع سازد:يرنده را از موارد زيگ ليتحو
بودن ، سطح و زمان جزر و مد؛ محکم يعمق آب در اسکله، آبخور کشت .١
 يمنيا ير اطالعات مهار مهم براير آن، و سايبات لنگر و طول زنجيمهار، ترت يها طناب
 ؛ياضطرار ي استفاده يآنها برا يو آمادگ ياصل يت موتورهاي؛ وضعيکشت

ا يجا شده  جابه يت، مقدار و محل کاالهاي؛ ماهيکشت يها رو تيفعال ي هيکل .٢
 کاال؛ ي هيپس از تخل يکشت يمانده، و هرگونه پسماند بررويباق

 آب توازن؛ ها و مخازن سطح آب در خن .٣
 ا به صدادرآوردن؛يش يدر حال نما يها م و چراغيعال .٤
 ؛يدر کشت يگريا افراد ديفرد  بمانند و حضور هر يکشت يالزم که رو ي تعداد خدمه .٥
 ق؛يحر يزات اطفايت تجهيوضع .٦
 ؛يهرگونه مقررات خاص بندر .٧
 دار و خاص فرمانده؛يپادستورات  .٨
، در يو کارکنان ساحل، شامل مقامات بندر ين کشتيموجود ب يخطوط ارتباط .٩

 از به کمک؛يا نيموارد بروز اضطرار 
ا حفاظت از ي، خدمه آن، کاال يکشت يمنيا يگر برايط مهم ديهرگونه شرا .١٠

 ؛ و يست در برابر آلودگيط زيمح
ط يمح  يها يصالح در خصوص آلودگ يات ذمقام به يرسان اطالع يها وهيش .١١

 .يکشت يها تياز فعال يناش يستيز
 ديرنده بايگ ليعرشه، افسران تحو يت نگهبانيشدن مسئول دار عهده ش ازيپ ٩٩

 کنند که:  تأييد
 است؛ ير لنگر کافيمهار و زنج يها استحکام طناب .١
 د؛يآ يه صدا درمب اي داده شينماح يوه صحيمناسب به ش يها چراغا يم يعال .٢
 شوند؛ يت ميق رعايحر يو مقررات اطفا يمنير ايتداب .٣
ه يا تخلي يريز در حال بارگيا مخاطره آميخطرناک  يت کاالهايآنان آگاه از ماه .٤

 شود؛ و  مي ق انجام يا حريزش يدر صورت هرگونه ر يهستند، و اقدامات ضرور
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ن را يرين که ساياندازد و ا ينمرا به خطر  يکشت يرونيت بيا وضعيط يچ شرايه .٥
 .اندازد يبه خطر نمز ين

 يمهندس يل نگهبانيتحوـ  ٥ـ  ٢ قسمت
د افسر يبا يمهندس، افسر نگهبان مسئول يمهندس يل نگهبانيش از تحويپ ١٠٠

 ر مطلع سازد:يرنده را از موارد زيگ ليتحو
ف يوظا ،يات کشتيدار روز، هرگونه دستور خاص مربوط به عمليپادستورات  .١
 زات کنترل؛يا تجهي يآالت کشت نيرات ماشي، تعمينگهدار
 يها و سامانه آالت نيماش يبررواجراء  در حال يها تيفعال ي هيت کليماه .٢

 بالقوه؛ يها و خطرها تين فعالير در اي، کارکنان درگيکشتموجود در 
 ها، مخازن آب توازن، ت، حسب مورد، آب و پسماندها در خنيسطح و وضع .٣

ا استفاده از يره و الزامات خاص دفع يعات آلوده، مخازن فاضالب، مخازن ذخيمخازن ما
 ها؛ ات آنيمحتو

 ؛يسامانه بهداشت يها يمرتبط با خروج الزامات خاصهرگونه  .٤
 ياطفاات تأسيس ق قابل حمل،يحر يزات اطفايتجه يت آمادگيط و وضعيشرا .٥

 ق؛يکشف حر يها ثابت و سامانه قيحر
، محل کار يمهندس يها تيفعال در فعال يکشت يمجاز بررو يراتيرکنان تعمکا .٦
 و خدمه الزم؛ يکشت ير افراد مجاز بررويآنان، و سا يراتيف تعميو وظا

 يبرا يکشت ي، الزامات و آمادگيعات کشتيمربوط به ما يهرگونه مقررات بندر .٧
 بالقوه نامساعد ؛ يط جويژه در طول شراي، به وقيحر ياطفا

، يو ساحل، شامل مقامات بندر يان کارکنان کشتيموجود م يخطوط ارتباط .٨
 از به کمک؛يا نيدر موارد بروز سانحه 

ا حفاظت از ي، خدمه آن، کاال يکشت يمنيا يگر برايط مهم ديهرگونه شرا .٩
 ؛ و يست در برابر آلودگيط زيمح

 يها يخصوص آلودگتدار در يمقامات صالح به يرسان اطالع يبرا ييها وهيش .١٠
 .يمهندس يها تياز فعال يناش يستيط زيمح

رنده يگ لي، افسران تحويمهندس يت نگهبانيشدن مسئول دار عهده ش ازيپ  ١٠١
اند،  دهنده از موارد فوق مطلع شده ليد مطمئن شوند به صورت کامل توسط افسر تحويبا
 و:

 دارند؛ ييها آشنا ع آنيزو تو ييرو، گرما و روشنايبا منابع موجود و بالقوه ن .١
 دارند؛ و يآگاه يآب کشت يموجود يط سوخت، روانسازها و تمامياز وجود و شرا .٢
ط يا شرايآماده باش  يکه امکان دارد، برا يداشته باشد که تا حد يآمادگ .٣
 آالت آن را آماده کند.  نيو ماش ي، حسب مورد، کشتياضطرار

 عرشه ينگهبان ياجرا ـ ٥ـ  ٣ قسمت
 د: يافسر نگهبان مسئول عرشه با  ١٠٢

 مناسب انجام دهد؛ يدر فواصل زمان يدر اطراف کشت يبازرس يبرا ييها گشت .١
 ر توجه خاص داشته باشد:يبه موارد ز .٢

ژه در زمان يمهار، به و يها ر لنگر و طنابي، زنجيط و استحکام پلکان وروديشرا .٢.١
ن آمدن سطح يياد باال آمدن و پايرات زييتغ يدارا يها بر گشت جهت کشند، و در اسکله

 ها؛ آن يعاد يط کارينان از شرايبه منظور اطم يرياز، با اتخاذ تدابيآب، در صورت ن
، به منظور يکشت يت کليا و وضعيبا بستر در ير حمال کشتيآبخور، فاصله ت .٢.٢

ا يکاال  ييجا جابه يها اتيدر طول عمل يا خمش خطرناک کشتياز عدم تراز  يريجلوگ
 آب توازن؛
 ا؛يو در يت جويوضع .٢.٣
 ق؛يو حفاظت در برابر حر يمنيمقررات مربوط به ا ي هياز کل يرويپ .٢.٤
 ها و مخازن؛ سطح آب در خن .٢.٥
 يژه افراد قرارگرفته در فضاهايها، به و و محل آن يافراد در کشت ي هيکل .٢.٦

 محصور و دور از دسترس؛ و 
 م.يها و عال رآوردن، حسب لزوم، چراغش و به صدادينما .٢.٧
 يافت هشدار طوفان، اقدامات الزم برايا پس از درينامساعد،  يط جويدر شرا .٣

 د؛ينان و کاال را اتخاذ نماي، سرنشيحفاظت از کشت
 يست توسط کشتيط زيمح ياز آلودگ يريجلوگ يرانه برايشگيهرگونه اقدام پ .٤

 ؛دياتخاذ نمارا 
ر را به صدا درآورد، ي، آژيکشت يمنيا ي دکنندهيتهد يرط اضطرايدر شرا .٥

 يکاال ،يکشتخسارت به از  يريجلوگ يبرا ممکناقدامات  ي هيفرمانده را مطلع سازد، کل
مجاور  يها يا کشتي ي، و در صورت لزوم، از مقامات بندرديرا اتخاذ نما نانيسرنشآن و 

 د؛يدرخواست کمک نما

ق، مقامات يداشته باشد تا در صورت بروز حر يآگاه يت تعادل کشتياز وضع .٦
بدون به خطر انداختن  يکشت يپمپاژ آب بر رو يبيرا از مقدار تقر يق ساحليحر ياطفا

 آن مطلع سازد؛
 د؛ينما يرسان ا افراد مضطر کمکيها  يبه کشت .٧
ا خسارت در هنگام ياز بروز سوانح  يريجلوگ يرانه الزم را برايشگياقدامات پ .٨

 د؛ و يها اتخاذ نما چرخاندن پروانه يبرا يريگ ميتصم
 د.يع مناسب ثبت نمايرا در دفتر وقا يگذار بر کشتتأثير مهم يها داديرو ي هيکل .٩

 يمهندس ينگهبان ياجرا ـ ٥ـ  ٤ قسمت
 ر داشته باشند:يد توجه خاص به موارد زيبا يافسران نگهبان مسئول مهندس  ١٠٣

 طيخاص مربوط به شرا ياتيعمل يها وهيمقررات و ش دستورات، ي هياز کل يرويپ .١
 ت خود؛يتحت مسئول يها بخش ي ها در همه از آن يريخطرناک و جلوگ

 يها ها و سامانه رو، بخشيه نيمنابع تغذ ي هيش کليکنترل، پا يها ابزارها و سامانه .٢
 ت؛يدر حال فعال

 يز مقررات آلودگاز تخلف ا يريجلوگ يالزم برا يها وهيها و ش فنون، روش .٣
 ؛ و يمقامات محل

 ها. ت خنيوضع .٤
 د: يبا يافسران نگهبان مسئول مهندس  ١٠٤

و  است به صدا درآورند يکه به اعتقاد آنان ضرور ير را زماني، آژيط اضطراريدر شرا .١
را  نانيآن و سرنش يکاال ،ياز خسارت به کشت يريجلوگ ياقدامات ممکن برا ي هيکل

 ؛دياتخاذ نما
کاال  يريا بارگيه يتخل يزات الزم برايافسران عرشه در خصوص تجه يازهاياز ن .٢

 داشته باشند؛ يآگاه يکنترل تعادل کشت يها ر سامانهيآب توازن و سا يو الزامات اضاف
 يا نواقص احتمالي يافتن خرابي يبرا يمکرر در اطراف کشت يبازرس يها گشت .٣

ات کاال، ي، عمليکشت يمنين ايتضم يبرا يفور يزات انجام دهند و اقدامات اصالحيتجه
 ند؛يست اتخاذ نمايط زيبندر و مح

 يها برا ت آنيرانه الزم، در حوزه مسئوليشگيند، اقدامات پينان حاصل نماياطم .٤
 ک،يدرولي، هيکي، الکترونيکيمختلف الکتر يها ا خسارت به سامانهياز بروز سوانح  يريجلوگ
 شود؛ و  ياتخاذ م يکشت يکيک و مکانيپنومات

 ريا تعميم يات، تنظيگذار بر عملتأثير يها داديرو ي هي، کلنديحاصل نما نانياطم .٥
 شوند. يبخش ثبت م تي، به صورت رضايآالت کشت نيماش

 خطرناک يحامل کاالها يها يکشت يدر بندر بررو ينگهبانـ  ٥ـ  ٥ قسمت
 اتيکل

، يزا، سم منفجره، آتش يند کاالهاخطرناک، مان يحامل کاال يفرمانده هر کشت  ١٠٥
 يبات نگهبانيند، ترتينان حاصل نمايد اطميست بايز طيمح ي ندهيا آاليسالمت  ي دکنندهيتهد

ق ين امر از طريخطرناک به صورت فله، ا يکاالحامل  يها يکشت يمن برقرار است. بررويا
از محقق يصورت ن الزم و ملوانان، در يستگيشا يا چند افسر دارايک ي يحضور و آمادگ

 ا لنگر انداخته است.يمن در بندر مهار شده يبه صورت ا يکه کشت يدر زمان يشود، حت يم
 يد توجه کافي، فرمانده بافله ريغ طرناکـخ يکاالحامل  يها يـکشت يبررو   ١٠٦

 ط خاص دريخطرناک و هرگونه شرا يدمان کاالهايو چ يبند ت، مقدار، بستهيبه ماه
 و در ساحل داشته باشد. آب يبررو، يکشت

 
 کاال ينگهبان ـ ٥ـ  ٦ قسمت

ق کنترل يد از طريات کاال بايعمل يو اجرا يزير افسران مسئول برنامه  ١٠٧
ند ينان حاصل نماي، اطمير از خدمه کشتيخاص، شامل موارد کار با کارکنان غ يها خطر

 »شوند. يمن انجام ميات به صورت اين عمليا
نامه و يآموزش، صدور گواه ي نامه نييآقسمت (ب) ن متن حاضر جايگزي    ٢
 ) شده است:دبليو سي تي اس( انوردانيدر ينگهبان

 
 »قسمت (ب)«

 آن ي مهيو ضم ويدبل يس يت اسون يه شده در مورد مفاد کنوانسيتوص يراهنما
 

 مقدمه 
ه شده به يتوص يو، شامل راهنمايدبل يس ياس ت ي نامه نيين بخش از آيا ١

که در کار اجرا، اعمال مراجعي است و و يدبليسيتون اسيکنوانس يک به اعضامنظور کم
ون را به صورت يکسان مفاد کنوانسيباشند، تا به طور  يم يا الزم االجرا کردن اقداماتي

 درآورند.اجراء  تمام و کمال به
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 ه شده، تنها به منظوريارا يها نيستند و مثال يشنهاد شده، اجبارياقدامات پ ٢
ون، ممکن است مورد پيروي قرار ياز الزامات کنوانس يشان دادن آن است که چگونه بعضن

ها  کرد را به موضوعات مربوط به آنيرو ينوع يها به طور کل هيبگيرند. به هر صورت، توص
، حسب مورد، با يانورديدر يالمللنيسازمان ب ي دهد که از راه گفتگو در محدوده ينشان م

بهداشت،  يمخابرات و سازمان جهان يالملل نيب ي هيکار، اتحاد يجهانمشورت با سازمان 
 هماهنگ شده است.

در  يانورديدر يالمللنيسازمان بن قسمت، به يمندرج در ا يها هيت توصيرعا ٣
ت در يصالح يعمل يحداکثر استانداردها يبه اهداف خود، به منظور برقرار يابي دست

 ها، کمک خواهد کرد. پرچم ي ها از همه يو کشتها  ملت ي ارتباط با خدمه از همه
ون، يکنوانس يها ماده ين قسمت، در خصوص بعضيه شده در ايارا يراهنما ٤

آن است.  ي مهياز مقررات درج شده در ضم يدرخصوص اعمال برخ يراهنما ي عالوه به
. ون استيها و مقررات کنوانس ن قسمت طبق مادهيا يها بخش ين، شماره گذاريبنابرا

شده،  يگذار قسمت و بند شماره يبرابر قسمت (الف)، متن هر بخش، ممکن است به تعداد
 و تنها منحصر به آن متن است. ي، اختصاصين شماره گذارين چنيم شده باشد، اما ايتقس

 
 مربوط به مفاد كنوانسيون يراهنما

 
 ١ـ  بخش ب
 ون يبه موجب کنوانس يمربوط به تعهدات کل يراهنما
 جود ندارد)و ي(مفاد

  ٢ـ  بخش ب
 حاتيف و توضيمربوط به تعار يراهنما

حات موجود در يف و توضيون، و تعاريکنوانس ٢ ي ف موجود در مادهيتعار ١
(الف)  يها مورد استفاده در قسمت يها کسان، با واژهيآن، به طور  ي مهيضم ١/١ ي مقرره

نامه اختصاص  نيين آيها به مفاد ا، که تنيف تکميليشود. تعار يان مينامه ب نيين آيو (ب) ا
 درج شده است. ١/١ـ  ابد، در بخش الفي يم

ي  گانه احتماالت سه ي رندهي) آمده در برگج(٢ ي نامه که در مادهيف گواهيتعر ٢
 ر است:يز

 نامه صادر کند؛يگواه ماًي، ممکن است مستقييايمرجع در .١

 ايشود؛ ، صادر يياينامه، ممکن است بر اساس مجوز مرجع دريگواه .٢
را که توسط  يا نامهي، گواه١٠/١ ي ، بر اساس مندرجات مقررهييايمرجع در .٣
 کند.  ييصادر شده است را شناسا يگريعضو د

 ٣ـ  بخش ب
 ونيمربوط به اعمال کنوانس يراهنما

 ي، شناورها٢ ي مندرج در بند (ح) ماده يريگيف شناور ماهيکه تعر يدر حال ١
را از  يياير موجودات زنده دريا ساي ينهنگ، فک، گراز ماه، يد ماهيص يمورد استفاده برا

ندارند،  ياستحصال يها تيکه اشتغال به فعال ييکند، شناورها يم يون مستثنياعمال کنوانس
 واقع شوند.  يين استثنايتوانند مشمول چن ينم

 را ي، از جمله کرجيبا ساخت بدو يچوب يها يکشت ي ون، همهيـکنوانس ٢
 .کند يم يمستثن

   ٤ـ  بخش ب
 مربوط به تبادل اطالعات يراهنما

ن منظور در نظر گرفته ي، به ا»حسب مورد«، کلمات ٤ ي ) (ب) ماده١در بند ( ١
 شده است:

 ا يگر؛ يصادر شده توسط عضو د ي نامهيگواه ييشناسا .١
 ي، بر مبناي، در صورت مقتضييايه شده توسط مرجع دريته ي نامهيصدور گواه .٢
 گر.يمه صادر شده توسط عضو دنايگواه ييشناسا

 ٥ـ  بخش ب
 ها  ر آنيگر و تفسيد يها مربوط به معاهده يراهنما

ن منظور در نظر گرفته شده که شامل: مفاد ي، به ا٥ ي ) ماده١در بند (» باتيترت«واژه 
 باشد. ينيالطرف نيها به طور ب نامهيگواه ييشناسا ين کشورها، براين بيشيپ ي جاد شدهيا

 ٦ـ  بخش ب
 ها نامهيمربوط به گواه يراهنما
 د.ينيرا بب ٢/١ـ  و ب ٢ـ  ب يها ه شده در بخشيارا يراهنما

شود،  يم يريگيکه پ ييها روش يکل يو نما ياست گذاريس ي هيانيبهتر است، ب
 ييايها را به موجب پرچم آن مرجع در يات کشتيکه عمل ييها شرکت يمنظور آگاه به

 . ابديدهند، انتشار  يانجام م

 ٧ـ  بخش ب
  يانتقال ي مربوط به مفاد دوره يراهنما

ک يک سمت که در حال حاضر توسط يخدمت در  يصادر شده برا يها نامهيگواه
گر شناخته يخدمت در سمت د يبرا يستگيت شاياز کفا يعضو، به عنوان برخوردار

، بهتر است خدمت به عنوان فرمانده يبرا يافسر اول ي نامهيشود، مانند: شناخت گواه يم
ن يرش، هم چنين پذي، کماکان به صورت معتبر مورد قبول واقع شود. ا٧ ي به موجب ماده
 شود. يز اعمال ميقرار دارند، ن ٧ ي ) ماده٢که به موجب مفاد بند ( ييها نامهيدر مورد گواه

 ٨ـ  بخش ب
 موقت  يمربوط به مجوزها يراهنما

شود،  يم يريگيکه پ ييها روش يلک يو نما ياست گذاريس ي هيانيتر است، بـبه
انجام  ييايتحت پرچم آن مرجع در يها يات کشتيکه عمل ييها شرکت يمنظور آگاه به
صدور  يکه برا يبه مقامات رسم ين، بهتر است راهنماي. همچنيابددهند، انتشار  يم

 ه شود. بهتر است، اطالعاتيز اراياند، ن مختار شده ييايموقت توسط مرجع در يمجوزها
ه خالصه شده و طبق الزامات بخش يوط به اقدامات اتخاذ شده، در گزارش اولـمرب
 ر کل، ارسال شود. ي، به دب٧/١ ـ الف

 ٩ـ  بخش ب
 ها مربوط به معادل يراهنما

تواند مورد قبول واقع شوند و روند صدور  ي، کماکان مييايدر يروين يها نامهيگواه
 ، به عنوان معادل، به موجبييايدر يرويسران ناف يخدمت، ممکن است برا يها نامهيگواه
 ت شود.يون، رعاين که الزامات کنوانسيابد، مشروط بر ايادامه  ٩ ي ماده

 ١٠ـ  بخش ب
 مربوط به کنترل يراهنما
 د)يني، را بب٤/١ـ  بخش بـ  وجود ندارد ي(مفاد

 ١١ـ  بخش ب
 يفن يها يهمکار يمربوط به ارتقا يراهنما

، يانورديدر يالمللنيسازمان ببا  يهمکار يها نهيا در زمه بهتر است، دولت ١
 يازين نيون مشکل دارند و چنيسـن کنوانيزامات اـکه در برآوردن ال ييورهاـبه کش

 يباتـيها، ترت کمک به آن ي هـيارا يا براـيانند ـبرس يارينند، ـک يت مـرا درخواس
 اورند.يبه وجود ب

حمل  يها ير خدمه که در کشتيدهان و سافرمان يبرا يت آموزش مکفيبر اهم ٢
شده،  تأکيد کنند يرو خدمت مـ  رو يمسافر يها يع و کشتي، گاز ماييايمي، شيمواد نفت
 ي موارد، ممکن است به منظور به دست آوردن تجربه يص داده شده که در بعضيو تشخ

الت يعه، تسهدر حال توس يژه در کشورهايخاص، به و يآموزش يها برنامه ي هيالزم و ارا
 مورد لزوم محدود باشد.

 ها آزمون يگاه اطالعاتيپا
از  يا مراکز آزمون، که به تعدادي ييايآموزش در يها دانشکده يدارااعضاء  ٣

 يها پرسش و پاسخ يگاه اطالعاتيدهند و در نظر دارند که پا يه ميکشورها خدمات ارا
ا يک کشور يدو جانبه با  يهمکار يشوند که بر مبنا يب ميجاد کنند، ترغيها را ا آزمون
 هستند، اقدام کنند.  يگاه اطالعاتين پايچن يکه در حال حاضر دارا ييها کشور

 يانورديدر يآموزش يهاساز شبيه در دسترس بودن
 يآموزش يهاساز شبيه از ي، فهرستيانورديدر يالمللنيسازمان ب ي رخانهيدب ٤

 يابي ن، به منظور دستيريا ساياعضاء  يبرا يرا به عنوان منبع اطالعات يانورديدر
که ممکن  يالت آموزشيژه تسهي، به ويآموزش يهاساز شبيه انوردان به انواع مختلفيدر

 .کند يم يها نباشد، نگهدار در دسترس آن ياست در سطح مل
آموزش  يهاساز شبيه ، که اطالعات مربوط به١شود يمصراً خواسته ماعضاء  از ٥

ه دهند و يارا يانورديدر يالمللنيسازمان ب ي رخانهيط به خود را به دبمربو يمل يانورديدر
جاد يخود ا يانورديدر يآموزش ساز شبيه التيدر تسه يشيا افزاير ييهر زمان که تغ

 ند.يز، اقدام نماياد شده نياطالعات  يکنند، نسبت به روز آور يم
  يفن ياطالعات راجع به همکار

 يات آموزشمؤسس به ي، دسترسيفن يمشورتاطالعات مربوط به خدمات  ٦
 ي نهي، و اطالعات مربوط به کمک هزيانورديدر يالمللنيسازمان بوابسته به  يالملل نيب

 يالمللنيسازمان بق يا از طريکه ممکن است توسط  يفن يها ير همکاريو سا يليتحص
گلستان، ساختمان ر کل، در انيله ارتباط با دبيتوان به وس يه شود را ميارا يانورديدر

 آر به دست آورد.اس٧ ١ياآلبرت امبانکمنت، لندن اس ٤ ي شماره
 ه نشده است)يارا ١٧تا  ١٢در مورد مواد  يچ راهنمايي(ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سازهاي موجود براي آموزش دريايي را ببينيد.در مورد شبيه ١٢٠٩/بخشنامه ١سي.اسامـ ١
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 ويدبل يس يت ون اسيکنوانس ي مهيمربوط به مفاد ضم ياراهنم
 

 فصل اول
 يمربوط به مفاد کل يراهنما

 ١/١ـ  بخش ب
 حاتيف و توضيمربوط به تعار يراهنما

ر درج شده در يف و تفاسيون و تعاريکنوانس ٢ ي ف مندرج در مادهيتعار ١
(الف)  يها اده در قسمتمورد استف يها کسان، با واژهيآن، به طور  ي مهيضم ١/١ ي مقرره

نامه اختصاص  نيين آيکه تنها به مفاد ا يليف تکميشود. تعار يان مينامه ب نيين آيو (ب) ا
 آمده است. ١/١ـ  ابند، در بخش الفي يم

، »افسر چند کاره«، ممکن است ٧به موجب مفاد فصل  يها افسران با سمت ٢
، طبق ييايکه توسط مرجع در يا شده تأييد ر القابيا با سايده ينام» افسر چند منظوره«

 من نفرات، خوانده شوند. يا تأمين مورد استفاده در الزامات مربوط به يها واژه
تحت پوشش مفاد  يها انجام خدمت در سمت يستگيشا يکه دارا يملوانان ٣
 يا شده تأييد ر القابيا با سايده، ينام» ملوان چند کاره«هستند، ممکن است  ٧فصل 

من نفرات، يا تأمين مورد استفاده در الزامات يها ، طبق واژهييايمرجع درکه توسط 
 خوانده شوند.

  ٢/١ـ  بخش ب
 ييها و اسناد شناسا نامهيمربوط به گواه يراهنما

بخش  ١ه شده توسط بند ينامه اراي، با فرم گواهييکه سند شناسا يهنگام ١
 شود، يح مين تشريکه بعد از ا يروش شود، بهتر است اطالعات مربوط، به يم مأتو ٢/١ـ  الف

است  ن صورت، بهترير اي. در غ٢ ي حذف محل شماره ينامه درج شود، مگر برايدر گواه
 يها صادره هستند، محل ي نامهيگواه ي که نشان دهنده يياسناد شناسا ي هيته يبرا
ر يزر همراه است، به شرح ي. در فرم، که با متون ز١٧. تا ١ ي دهـش ياره گذارـشم
 ل شود:يتکم

 درج نام کشور صادر کننده. .١

 يياينامه توسط مرجع دريافته به گواهيص يتخص ي درج شماره .٢

نامه صادر شده. بهتر است نام يگواه يو يکه برا يانورديدرج نام کامل در .٣
ر يانورد و سايت دريهو ي نامهيانورد، گواهيدر ي ، همان نام مندرج در گذرنامهيمتقاض

 باشد. ييايشده توسط مرجع درصادر  ياسناد رسم

 ونيکنوانس ي قررهـا هر ميوط به مقررات ـمرب يها ا شمارهير است، شماره ـبهت .٤
ن جا يسته شناخته شده است، درايانورد، شايآن، در يکه بر مبناـ  ويدبل يس ياس تـ 

 مثال: يدرج شود، برا

سته ي، شايرسمت افسر نگهبان مسئول ناوب يانورد، براي، اگر در»١/٢ ي مقرره« .٤.١
 شناخته شود،

فه، به عنوان افسر مهندس يانجام وظ يانورد، براي، اگر در»١/٣ ي مقرره« .٤.٢
 ي فه در موتورخانهيا به عنوان افسر مهندس وظينگهبان مسئول در موتورخانه با خدمه، 

 شناخته شود يا دوره ي بدون خدمه

 سته شناخته شود، ي، شاييويسمت کاربر راد يانورد، براي، اگر در»٢/٤ ي مقرره« .٤.٣

 يانورد، برايباشد و در ياتيعمل ي نامهيک گواهينامه ي، اگر گواه»١/٧ ي مقرره« .٤.٤
 يسته شناخته شود، براينامه، شا نيين آيف مشخص شده در قسمت (الف) ايانجام وظا
 ، و يتيريدر سطح مد ييايمهندس در ي فهيمثال، وظ

انجام امور، به عنوان افسر  يسته برايانورد، شاي، اگر در»١/٥و  ١/٣مقررات « .٤.٥
فه در يا به عنوان افسر مهندس وظيمهندس نگهبان مسئول در موتورخانه با خدمه، 

 ، شناخته شود. يبدون خدمه دوره ا يحمل مواد نفت يها يموتورخانه کشت

 )دينيرا بب ري. ز١٠. و ٨ يبندها يها تي(محدود
خ يتر از تار ريخ دين تاري. بهتر است، اييان اعتبار سند شناسايخ پايدرج تار .٥

خ، درج شده باشد) که در ارتباط با آن، سند ينباشد (اگر تار يا نامهيان اعتبار گواهيپا
خ صدور سند يتر از پنج سال بعد از تار رين، ديصادر شده است، و هم چن ييشناسا
 ز نباشد.ي، نييشناسا

ف) ف مشخص شده در بخش (اليک از وظاين ستون هر يبهتر است، در ا .٦
ت يف و سطوح مسئوليها است، درج شود. وظا انجام آن ي ستهيانورد، شاينامه، که در نييآ

ن يينامه تع نييقسمت (الف) آ ٤و  ٢،٣م شده در فصول يت، تنظيها در جداول صالح آن
قسمت الف، فهرست شده  ي آسان، در مقدمه ي مراجعه ين، برايشده است و هم چن

شود،  يارجاع داده م ٤ا ي ٣، ٢. فوق، به مقررات فصول ٤که به موجب بند  ياست. هنگام
 ست.يف خاص نيبه فهرست کردن وظا يلزوم

انجام هر  يانورد برايکه در آن، در يتين ستون، سطوح مسئوليبهتر است، در ا .٧
ن سطوح، در يسته شناخته شده، درج شود.اي.، شا٦م شده در ستون يف تنظيک از وظاي

نامه مشخص شده، و  نييقسمت (الف) آ ٤و  ٣، ٢در فصول م شده يت، تنظيجداول صالح
 قسمت (الف)، فهرست شده است.  ي آسان، در مقدمه ي مراجعه ين، برايهم چن

در زمان انجام  يطب ي، مانند الزام به استفاده از لنزهايت کليبهتر است، محدود .٨
د در يکه با ييها تيها درج شود. محدود تيستون محدود يف، به طور واضح، در بااليوظا

. اعمال شود، بهتر است در مقابل سطر مربوط به ٦ف فهرست شده در ستون يانجام وظا
 مثال: يمورد نظر، درج شود، برا ي فهيوظ

اگر به موجب  ـ» ستي، معتبر نيحمل مواد نفت يها يخدمت در کشت يبرا« .٨.١
 سته نباشد،ي، شا٥فصل 

ر از يفله، به غ ع به صورتيحمل مواد ما يها يخدمت در کشت يبرا« .٨.٢
خدمت در  يتنها برا ٥اگر به موجب فصل ـ  »ستي، معتبر نيحمل مواد نفت يها يکشت
 سته باشد، يشا يحمل مواد نفت يها يکشت

از  يقسمت ي بخار، به منزله يها گيکه د ييها کشتي خدمت در يبرا« .٨.٣
اس  ي نامه نييمربوط، برابر با مفاد آ ياگر آگاهـ  »ستياست، معتبر ن يموتورخانه کشت

 حذف شده باشد، و  ويدبل يس يت

اگر دانش مربوط، برابر با  ـ» ک ساحل معتبر استينزد يسفرها يفقط برا« .٨.٤
 حذف شده باشد.  ،و)يدبل يس ي(اس ت ي نامه نييمفاد آ

شود؛ مشروط به  انيقدرت، ب يها تيو محدود تيظرف ستيجا الزم ن نيتوجه: در ا
در  تينشان داده شده و در مورد مربوط به ظرف نامهيگواهدر عنوان  ن،ياز ا شيآن که، ب
 .، آمده باشد.٩ستون 

ن ستون، همان باشد که در عنوان يمندرج در ا يها ا سمتيبهتر است، سمت  .٩
صادر شده به  يها نامهيدر مورد گواهـ  ويدبل يس ياس ت ـ ا مقررات مربوط بهيمقرره 

حسب مورد، آن طور باشد که در الزامات  ا بهتر است،ين شده، يي، تع٣ا ي ٢موجب فصل 
 ، مشخص شده است.ييايمن نفرات مرجع دريا تأمين قابل اعمال مربوط به

در  يطب ي، مانند الزامات مربوط به استفاده از لنزهايت کليبهتر است، محدود .١٠
 يها تيها درج شود. محدود تيستون محدود يف، به طور واضح در بااليهنگام انجام وظا

انجام  ي.، برا٨باشد که در ستون  ييها ز، بهتر است مانند آني. ن١٠ر ستون مندرج د
 در هر سمت مندرج، نشان داده شده است. يفيوظا

نامه يباشد که در گواه يا ن محل، بهتر است آن شمارهيمندرج در ا ي شماره .١١
، به واحد ي ک شمارهي ي، دارايينامه و هم سند شناساين، هم گواهيدرج شده است؛ بنابرا

 ره است.يوغ ييشناسا يا سندهايها و  نامهين محل آن در ثبت گواهييمنظوررجوع و تع

ن جا درج شود؛ ممکن است ي، بهتر است در اييصدور سند شناسا يخ اصليتار .١٢
 نامه باشد.يخ صدور گواهيا متفاوت از تاريخ، مشابه ين تاريط، ايبر اساس شرا

، با ييسند شناسا ي ز صادر کنندهمجا ين جا، نام مقام رسميبهتر است در ا .١٣
 ، نشان داده شود.يرسم ير امضايحروف بزرگ، ز

باشد که طبق سوابق موجود  يخيخ تولد درج شده، همان تاريبهتر است، تار .١٤
 شده باشد. تأييد يگريا طور ديبوده،  ييايمرجع در

امضاء ، يک مقام رسميانورد، در حضور ي، توسط درييبهتر است سند شناسا .١٥
 يشود بر رو يل ميانورد تکمياز فرم درخواست که توسط درامضاء ا ممکن است يشود، 

 ابد.يانتقال  ييسند شناسا

با سر و  يا گذرنامه يا رنگيد ياه و سفيبهتر است، عکس، به صورت استاندارد، س .١٦
و  ينگهدار يبرا يکيه شود، يانورد ارايد دو قطعه عکس، توسط دريها باشد. با شانه

 .يثبت ي نامهيظور الصاق به گواه، به منيگريد
نشان داده  يياز فرم سند شناسا ياعتبار مجدد، به عنوان قسمت يها اگر محل .١٧

ل آن ي، ممکن است با تکمييايد)، مرجع درينيرا بب ٢/١ـ  ، بخش الف١شده باشد (بند 
خود را برابر الزامات  يا انورد، تداوم حرفهين که درپس از آ ييمحل در سند شناسا

 د اعتبار کند.ينشان داد، آن را تجد ١١/١ ي رهمقر
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 )ي(مهر رسم
 (کشور)

 يون استانداردهاينامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسيسند شناسايي گواه بر گواه

  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨انوردان، يدر يو نگهبان نامهي، صدور گواهيآموزش

 (اصالح شده)

 

 .. ..........................٢.........شماره......................... ي نامهيکند که گواه يم ي..گواه......................................١ ...............................دولت.
  ......................٤ .....................ي شناخته شده، طبق مفاد مقرره ستهي................که از هر نظر شا..............٣ ........................يبرا

 ريمندرج در سطوح مشخص شده ز فيانجام وظا ياصالح شده)، صادر شده است و برا(فوق  ونياز کنوانس
هر انقضاء  خيتا تار اي ...........................٥ ...........................نشان داده شده تا تيدارد، مشروط به هر نوع محدود تيصالح

 که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. ييناساسند ش نيشده از اانقضاء  اعتبار ديجدت
 

 مورد عمل (اگر باشد) يها تي. محدود٨ . سطح٧ فهي. وظ٦

   

   
   

   

   
 

من يا تأمين مشخص شده در الزامات يها ا سمتير ي، ممکن است در سمت زسند شناسايين يا يدارنده قانون
 خدمت کند. ييايل اعمال توسط مرجع درنفرات قاب

 

 مورد عمل (اگر باشد) يها تي. محدود١٠ . سمت٩

  

 
 .......................................١٢شده در......................................................صادر.............١١.................................. سند شناسايي ي شماره

 ..................................................     )  ي(مهر رسم
 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                                           

                                                          .......................١٣.................... 
 کامالً مجاز   ينام مقام رسم                                                                          

 
 
 

آن در  ي کـه دارنـده   يون، در زمـان ي، از کنوانس٢/١ ي مقرره ١١د طبق بند ي، باسند شناسايين ياصل ا
 کند، در دسترس باشد. يخدمت م يکشت
 .........................................................١٤......................................... سند شناسايي ي د دارندهخ توليتار

 .........................................................١٥.................................................. سند شناسايي ي دارندهامضاء 
                                       سند شناساييي  عکس دارنده

١٦. 

 
 

 
 .........................................................................................................................شود تا................. يد ميتجد سند شناسايين يله اعتبار ايوس نيبد

 .........................................................................                  )                     ي(مهر رسم
 کامالً مجاز يمقام رسمامضاء                                                       

 .........................................................................                .   ١٧................... د اعتبار..........................يخ تجديتار
 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                    

 
 .................................................................................................................................شود تا......... يم ديسند شناسايي تجد نياعتبار ا لهيوس نيبد

 .........................................................................   )                     ي(مهر رسم
 کامالً مجاز يمقام رسمء امضا                                 

 .........................................................................    .١٧اعتبار.............................................  ديتجد خيتار
 کامالً مجاز ينام مقام رسم                                    

وست شده ياست که ممکن است پ يا نامهيناخت گواه، گواه بر شييسند شناسا ٢
 ي ا ممکن است، به منزلهيل بدهد، يشناخته شده را تشک ي نامهياز گواه يباشد و بخش

د) صادر شود. الزم ينيرا ببـ  ويدبل يس ياس ت ـ ٢/١ ي مقرره ٨ک سند جداگانه (بند ي
باشد (بند  يز، به عربيرقام نن و اين فرم با حروف التياطالعات وارد شده، در ا ي است همه

. تا ١ ي شده يشماره گذار يها د). محلينيرا ببـ  ويدبل يس ياس تـ  ٢/١ ي مقرره ١٠
، د شده استيباال ق ١د، آن طور که در بند يآ ير ميمتن ز ي که در ادامه ي. در فرم١٧

 ر:يز يشود، به جز در ارتباط با فضاها يل، در نظرگرفته ميبه منظور تکم
مورد  ي نامهيکه گواه يافته توسط عضويص يتخص ي است که شماره يمحل .٢ 
 را صادر کرده، بهتر است درج شود؛ ييشناسا

باشد که در  ياست که نام درج شده در آن، بهتر است همانند نام يمحل .٣
 آمده است؛ ييمورد شناسا ي نامهيگواه

، بهتر است در يياسانامه مورد شنيگواه ي است که نام عضو صادر کننده يمحل .٤
 آن درج شود؛

ر آن، حسب مورد، بهتر است از مندرج د يها ا سمتيکه سمت  يمحل .٩
که در  ييايمن نفرات مرجع دريا تأمين که در الزامات قابل اعمال به منظور ييها  سمت

 نامه است، انتخاب شود؛ يگواه ييحال شناسا
 ي، هم براييسند شناسا يمندرج در آن، بهتر است برا ي که شماره يمحل .١١

 ي شماره يشود، دارا يدر آن ثبت م ييکه اسناد شناسا يمحل يرجوع و هم برا
 باشد؛ و  يانحصار

 ، بهتر است در آن درج شود.ييصدور سند شناسا يخ اصليکه تار يمحل .١٢
 

 )ي(مهر رسم

 (کشور)

 نامه صادر شده يسند شناسايي گواه بر شناسايي گواه

 نامهي، صدور گواهيآموزش يون استانداردهايوانسبه موجب مفاد کن

  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨انوردان، يدر يو نگهبان

 (اصالح شده)

 

 ...................................٢.......................شماره........ ي نامهيکند که گواه يم ي..گواه...................................١..............................دولت.

 .....................٤ ......................ي شده، طبق مفاد مقرره شناخته ستهي...........که از هر نظر شا...................٣ ..........................يبرا

 ريشده ز مندرج در سطوح مشخص فيانجام وظا يشده است و برا شناسايياصالح شده)، (فوق  ونياز کنوانس

هر انقضاء  خيتا تار اي ...........................٥ ...........................نشان داده شده تا تيدارد، مشروط به هر نوع محدود تيصالح

 که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. ييناساسند ش نيشده از اانقضاء  اعتبار ديتجد
 

 رد عمل (اگر باشد)مو يها تي. محدود٨ . سطح٧ فهي. وظ٦

   

   

   

   

   

 
 مشـخص شـده در الزامـات    يهـا  ا سـمت يـ ر ي، ممکن است در سمت زسند شناسايين يا يدارنده قانون

 خدمت کند. ييايمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دريا تأمين
 

 مورد عمل (اگر باشد) يها تي. محدود١٠ . سمت٩
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ا ين رفته يکه از ب ييا سند شناساينامه يک گواهيض ياعضا، بهتر است، هنگام تعو ٣
که  ي، آن را با سنديض، به منظوراجتناب از سردرگمين تعويگم شده است، در انجام ا

 د، صادر کنند.يجد ي شود و با شماره ين ميگزيجا
خ يشش ماه قبل از تار يزمان ي د اعتبار، در محدودهيبر تجد ين، مبياگر درخواست ٤

 ٧و  ٦، ٥ يها مورد اشاره در بند ييبرسد، ممکن است سند شناسا ييسند شناسا يانقضا
 د اعتبار شود، تا:ي، تجد٢/١ ي مقرره

 ا ي؛ ييد اعتبار آن سند شناسايا تمديخ اعتبار، ين سالگرد تاريپنجم .١
 تر باشد.  کيشود؛ هر کدام که نزد يشده سپر ييشناسا ي نامهيگواه يخ انقضايتار .٢

شود، دست کم، بهتر است شامل  يصادر م يا حرفه ي نامهيکه گواه يهنگام ٥
 ر باشد:ياطالعات ز

 عضو و مقام مجاز صادر کننده؛ يها نام .١

 نامه، توسط مقام مجاز صادر کننده؛يص داده شده به گواهيتخص ي شماره .٢

شود. بهتر  يصادر م يو ينامه برايکه گواه يانورديلد درخ توينام کامل و تار .٣
انورد، درج يت دريا سند هويانورد يدر ي خ تولد، همان باشد که در گذرنامهياست، نام و تار

 شده است؛

صادر  ٣/٦ ي مقرره ٢نامه در ارتباط با بند يمثال، اگر گواه ينامه. برايعنوان گواه .٤
 ١باشد و اگر در ارتباط با بند» شرفتهيپ يآتش نشان« شود، بهتر است، عنوان استفاده شده،

 باشد؛» يکشت يتيافسر امن«صادر شده باشد، بهتر است، عنوان مورد استفاده،  ٥/٦ ي مقرره

 ي نامه نيياز آ يا بخشيون يا مقررات کنوانسيها، از مقرره  ا شمارهياره ـشم .٥
 اخته شده است؛سته شنيانورد شايکه به موجب آن، درـ  ويدبل يس يت اسـ 

ن آنامه نامحدود باشد، در ينامه. اگر اعتبار گواهيگواه يصدور و انقضا يها خيتار .٦
 درج شود؛انقضاء  خي، در مقابل تار»نامحدود« ي ، بهتر است واژهيحالت، به منظور روشنگر

 ي(مانند: الزام استفاده از لنزها يت کليقابل اعمال، شامل: محدود يها تيمحدود .٧
تن  ٥٠٠تر از  کم يها يخدمت در کشت يفقط برا«(مانند:  يت نوع کشتيد)، محدويطب
 ؛»)ک ساحل معتبر استينزد يفقط در سفرها«مانند: (ت سفريا محدوديو ») ت ناخالصيظرف

 کند؛ ينامه را صادر ميشخص مجاز، که گواه ينام و امضا .٨

ا از نوع ي دياه و سفيانورد، طبق استاندارد، سيانورد. بهتر است عکس دريعکس در .٩
 ها باشد؛ با سر و شانه يرنگ يا گذرنامه

د يخ تجديد اعتبار شود، آن گاه، درج تارينامه تجدياگر در نظر است که گواه .١٠
 شخص مجاز؛ و يد اعتبار، نام و امضاياعتبار، تمد

 ات امکان تماس با مقام مجاز صادر کننده.ييجز .١١

 ٢/١ـ  جدول ب
 ويدبل يس يت ون اسي، به موجب کنوانسيلزاما شواهد مستند ايها  نامهيفهرست گواه

 
ون اسـت  يا شواهد مستند در کنوانسيها  نامهيگواه ي همه ي کننده ير، معرفيفهرست ز

ن يـ کنـد. ا  يهـا مـ   يکشـت  يرو يف خاصـ يا انجـام وظـا  يآن را مجاز به خدمت،  ي که دارنده
 يدسترسـ  يو چگـونگ  ، مربوط بـه زبـان هسـتند   ٢/١ ي ها وابسته به الزامات مقرره نامهيگواه
 درج شده است. يها، در فرم اصل آن

و ثبـت،   يين، به مقررات و الزامات مربوط به منظور شناساين فهرست، هم چنيا
 کند. ياشاره م
 

 حات مختصرينامه و توضينوع گواه مقررات
، ييسند شناسا

گواه بر شناخت 

 ١نامهيگواه

 ٢الزام ثبت
د يتجد

اعتبار 

 ٣نامهيگواه

٣/٢، ٢/٢، ١/٢ ،
٣/٣، ٢/٣، ١/٣ ،
٢/٧، ٢/٤، ٦/٣ 

فرماندهان، افسران و کاربران  يبراـ  يستگيشا ي نامهيگواه
 يمنياضطرار و ا يانورديدر ي، سامانه جهانييويراد

 بله بله بله

از  يبخش ي دهنده ليکه تشک يملوانان يبراـ  مهارت ي نامهيگواه ٢/٧، ٤/٣، ٤/٢
 اند شده يبه طور کامل گواهو موتورخانه هستند و  يناوبر ينگهبان

 ريخ بله ريخ

انورد يکه به عنوان ملوان در يملوانان يبراـ  مهارت ي نامهيگواه ٢/٧، ٧/٣، ٥/٣، ٥/٢
 يانورد ماهر فنيانورد ماهر موتور و ملوان دريماهر عرشه، ملوان در

 اند شده يک هستد و به طور کامل گواهيالکترـ 

 ريخ بله ريخ

 ي نامهيک گواهي، به ييا سند شناسايمهارت  ي نامهيواهگ ١/٥ـ  ٢، ١/٥ـ  ١
حمل مواد  يها يفرماندهان و افسران، در کشت يبرا ـ يستگيشا
 عيا گاز ماي ي، نفتييايميش

 بله بله بله

حمل مواد  يها يملوانان، در کشت يبرا ـمهارت  ي نامهيگواه ١/٥ـ  ٢، ١/٥ـ  ١
 عيا گاز ماي ييايمي، شينفت

 ريخ بله ريخ

ر يفرماندهان، افسران، ملوانان و سا يبرا يآموزشـ  شواهد مستند ٢/٥
 کنند يخدمت م يمسافر يها يخدمه که در کشت

 ٤ريخ ريخ ريخ

 ٦بله بله ريخ هيآموزش پاـ  ٥مهارت ي نامهيگواه ١/٦

 يها قينجات و قا يها قيشناور بقا، قاـ  ٥مهارت ي نامهيگواه ٢/٦
 نجات تندرو

 ٦بله بله ريخ

 ٦بله بله ريخ شرفتهيپ يآتش نشانـ  ٥مهارت ي نامهيگواه ٣/٦

و مراقبت  يپزشک ي هياول يها کمکـ  ٥مهارت ي نامهيگواه ٤/٦
 يپزشک

 ريخ بله ريخ

 ريخ بله ريخ يت کشتيافسر امنـ  مهارت ي نامهيگواه ٥/٦

 يتيا آموزش امني يتيامن يآموزش آگاهـ  ٧مهارت ي نامهيگواه ٦/٦
 يتيامن ي ن شدهييف تعيدان با وظاانوريدر يبرا

 ريخ بله ريخ

 
 توجه:

 ٧ ، برابر با بنديينامه، به مفهوم سند شناساي، گواه بر شناخت گواهييسند شناسا ١
 است. ٢/١ ي مقرره

 ١٤ ، برابر با بنديا امور ثبتيک ثبت ياز  يلزوم ثبت کردن، به مفهوم انجام قسمت ٢
 است. ٢/١ ي مقرره

مستمر، طبق  يا ت حرفهيجاد صالحينامه، به مفهوم ايگواهد اعتبار يتجد ٣
ت، حسب اعمال، طبق يمورد لزوم صالح ياستانداردها يا برقراري ١١/١ ي مقرره
 است. ٣/٦تا الف  ١/٦ ـ الف يها بخش

 ي که دوره يانورداني، درج شده است، در٢/٥ ي مقرره ٣همان طور که در بند  ٤
مسافر،  يمنيا«ا ي، »يت بحران و رفتار انسانيريمد«، »م ت ازدحايريمد« در مورد  يآموزش

، که از پنج يد در فواصل زمانياند، با را گذرانده» يکشت ي بدنه يکپارچگيکاال و  يمنيا
 يابي دال بر دست يا شواهديرا بگذرانند  يآموزش مجدد مناسب ي سال تجاوز نکند، دوره

 ه دهند.ين را ارايشيپنج سال پ ي هت، در محدوديمورد لزوم صالح يبه استانداردها

، ١/٣، ٣/٢، ٢/٢، ١/٢صادر شده به موجب مقررات  يستگيشا يها نامهيگواه ٥
 يها قيشناور بقا و قا«، »هيآموزش پا«در  ي، شامل: الزامات مهارت٢/٧و  ٦/٣، ٣/٣، ٢/٣

 ي هياول يها کمک«و » رفتهشيق پيحر ياطفا«، »عينجات سر يها قير از قاينجات، به غ
به داشتن  ياد شده، الزامي يستگيشا يها نامهيگواه ي ن، دارندهياست؛ بنابرا» يپزشک
 ندارند. ٦ان شده در فصل يب يها تيمهارت در ارتباط با صالح يها نامهيگواه

، الزام شده ٣/٦ـ  و الف ٢/٦ـ  ، الف١/٦ـ  الف يها همان طور که طبق بخش ٦
ت خود، در ياز صالحيمورد ن ير حفظ استانداردهاب يمبن يد شواهديانوردان، باياست، در

 ه دهند.يهر پنج سال را ارا

 ي ن شدهييف تعيا آموزش مربوط به وظاي يتيامن يکه آموزش آگاه يزمان ٧
 شود، لحاظ نشده باشد. يکه صادر م يا نامهيگواه يبرا يستگيدر شا يتيامن
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 ٣/١ ـ بخش ب
 ک ساحلينزد يمربوط به سفرها يراهنما
ا چند جانبه، يبات دو جانبه يق ترتي، ممکن است از طريساحل ياکشوره

، يباتين ترتيات چنييب کنند. جزيرا تصو يا منطقه» ک ساحليسفر نزد يها تيمحدود«
را به  ياتيين جزيشان چنيگزارش شود و ا يانورديدر يالمللنيسازمان بر کل يد به دبيبا

 د.اعضا، به صورت بخشنامه اعالم خواهد کر ي همه
 ٤/١ ـ بخش ب
  ١يکنترل يها مربوط به روش يراهنما
 مقدمه 

افسران  ي، توانمند ساز٤/١ ي مقرره يکنترل يها روش يريهدف از به کارگ ١
 يانوردان روين است که درينان از اي، به منظوراطميبندر يکامال مجاز، توسط کشورها

 ، هستند.يدر کشت يآلودگمن و بدون يات ايانجام عمل ي، برايت کافيصالح ي، دارايکشت
در  يزاتيو تجه يساختار ياز بررسيبا آن چه ن ي، در اصل، تفاوتبيني پيش نيا ٢

از  يها، سنجش دين بازديانجام ا يقت، بر مبنايشود، ندارد. در حق يها محسوب م يکشت
 د. يآ ي، به وجود ميدر کشت ياز آلودگ يريو جلوگ يمنيا يکل ي سامانه

  يابيارز
اشاره شده، اعمال نظر  ٤/١، آن طور که در بخش الف يابيود کردن ارزبا محد ٣

شود،  يم يتلق يکنترل يها تمام روش يريابل اجتناب در به کارگـر قيامل غـافراد که ع
ر يتواند در سا ياست که م يتر از آن مقدار ابد، که کمي يزان خود کاهش ميبه حداقل م

 مشاهده شود. يکنترل يها يبازرس
جلب توجه  ي، معموال برا٤/١ ي مقرره ١.٣ه شده در بند يروشن ارا يها نهيزم ٤

جو  توان با جست و يها م کند، که بر اساس آن يت مي، کفايستگيبازرس به موارد خاص شا
ا ي ين مدارک کافيشود. اگر ا يريگيمورد نظر، پ يها از آموزش مهارت يدر شواهد

ش مهارت مورد نظر ياند درخواست نظارت بر نماتو يمتقاعد کننده نباشند، افسر مجاز، م
 را مطرح کند. 

 يکشت يک بازرس، در زمان حضور روي يا قضاوت حرفه يبرا يا نهين امر، زميا ٥
 يابيدست  يا براي، مشخص شده ٤/١ ي که در مقرره ٢يا حادثه يريگيا در پيخواهد بود، 

شود که  يانجام م ي، به روشيشتات کيا عملين که، آيبر ا ي، مبنيعاد يبه اهداف بازرس
 . ١داشته باشد يست، احتمال بروز خطر در پيط زيا محيملک ياشخاص، ما يبرا

  ٥/١ ـ بخش ب
 يمل يها بيني پيش مربوط به يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ٦/١ـ  بخش ب
 يابيمربوط به آموزش و ارز يراهنما

 ها ابين و ارزيمدرس يها يستگيشا
ها، به منظور  ابين و ارزينان حاصل کند که مدرسيضو، اطمبهتر است، هر ع ١

انوردان، آن طور که يت دريصالح يابيا ارزيآموزش در انواع خاص و سطوح مختلف  ي هيارا
شده است، به طور  ين بخش، الزاميا يها يون و طبق راهنماين کنوانسيبه موجب ا

 و تجربه هستند. يستگيمناسب، واجد شا
 ن خدمتيح يابيآموزش و ارز

منظور  انورد را بهيک درين خدمت يا ساحل، که آموزش حي ي، در کشتيهر شخص ٢
ون انجام ين کنوانسينامه به موجب ايط شدن اخذ گواهيواجد شرا يبرا يو يمند بهره

 ١شده باشد. يس، به طور مناسب، راهنمايفنون تدر يريدهد، بهتر است در به کارگ يم
 انورد را به منظوريک درين خدمت يبر آموزش ح ت نظارتيکه مسئول يهر شخص ٣

  عهده ون را برين کنوانسينامه به موجب ايط شدن اخذ گواهيواجد شرا يبرا يو يندـم بهره
 ها و انجام آموزش باشد. س و روشيمناسب از فنون تدر يآگاه يد، بهتر است دارادار

انورد را يدرک يت يصالح يابيا ساحل، که انجام ارزي ي، در کشتيهر شخص ٤
ون ين کنوانسينامه به موجب ايط شدن اخذ گواهيواجد شرا يبرا يو يمند بهره منظور به

 د، بهتر است:دار عهده را به
 و ١شده باشد؛ ي، به طور مناسب راهنمايابيها و انجام ارز در ارتباط با روش .١
اب با تجربه را به دست يک ارزيت يتحت نظارت و رضا يابيارز يعمل ي تجربه .٢

 آورده باشد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها کمک کند ي دورهالمللي دريانوردي، ممکن است به تهيهالگوي دوره يا دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١
المللي استانداردها و انجام امور توصيه شده، به منظور رسيدگي ايمني در صدمات يا حوادث  نامه بين آيينـ ٢
 نامه رسيدگي به مصدومين) را مالحظه کنيد. آييندريايي (

انورد، يک درين خدمت يت حيصالح يابينظارت ارز يخص مسئول براـهر ش ٥
ن ينامه به موجب ايط شدن اخذ گواهيواجد شرا يبرا يو يمند بهره به منظور

 ١.ها باشد ها و انجام آن ، روشيابيدرک کامل از سامانه ارز يون، بهتر است دارايکنوانس

  يکيالکترون يريادگياستفاده از آموزش راه دور و 
آموزش از راه دور و  يها انوردان را با روشيممکن است اعضا، آموزش در ٦

 ، و٦/١ـ  م شده در بخش الفيتنظ يابيو ارز يآموزش ي، طبق استانداردهايکيالکترون يريفراگ
 ر، مجاز بدانند:يز يراهنما

  يکيالکترون يريدور و فراگاز راه  يريادگي يبرا ييراهنما
از راه دور و  يريادگي ي نان حاصل کند که برنامهيبهتر است هر عضو، اطم ٧

 :يکيالکترون يريفراگ
 شده است؛ تأييد شود که از طرف آن عضو، يه ميارا يتوسط نهاد .١
است که  يفيآموزش مربوط به وظا ي هياهداف انتخاب شده و ارا يمناسب برا .٢

 س، در نظر گرفته شده است؛يت موضوع مورد تدريسطح صالحدن به يبه منظوررس

ران، به منظوردرک يفراگ يروشن و قابل فهم برا يها برخوردار از دستورالعمل .٣
 اعمال برنامه است؛ يچگونگ

موضوع  يا و حرفه يعلم يا هيالزامات اصول پا ي ه شده همهيارا يج آموزشينتا .٤
 سازد؛ يرا برآورده م

سازند که به طور  يوردار است که کارآموزان را قادر مبرخ ياز چنان ساختار .٥
نمرات  ي و هم با مشاهده يابياند، هم از راه خود ارز اد گرفتهيآن چه را که  تأثير ،مندنظام

 ف، لمس کنند؛ و ياستاد به تکال

ا ي، از راه تماس با تلفن، دورنگار يا حرفه يآموزش يبانيپشت ي کننده فراهم .٦
 باشد. يکيلکترونا ي ارتباطات نامه

من است و ي، ايط آموزشينان حاصل کنند که محيها، اطم بهتر است شرکت ٨
 شود. يران، در نظر گرفته ميفراگ ي مطالعه يبرا يزمان کاف
، يعموم ياطالعات يها فراهم شده است، فرم يکيط آموزش الکترونياگر شرا ٩

 يک مساعيبه منظور تشر يانعطاف ال) که راه قابلامکسيگسترده (ا يمانند زبان نوشتار
نترنت و موارد ي، ايگسترده جهان ي ه و کسب اشکال مختلف اطالعات در شبکهيدر ارا

 رند. يشود، مورد استفاده قرار بگ يگر محسوب ميد
ق يبه طر يابي، از دخالت و هک (دست يکيآموزش الکترون ي بهتر است سامانه ١٠

 ) نمودن مصون بماند.ير قانونيغ
و  يريادگيران، در يفراگ يها تيشرفت و موفقيپ يابيمنظور ارز ي بهيماراهن

 يکيالکترون يريآموزش از راه دور و فراگ
از راه دور  يرياد گي يها نان حاصل کند که در برنامهيبهتر است هر عضو، اطم ١١

 شده، به کار گرفته شده است؛ از جمله: تأييد يابيارز يها ، روشيکيالکترون يريو فراگ
و  ها ها و آزمونشيانجام آزما ي ران، به منظور نحوهياطالعات روشن به فراگ ي هيارا .1
 ج؛ياعالم نتا يچگونگ
 يابيارز ي) جامع و مناسب، برايا نهي(چهار گز يتست يها پرسش ي هيطرح و ارا .2

 د؛يآ يکه آزمون به عمل م يران به طور کامل، در سطحيفراگ يستگيشا
ها به طور  پرسش ينان از نگهدارياسب، به منظور اطممن يها از روش يبرخوردار .3
 روز آمد؛

 ينظارت يها روش يريها و به کارگ آزمون يط مناسب برگزارياز شرا يبرخوردار .4
 ها؛ در آن

 از بروز تقلب؛ يريمنظور جلوگ ها، به آزمون ي سامانه يساز منيا يها از روش استفاده .5

ج در جهت ينتا يمنظور نگهدار من، بهيا تأييد مورد يها از روش يبهره مند .6
 منافع عضو مربوط.

 ها ها و برنامه دوره تأييد دهندگان مورد ثبت آموزش
در ارتباط  يثبت يها ا سامانهينان حاصل کند که ثبت يبهتر است هر عضو، اطم ١٢
 يو در صورت درخواست اعضا يها، نگهدار ها و دوره ، برنامهتأييد دهندگان مورد با آموزش

 ها قرار خواهد گرفت. ها، در دسترس آن شرکت ايگر يد
  ٧/١ـ  بخش ب
 مربوط به تبادل اطالعات يراهنما
 رو شيمربوط به مشکالت پ يهاگزارش

 ٧/١ ي و مقرره ٤ ي شوند که در هنگام تبادل اطالعات، طبق ماده يب ميترغاعضاء  ١
 ر باشد:يقرار ز وم، بهرد لزرا به طور خاص فراهم کنند که شامل اطالعات مو يون، فهرستيکنوانس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها کمک کند ي دورهالمللي دريانوردي، ممکن است به تهيههاي آموزشي سازمان بين ـ الگوي دوره يا دوره١
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 ويدبل يس ياس تون يکنوانس ٧/١ ي و مقرره ٤ ي که طبق ماده يفهرست اقالم
 شود يه ميارا

 
 محل                                        ويدبل يس ياس تـ  ونينوانسک ٤ ي ماده

 ها ح، احکام، مقررات و دستورالعملين، لوايمتن قوان ١
 ) (الف)١( ٤ ي (ماده

 يآموزش يها ات دورهييجز ٢
 ) (ب)١( ٤ ي (ماده

 ر الزاماتيو سا يآزمون مل ٣
 ) (ب)١( ٤ ي (ماده

 ها نامهيگواه ي نمونه ٤
 ) (ج)١( ٤ ي (ماده

 
 محل                   ويدبل يس ياس تنامه  نييآ ١قسمت  ٧/١ـ  بخش الف

 ياطالعات مربوط به سازمان دولت ٥
 )٢.١، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 يو حقوق يح اقدامات اداريتشر ٦
 )٢.٢، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 صدور  و يابي، آزمون، ارزي، پرورشيآموزش يها استيمربوط به س ي هيانيب ٧
 )٢.٣، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 نامهيها توسط گواه يابيها، ارز ، آزمونيآموزش يها ها، برنامه دوره ي خالصه ٨
 ) ٢.٤، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 ها هيتأييد ارات، اعتبارات وياخت يط اعطايها و شرا روش يکل ينما ٩
 )٢.٥، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 شدهاعطاء  يها هيتأييد ارات، اعتبارات ويفهرست اخت ١٠
 ) ٢.٥، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 موقت يها افت مجوزيدر يها برا روش ي خالصه ١١
 ) ٢.٦، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 ١١/١ ي انجام شده، متعاقب مفاد مقرره ي سهيمقا ١٢
 ) ٢.٧، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 ياجبار يو آموزش، به منظور ارتقاده ياز بازآموز يکل ينما ١٣
 )٢.٧، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 
 محل             ويدبل يس يت اسـ  ي نامه نييآ ٣، بند٢، قسمت٧/١ـ بخش الف

           ٩ ي ب شده، متعاقب مادهيتصو يبات مربوط به معادل سازيح ترتيتشر ١٤
 ) ٣.١، بند ٧/١ـ  (بخش الف

     ١٠/١ ي نان از مطابقت با مقررهيحصول اطم ياقدامات انجام شده، برا ي خالصه ١٥
 )٣.٢، بند ٧/١ـ  (بخش الف

 يکه دارا ييها کشتي يمن خدمه، صادر شده برايا تأمين اسناد ي نمونه ي نسخه ١٦
 هستند ١/٧ ي ن، به موجب مقررهيگزيجا يها نامهيبا گواه يانوردانيدر

 )٣.٣، بند ٧/١ـ  (بخش الف
                                        

 محل        ويدبل يس ياس تـ  ي نامه نييآ ٤بند ،٢، قسمت٧/١ـ بخش الف
 ، شامل:٨/١ ي مستقل انجام شده، متعاقب مقرره يها يابيج ارزيگزارش نتا ١٧
 مستقل يابيارز يها برا ابيف ارزيشرح وظا .١
 ها ابيارز ي و تجربه يستگيشا .٢
  يابيارز ي خ و گسترهيتار .٣
 افت شده ي يها رتيمغا .٤
  يبوط به اقدامات اصالحمر يها هيتوص .٥
 انجام شده ياقدامات اصالح .٦
 مستقل هستند يابيکه تحت پوشش ارز يا مراکزي يات آموزشمؤسس فهرست .٧
 

 محل           ويدبل يس يت اسـ  ي نامه نييآ ٦، بند٢، قسمت٧/١ـ بخش الف
 يو حقوق يح اقدامات اداريتشر ١٨

 )٦.١، بند ٧/١ـ  (بخش الف

و صدور  يابيها، ارز ، آزموني، پرورشيآموزش يها استيبوط به سمر ي هيانيب ١٩
 نامهيگواه

 )٦.٢، بند ٧/١ـ  (بخش الف
 نامه       يتوسط گواه يابيها، ارز ، آزمونيآموزش يها ها، برنامه دوره ي خالصه ٢٠

 )٦.٣، بند ٧/١ـ  (بخش الف
 ياجبار يو آموزش، به منظور ارتقاده ياز بازآموز يکل ينما ٢١

 ) ٦.٤، بند ٧/١ـ  بخش الف(
 ١١/١ ي انجام شده، متعاقب مقرره ي سهيمقا ٢٢

 )٦.٥، بند ٧/١ـ  (بخش الف
 ي ها به موجب مقرره که ارسال آن ييهاشود، در گزارش يدرخواست ماعضاء  از ٢

نامه را که  نيين آيمرتبط در قسمت (ب) ا يشده است، هر گونه راهنما ي، الزام٧/١
 د کنند.يبوده است، را ق ير عمليت آن غيرعا

  ٨/١ـ  بخش ب
 ت يفيک يمربوط به استانداردها يراهنما

 ي ت، به موجب مفاد مقررهيفيک يبهتر است هر عضو، در اعمال استانداردها ١
و  يمل يها نامه، الگويصدور گواه ي امور سامانه ي ، در اداره٨/١ـ  و بخش الف ٨/١
 ر را لحاظ کند:يز يديکل ءشد، و اجزاموجود را در نظر داشته با يالملل نيب

 کند؛ يم ييها را اجرا استيکه با آن س يابزارت و يفيبه ک است مربوطيح سيان صريب .1

ها و  ها، پردازش ها، روش تي، مسئوليت، که در آن ساختار سازمانيفيک ي سامانه .2
 ت، در نظر گرفته شده باشد؛يفيت کيريمد يمنابع الزم برا

 ت؛يفينان از کنترل کي، به منظوراطمياتيملع يها تيفنون و فعال .3
 ت، به منظوريفين کيتضم يداخل يها يابيمند، شامل: ارزبات کنترل نظاميترت .4

 است؛ و  يابين شده، در حال دست يياهداف تع ي هين که کلينان از اياطم

، آن طور که در يدوره ا يت خارجيفيک يها يابيارز يبرا يباتيترت يفراهم ساز .5
 ر آمده است.يز يبندها

 ي نامهيصدور گواه ي امور سامانه ي اداره يت، برايفيک ين استانداردهايجاد چنيدر ا ٢
 باشند که: يبات مصوبينان از ترتي، به دنبال حصول اطميياي، بهتر است مراجع دريمل

 ينامه، برايصدور گواه ي سامانه ي، به منظور توانمنديکاف يريپذ انعطاف .1
نو را  يورآ ن که، اعمال فنيوجود داشته باشد و ا يمختلف صنعت يازهاينظر گرفتن ن در

 ب کنند؛يل و ترغيتسه

 يباشد که در اجرا يامور ي موضوعات مربوط به اداره ي هيکل ي پوشش دهنده .2
 ريو سا ١٥/١تا  ٢/١ ي ژه مقررهيباشد، به و ياست؛ م مؤثر ونين کنوانسيمفاد مختلف ا

 خدمت و مجوز موقت را ي نامهيسازد تا گواه يرا قادر م ييايکه مرجع در ييها  بيني پيش
 رد؛يها را بازپس گ ق کند و آنيز ابطال، تعليرا ن ييها نامهيو گواهاعطاء 

در  يابيآموزش و ارز تأييد ي، براييايمرجع در يها تيمسئول ي رندهيدر برگ .3
به منظور صدور  يبه روز رسان يها و دوره يليقبل از فارغ التحص يها تمام سطوح، از دوره

 ن خدمت باشد؛ ويح يکوتاه مدت آموزش يها ، تا دورهيستگيشا يها نامهيگواه

د، که يلحاظ نما ١.٤، به موجب بند يت داخليفين کيمرور تضم يبرا يباتيترت .4
سطوح، به  ي خود در همه يياجرا يها جامع در خصوص روش ي شامل مطالعه
 يابيارز يبرا يين شده باشد و مبناييتع ت در اهدافيزان موفقيم يريمنظوراندازه گ
 ، فراهم آورد.٨/١ـ  بخش الف ٣مورد لزوم، به موجب بند  يمستقل خارج

 ت يها و صالح ، درک، مهارتيآگاه يابيارز يت برايفيک ياستانداردها يالگو
 ت؛يها و صالح ، درک، مهارتيآگاه يابيت، به منظور ارزيفيک ياستانداردها يالگو ٣

 ر ملحوظ دارد:ياز موارد، ز يکي يچوب کلچار ي ن بخش را در محدودهيا يها هيتوصبهتر است 
 ا يت؛ يفيک يا استانداردهايآموزش و پرورش  يبه منظور معتبر ساز يمل ي برنامه .1
 يالمللنيسازمان بن شده، که مورد قبول يگزيت جايفيک ياستانداردها يالگو .2

 باشد. يانورديدر

 ر ملحوظ شود:يت فوق، موارد زيفيک يتانداردهااس يبهتر است، در الگو ٤
ت در يبه موفق يا واحد آموزشيه مؤسس ت، از جمله تعهديفيک ياست گذاريس .1

 ي کنندهاعطاء  ربط ي، توسط مقام ذيياهداف و مقاصد اظهار شده و متعاقب آن، شناسا
 ت؛يفيک يا استانداردهاياعتبار 
 ياست گذاريس ي کنندهاجراء  ون ييت، که تعيفيت کيريف مديآن دسته از وظا .2

ت آن چه فراهم شده يفيشود که مخرب ک يم يت بوده و مربوط به جوانب اموريفيک
ا يک دوره ي ي شرفت در محدودهين نمودن پييمربوط به تع يها بيني پيش است، از جمله

 ؛يآموزش ي برنامه
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و  يعلم يت ساختار سازمان دهيفيک ي سامانه ي دهنده پوشش حسب مورد، .3
 ؛يزاتيو تجه يندها و منابع انسانيها، فرآ ها، روش تي، مسئولييامور اجرا
س، يتدر يها تيت در تمام سطوح مربوط به فعاليفيف کنترل کياعمال وظا .4

نان از يها، به خاطر حصول اطم آن يو اجرا ي، و سازمان دهيابيآموزش، آزمون و ارز
 ن شده؛ييت در اهداف تعيها و موفق يابيزان دست يم

، که ناظر بر حدود يت داخليفين کيتضم يندهايد نظرها و اعمال فرآيتجد .5
 مؤثر دهد، و نظارت يه ميارا يا واحد آموزشيه، مؤسس که ييها به اهداف برنامه يابيدست 

 ت که به کار گرفته است؛ ويفيکنترل ک يها بر روش

به  يالزامشده،  يزمان بند يرونيب يفيک يها يابيارز يبات الزم برايجاد ترتيا .6
د يج تجدين منظور، نتاير، که به ايز يح شده در بندهاي، و تشر٨/١ ي مقرره ٢موجب بند 

 شود. يمبنا و به منزله نقطه محسوب م ي ل دهندهيت، تشکيفين کينظرها در تضم

 ،يابيو ارز يموزش، آيپرورش يها برنامه يت، در اجرايفيک يجاد استانداردهايدر ا   ٥
 رند:ير را در نظر بگي، بهتر است موارد زمسئول يها سازمان
وجود  يليت تحصيفيک يا استانداردهاي، يمل ياعتبارده يبرا ييها بيني پيش اگر .1

و ادراک  يالزامات مربوط به آگاه ي رندهيدر بر گ يها دوره يها برا دارند، بهتر است از آن
 يتيريمدن، يو همچن ياتيعملدر سطوح  ت،يفيک ياست استانداردها بهتر شود. ون استفادهيکنوانس

ن شده، ييبه اهداف تع يابينان از دست يها به کار گرفته شود، و به خاطر حصول اطم تيفعال
 رد.يز، مورد توجه قرار گين يابيف و ارزيوظا يدار عهده ت،يري، مديسازمان ده ي نحوه

 خاص، از اهداف يا فهيز وظيت آميان موفقيا پايژه يکه کسب مهارت و يهنگام .2
که  يزاتيا، تجهين مهم که آيت، بهتر است ايفيک يکاربرد استانداردها ياست، برا ياصل
شده است، در نظر گرفته شود و  يساز شبيه اي يقيشود حق ين منظور استفاده ميا يبرا
 ي ها و تجربه يستگيم شده، شايتنظ يبه استاندادرها يابينان از دست ياطم يبرا
 خوردار باشد.ها از تناسب الزم بر ابيارز

جامع از  يابي، شامل خود ارزيت داخليفين کيتضم يها يابيبهتر است ارز .3
 ياستانداردها يرين شده از راه به کارگييبرنامه در تمام سطوح، به منظورکنترل اهداف تع

، يزيت، در مورد برنامه ريفين کيد نظرها در تضمين تجديت باشد. بهتر است ايفيک
و  يريادگيس، يمربوط به تدر يها تين، فعاليها، همچن برنامه يابيه و ارزي، ارايطراح

 ٣مستقل، به موجب بند  يابيارز يبرا ييمبنا ي ه دهندهين امر ارايج ايارتباطات باشد. نتا
 ، است.٨/١ـ  بخش الف

 مستقل يابيارز
 يها تيفعال ي هيمند کلش مستقل و نظاميمستقل، شامل آزما يابيبهتر است هر ارز ٦

 اب: يکند. بهتر است گروه ارز يابين شده را ارزييتواند اعتبار اهداف تع يباشد، اما نم يفيک
 مستند انجام دهند؛ يها را طبق روش يابيارز .1

ن ي، مستند شده و مورد توجه مسئوليابيج هر ارزينان حاصل کنند که نتاياطم .2
 رد؛ ويگ  يشده قرار م يابيطه ارزيآن ح

 رد.يگ يانجام م ياصالح هر گونه نقص ي، براکنند که اقدام به موقع يبررس .3

بات استاندارد يبودن ترت مؤثر مستقل، از يابيک ارزشي ي هي، ارايابيمنظور از ارز ٧
ک نهاد يآموزش،  يا فرادهيم و يتعل ي نهيه سطوح است. بهتر است در زميت در کليفيک

نده دولت يا نمايت و يفيک يا مربوط به استانداردهايشناخته شده،  يعلم ي اعتبار دهنده
ه شده برخوردار يکه از قبل ته ياب، از اطالعات کافيبه کار گرفته شود. بهتر است گروه ارز

ا يک برنامه ي يراـد. در صورت اجـابني يف خود، آگاهياز وظا يوب کلـچرشوند، تا از چا
عات الزم از اطال يا هينما ي ر، به منزلهي، موارد زيآموزش ي عمده ي همؤسس يريبه کارگ

 د فراهم شوند:ياست که با
 ه؛مؤسس تيمورمأ ي هيانيب .١
 مورد استفاده؛ يو آموزش يات راهبرد علمييجز .٢

 يها) و نهادها تهيها (کمب کارگروهيو اطالعات مربوط به ترک يالتيطرح تشک .٣
 ؛يمشورت

 ان؛ياطالعات مربوط به کارکنان و دانشجو .٤

 ؛ و يزات آموزشيالت و تجهيح تسهيتشر .٥

 ها در مورد: روش يريها و به کارگ يگذار استياز س يکل يشما .٦

 رش دانشجو،يپذ .٦.١

 موجود، يها د نظر در دورهيد و تجديجد يها دوره ي توسعه .٦.٢

 مجدد، يها آزمون يها، از جمله، اعتراضات و برگزار آزمون ي سامانه .٦.٣

 ع کارکنان،يو ترف يابياستخدام، آموزش، توسعه، ارز .٦.٤

 ع، ويان و صنايزخور از دانشجوبا .٦.٥

 ق و توسعه.يتحق يها نهياشتغال کارکنان در زم .٦.٦

 گزارش 
ک گزارش موقت ياب، ي، بهتر است گروه ارزييم نمودن گزارش نهايقبل از تسل ٨
شنهادات خود باشند. به محض يها در مورد پ نظرات آن يه دهند، و متقاضيت ارايريبه مد

 تواند: يه دهند، که ميخود را ارا ييها گزارش نها ابياست ارزها، بهتر  وصول نظرات آن
 باشد؛ يآموزش ي ا برنامهيه مؤسس از اطالعات مربوط به سوابق يا شامل خالصه .١

 ق و منصفانه باشد؛يکامل، دق .٢

 ه، به صورت پررنگ و مشخص باشد؛مؤسس شامل نقاط ضعف و قوت .٣

 انجام شده باشد؛ يابيح روش ارزيشامل تشر .٤

 باشد؛ ٤ن شده در بند ييعوامل مختلف تع ي ندهپوشش ده .٥

 تأثير ون ويانطباق با الزامات کنوانس ا عدميگستره انطباق  ي دهنده نشان .٦
به اهداف و مقاصد  يابينان از دست يت، به منظور حصول اطميفيک ياستانداردها

 ن شده باشد؛ و ييتع

شده،  ص دادهيکه ناقص تشخ ييها طهيشامل متون روشن و کامل، در ح .٧
 انگارند، باشد. يها مهم م ابيکه ارز ير نظراتيو سا يشنهادات اصالحيپ ي هيارا

 ٩/١ـ  بخش ب
  يپزشک يمربوط به استانداردها يراهنما
 نامهيو صدور گواه يپزشک يهاشيآزما

سالمت  ياستانداردها يريها و به کارگ ينيب شيپ ي هي، در اراءبهتر است اعضا ١
و  ٩/١ـ  م شده در جدول بي، تنظيکيزيف يها يياقل تواناانوردان، حديدر يپزشک
 رند. يانوردان را در نظر بگيف مختلف دريز وظاين بخش، و نيه شده در ايارا يراهنما

سالمت  ياستانداردها يريها و به کارگ بيني پيش ي هي، در اراءبهتر است اعضا ٢
 يکار/سازمان جهان يالملل نيسازمان بمنتشر شده  توسط  يانوردان، از راهنمايدر يپزشک

ا يانوردان، قبل از دريدر يسالمت پزشک يهاشيبه عنوان رهنمود انجام آزما بهداشت
قابل اعمال  ي، و هر گونه راهنمايشده، شامل: هر گونه نسخ بعد يطور زمان بند و به

زمان ا ساي يانورديدر يالملل نيکار، سازمان ب يالملل نيگر منتشر شده توسط سازمان بيد
 ، استفاده کنند.يبهداشت جهان

انوردان را يدر ينات پزشکيکه معا يمناسب پزشکان عموم ي ت و تجربهيصالح ٣
کار به  ي ، تجربهيانورديدر ييا تواناي يدهند، ممکن است شامل: سالمت شغل يانجام م

 يکار تحت نظارت شخص ي طهيا در حي يرانيا پزشک شرکت کشتي يعنوان دکتر کشت
 رد.يگ ياد شده را در بر مي يها يستگيه تجربه و شاباشد ک
 يشود، دارا يانجام م ينات سالمت پزشکيکه در آن، معا يبهتر است محل ٤

 انوردان باشد.يدر ينات پزشکيزات مورد لزوم، به منظورانجام معايالت و تجهيتسه
ه، شد شناخته ينان حاصل کنند که پزشکان عمومي، اطمييايبهتر است مراجع در ٥

 يا ، از استقالل حرفهينات پزشکيمربوط به معا يها روش يريدارشدن به کارگ هنگام عهده
 ، برخوردار هستند.يج قضاوت پزشکينتا ي هيکامل در ارا

 ييدارند، مدارک شناسا يپزشک ي نامهيکه درخواست گواه يبهتر است اشخاص ٦
ها هم  ه دهند. آنيشناخته شده ارا يخود را به پزشک عموم ييشناسا يمناسب برا

 م کنند.يز، به پزشک تسلين خود را نيشيپ يپزشک ي نامهين، بهتر است که گواهيچن
ک از يهر  يريار است که در رابطه با به کارگين اختيا ي، داراييايهر مرجع در ٧

و  يو سنجش پزشک يابير، بر اساس ارزيز ٩/١ـ  م شده در جدول بيتنظ ياستانداردها
او در  ييط و اثبات  توانايبا شرا يفرد يگر در ارتباط با سازگاريمربوط د هر گونه اطالعات

ا ير دهد ييرا تغ ي، موارديکشت يرو يف ارجاعيانجام وظا يت بخش، برايحد رضا
 نگارد.يده بيناد

معقول در  يارهاي، معيسالمت پزشک يبهتر است تا حد امکان، استانداردها ٨ 
 ي الت و تجربهيبه تسه يا، با در نظر گرفتن دسترسيرخدمت در د يارتباط با سالمت برا

را مشخص  يطيژه بهتر است، شرايارها، به ويد. آن معين نماييرا تع يکشت يرو يپزشک
 يزيدآميتهد يا روحي يجسمان يکه به طور بالقوه از خطرها يانوردانيکنند که تحت آن، در

ز بتوانند مجوز ادامه يشوند، ن يمن که توسط دارو کنترل يبرند و ا يخود رنج م يدر زندگ
 افت کنند.يا دريخدمت در در

مانند،  يا ژهيو يط پزشکي، شرايپزشک ين، بهتر است استانداردهايهم چن ٩
 يدار عهده انوردان، درياز اشتغال در يريگ شيتواند موجب پ ين کنند، که مييرا تع يکوررنگ
 شود. يکشت يخاص رو يها سمت

، در مورد هر چشم، يخدمت در کشت يد چشم، برايد يحداقل استانداردها ١٠
 باشد. ١ ٠.١دن راه دور، بهتر است يبه منظور د يکمک ي لهيبدون استفاده از هر وس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدار ارائه شده در دستگاه اعشاري آزمايش تيزبيني چشمـ ١
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نز چسبان بر چشمان خود، به منظور ا لينک ياز به استفاده از عيکه ن ياشخاص ١١
ها و  آن يها يدکيا ي يدکي يدارند، بهتر است حسب مورد، دارا يانجام خدمت در کشت

 ي، برايل کمکياز به استفاده از وسايباشند. هر گونه ن يها در کشت آسان به آن يدسترس
سالمت  ي نامهيمورد لزوم، بهتر است در هنگام صدور گواه يدن، برابر استانداردهايد

 ، در آن ثبت شود.يپزشک
د در حمل و يالزامات د يالملل نيب ي هيد رنگ، طبق توصيش ديبهتر است آزما ١٢

) شامل ١٤٣ـ  ٢٠٠١ يايآي(س ييروشنا يالملل نيون بيسينقل، منتشر شده توسط کم
 ش مشابه باشد.يآزما يها ا روشي، يهر گونه نسخ بعد

 

 ٩/١ ـجدول ب 
 ٣انوردانيخدمت در يکيزيف يها ييو توانا يورودحداقل حد  يابيارز

، اتفاقات يکشت يفه رويوظ
 ٣طيا شراي ياتيعمل

 مربوط يکيزيف ييتوانا
، يش کننده پزشکيبهتر است آزما

 ٤يت حاصل کند که متقاضيرضا

 :يدرون کشت يحرکت عاد
 در حال حرکت ي عرشه يرو -

 ن سطوح يب -

 ها ن محفظهيب -
 شود يمف اعمال ين ردي، در ا١توجه 

 يحفظ تعادل و حرکت با چاالک
 ها ها و پلکان ن آمده از نردبانييباال رفتن و پا

باال آمده (مانند،  يها لبه يگام برداشتن رو
داند  ين که الزم ميون خط شاهيکنوانس

 متر باشد)يليم ٦٠٠ها  ارتفاع لبه
 ضد نفوذ آب يها باز کردن و بستن درب

 ندارد يدر احساس تعادل، اختالل
 يها و حرکت يکيزيف يها تير انجام فعالد

 ندارد يماريا بيب يچ گونه آسيمربوط، ه
 ، قادر به:٥بدون کمک

 ها است ها و پلکان به باال رفتن از نردبانـ 

 بلند است يها لبه يگام برداشتن از روـ 

بستن  يها سامانه يريمهارت در بکار گـ 
 درب دارد

 :يف معمول در کشتيوظا
 يزار دستاستفاده از اب -
 يکشت يها يانبار ييجابه جا -
 سر يانجام کارها در باال -

 ها رفلکهيات با شيعمل -
به مدت  يعهده دار شدن نگهبان -

 چهار ساعت

 محدود شده يکار در فضاها -

م هشدار ياقدام در مقابله با عال -
 ها هيها و اخطار دهنده، دستورالعمل

 يارتباط شفاه -
 شود  يف اعمال مين ردي، در ا١توجه 

 يريدر به کارگ ييو توانا يرت، چابکقد
 يکيمکان يها دستگاه

 ١٨دن و حمل بار(مانند، يبلند کردن، کش
 لو گرم)يک

 يدن به بلنديرس
 يستادن، قدم زدن و آماده ماندن برايا

 افتهيش يکه افزا يمدت
ان يتنگ، و حرکت از م يکار در فضاها

محدود شده (مانند: سوالس،  يها چهيدر
کاال الزام  يرا در فضاهاها  چهيحداقل در

 يها يدارد و حداقل ابعاد خروج يم
متر يليم ٦٠٠متر در يليم ٦٠٠، ياضطرار
 )٣.٦.٥.١سوالس  ي مقررهـ  است
 ميها و عال ا، شکلياش يز بصريتما
 ها ها و دستورالعمل هيدن اخطاريشن
 به طور واضح يحات لفظيتوض ي هيارا

ا يب شناخته شده ياز آس يعدم برخوردار
شخص  ييمشخص که توانا يط پزشکيراش

ات يف معمول مرتبط با عمليدر انجام وظا
 را کاهش دهد يکشت يمنيا ياساس
 به منظور: ييتوانا يدارا
 ها انجام کار با بلند کردن دست -
مدت  يستادن و قدم زدن برايا -

 افتهيش يزمان افزا

 محدود شده يورود به فضا -

ـ  د چشم (الفيبرآورد استاندارد د -
٩/١( 

 يداريشــن يبــرآورد اســتانداردها  -
ــات يتنظـــ ــده توســـط مقامـ م شـ

 يها يا با توجه به راهنمايصالح  يذ
 يالملل نيب

 يانجام مکالمات عاد -

 ٦يدر کشت يف اضطراريوظا
 فرار از محل -

 قيحر ياطفا -
 يترک کشت -
 
 
 
 
 

 شود يف، اعمال مين ردي، در ا٢توجه 

  ير آبيا لباس زينجات  ي قهيدن جليپوش
 پر از دود ياهافرار از فض

ات يف مربوط به عمليمشارکت در وظا
ق، شامل استفاده از لوازم خود يحر ياطفا
 يتنفس

  يترک کشت يها مشارکت در روش

ا يب شاخته شده ياز آس يعدم برخوردار
شخص را  ييمشخص، که توانا يط پزشکيشرا

ات يانجام عمل يف معمول، برايدر انجام وظا
 دهد ي، کاهش ميکشت يمنيا ياساس
 در: ييتوانا يدارا
ا لباس ينجات  ي قهيدن جليپوش -

 ير آبيز
 ز رفتنينه خيس -

 يها حرارت ي احساس کردن درجه -
 مختلف

ــتفاده از تجه - ــاس ــه  ي ــوط ب زات مرب
 قيحر ياطفا

(حسب  يدن لوازم خود تنفسيپوش -
 ف)ياز وظا يمورد، به عنوان بخش

 

 توجه:
، يف معمول در کشتيکنند: (الف) وظا يح ميشرر را تياز جدول باال، مراتب ز ٢و  ١ يها فيرد ١

ر يانوردان، سايدر يمنيا يکه ممکن است برا يکيزيف يها ييط؛ (ب) تطابق توانايعملکردها، حوادث و شرا
در  يپزشکان عموم ي استفاده يسطح باال برا يارهايقلمداد شود؛ و (پ) مع ي، ضروريخدمه و کشت ياعضا
 ، که به منظوريکشت يعت کار رويانوردان و طبيف مختلف درير داشتن وظا، با در نظيسالمت پزشک يابيارز

 اند.  ها استخدام شده آن يدار عهده
، عملکردها، يف معمول در کشتيکند: (الف) وظا يح مير را تشريجدول باال، مراتب ز ٣ف يرد ٢

خدمه و  ير اعضايردان، ساانويدر يمنيا يکه بهتر است برا يکيزيف يها ييط؛ (ب) تطابق توانايحوادث و شرا
سالمت  يابيدر ارز يپزشکان عموم ي استفاده يسطح باال برا يارهايقلمداد شود؛ و (پ) مع ي، ضروريکشت
ها  آن يدار عهده که به منظور يعت کار در کشتيانوردان و طبيف مختلف دري، با در نظر گرفتن وظايپزشک

 اند. استخدام شده
را  يستگيعدم شا ي ط بالقوهيا شراي يکشت يط رويشرا ي هيکلن جدول، در نظر ندارد که يا ٣

انوردان را مشخص کنند (مانند: ياز در يقابل اعمال به گروه يکيزيف يها يينشان دهد. بهتر است اعضا، توانا
 يط خاص افراد و آنان که داراين، بهتر است، توجه الزم به شرايهمچن»). ملوانان موتور«و » افسران عرشه«

 ا محدود هستند، معطوف شود.ي يتخصص فيوظا
ها را با  بيا شدت انواع آسي، درجه يدي، در صورت وجود هر گونه ترديبهتر است پزشک عموم ٤
ا توسط ارجاع يش مناسب وجود دارد، يکه امکان انجام آزما يمند، هنگام هدف يهاشيآزما يريبه کارگ
 ن کند.ييتر، تع شيب يها يابيارز يبرا يمتقاض

فه به طور يانجام کامل وظ يبرا يگريشخص د يي، به مفهوم استفاده از توانا»کمک«طالح  اص ٥
 کامل است.

استاندارد، مانند: ترک  يط اضطراريشرا ي هيمقابله در کل ي، برا»يفه اضطراريوظ«اصطالح   ٦
انورد، به يراست که توسط هر د ييها ن، شامل روشيشود، هم چن يق استفاده ميحر يات اطفايا عملي يکشت

 شود. يبه کار گرفته م يمنظورنجات فرد

 ١٠/١ـ  بخش ب
 ها نامهيگواه ييمربوط به شناسا يراهنما

که منجر به صدور  ،ويدبل يس ياس تون يآموزش انجام شده به موجب کنوانس ١
ه شده است، يک عضو، اراي ين مورد از سويکه در ا ينامه مناسب نشده، و اطالعاتيگواه

مفاد  مؤثر کامل و ي، که اجرايانورديدر يمنيته) اينباط در کارگروه (کمدر صورت است
 ير اعضايبه عمل آمده، ممکن است توسط سا ٧/١ ي مقرره ٢ون طبق بند ين کنوانسيا
 مربوط، مورد قبول واقع شود. يالزامات آموزش يون، به عنوان اجراين کنوانسيا

 ي، مستندات١٠/١ ي مقرره ٥به بند  مورد نظر، بهتر است با استناد ييايمراجع در ٢
سند  ي، قادر به قبول همان مدرک، به جايرا صادر کنند، که مقامات ناظر بر کشور بندر

خ صدور آن يمدت سه ماه از تار يگر، برايصادر شده از طرف عضو د ي نامهيگواه ييشناسا
 ر، فهرست شده است:يکه در ز ياطالعات ي هيباشند، منوط به ارا

 انوردينام در .١

 خ تولديتار .٢

 ياصل يستگيشا ي نامهيگواه ي شماره .٣
 سمت  .٤

 ها تيمحدود .٥
 ييايات امکان تماس با آن مرجع درييجز .٦

 خ صدور و انقضايتار .٧

 باشد. يز، قابل دسترسين يکيزات الکترونيتوانند توسط تجه ي، مين مستنداتيچن  ٣
  ١١/١ـ  بخش ب
 ها نامهيد اعتبار گواهيمربوط به تجد يراهنما

رات مربوط ييت شامل تغـ، بهتر اس١١/١ ي قررهـبه موجب م يالزام ياـه ورهد ١
ا، يجان اشخاص در در يمنيمربوط به ا يها هيو توص يآور ، فنييايدر يگذار به قانون

 باشند. ييايست دريط زيت و حفاظت محيامن
زات مناسب ير تجهيا سايو  ساز شبيه ش، استفاده ازيک آزمايممکن است  ٢
 رد.يذانجام پ
، درج شده، ١١/١ـ  بخش الف ١شده، آن طور که در بند  تأييد ييايخدمت در ٣

د شده، به صورت ينامه قيتر از آن چه در گواه نيي، پايممکن است در سطح رتبه افسر
 رد.ي، انجام گيا شفاهي يکتب

، در ١١/١ ي مقرره ١نامه، موضوع بند يد اعتبار گواهياگر درخواست تجد ٤
نامه، ممکن است تا يرد، آن گواهينامه صورت پذيگواه يماه قبل از انقضا شش ي محدوده

 د اعتبار شود.يا تمديد اعتبار يخ اعتبار خود، تجدين سال تاريپنجم
 ١٢/١ـ  بخش ب
 هاساز شبيه مربوط به استفاده از يراهنما

مورد استفاده  يستگيشا يابيا ارزيآموزش  يها براساز شبيه که يهنگام ١
 ي، مورد بررسيابيا ارزين آموزش ير، در انجام چنيز يها رند، بهتر است رهنموديگ يقرار م

 واقع شوند.
 ١ر و کار با راداريم مسيدر ترس يابيآموزش و ارز

 ر و کار با رادار، بهتر است:يم مسيدر ترس يابيآموزش و ارز ٢
 رادار باشد؛ و  ساز شبيه زاتيهمراه با استفاده از تجه .١

 ، درج شده است، نباشد.١٧تا  ٣ يتر از آن چه در بندها ، کميياطبق استاندارده .٢

 يزات واقعيها و انجام کار با رادار، حسب مورد، بهتر است با تجه ش صحنهينما ٣
م يترس يها نيها برعهده گرفته شود. تمرساز شبيه ، به انضمام استفاده ازيانورديرادار در

نادرست از اطالعات رادار و  ي استفاده يطرهاران از خيفراگ يش آگاهير، به خاطر افزايمس
رند، و يصورت پذ يقيحاً بهتر است در زمان حقير، ترجيم مسيها در ترس بهبود مهارت آن

من مانور يا ير باشد که متناسب با ضرورت اجرايم مسياز ترس يدر حد استاندارد
 باشد.  يانورديدر يط واقعيا تحت شراياز تصادم در در يريجلوگ

  اتيکل
 در دقت و عملکرد مؤثر عوامل

 کامل از: يعمل يد، به همراه آگاهيه از اصول رادار فراهم آيبهتر است، درک اول ٤
 تيفيک ي کننده نييات دستگاه رادار، که تعيسمت و فاصله، خصوص يريگ اندازه .١
 يرهايدر مس يقدرت تشعشع تأثير ،يقطب يرادار است، آنتن رادار، نمودارها گر نمايش
رات در ييبا تغ ييارويرادار، از جمله رو ي از سامانه ير فنيح غي، تشرياصل ي از اشعه خارج

که  يعملکرد يها و نظارت يزاتيرادار، عوامل تجه يها انواع مختلف دستگاه يها مشخصه
 هستند؛ مؤثر ،يدر حداکثر و حداقل کشف فواصل و دقت اطالعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها کمک کند. ي دورهالمللي دريانوردي، ممکن است در تهيههاي آموزشي سازمان بين الگوي دوره يا دورهـ ١
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 يانورديدر يالمللنيسازمان ب، که توسط ييايرادار در يجار يات عملکرديخصوص .٢
 ؛١ده استيب رسيبه تصو
ت، يحساس ي کاهش دهنده يه و نواحيدر سا يها ر محل آنتن رادار، قطاعيتاث .٣
رادار  يها ارتفاع آنتن در کشف فواصل و محل دستگاه تأثير ،ي) مجازي(اکوها يهاپژواک

 ؛ ويسيمن مغناطي، شامل فاصله ايسيمغناط ينما قطبک يها نزد تکرار کننده يو نگهدار

آنتن و  يکيد در نزدي، که بايمنيا يها يريشگيو پ ياز پرتوافکن يناش يخطرها .٤
 در نظر گرفته شوند. ي امواج رادار ي کننده تيهدا

و  ي) مجازي(اکوها يهاش نادرست اطالعات، از جمله پژواکيکشف نما
 اياز در يبرگشت يها بازتاب
است که ناظر را قادر  يکشف هدف، از اصول يها تيمربوط به محدود يآگاه ٥

نه عوامل ين زمين بزند. در ايمربوط به نقص کشف اهداف را تخم يسازد تا خطرها يم
 واقع شوند: تأکيد د موردير، بايز

 زات؛ يتجه ياستاندارد عملکرد .١

 ، يريمات پردازشگر تصويو تنظ يرندگي، قدرت گييمات روشنايتنظ .٢
 افق رادار؛ .٣

 ب اهداف؛ياندازه، شکل، جوانب و ترک .٤

 ا؛ير دريدر مس ير حرکت کشتيتاث .٥
 ط انتشار؛يشرا .٦

 از باران؛ يناش يها تيا و پارازيدر يها تيط هوا، پارازيشرا .٧

 ت؛يضد پاراز يمات کنترليتنظ .٨
 ه؛ و يدرسا يها قطاع .٩

 تداخل رادار در رادار. .١٠

حاصل شود، از جمله  يآگاه ير موارد مجازيبهتر است، از عوامل منجر به تفس ٦
ک بلند و بزرگ، اثرات خطوط انتقال ينزد ي، اثرات ساختارهاي) مجازي(اکوها يهاپژواک

از اهداف دور، که در  ي) ناشي(اکوها يهارند، پژواکگذ يها و خورها م رو، که از رودخانهين
 شوند. ي، ظاهر ميا بعدي يثانو يها يابيرد

 ير، از جمله، منعکس کنندهايتفس يبرا يل کمکيبهتر است، از کارکرد وسا ٧
ات ي؛ اثرات مربوط به خصوصينياهداف زم ييرادار؛ کشف و شناسا يها کنيو ب يا گوشه
اثرات طول پالس و عرض پرتو؛ اهداف مشخص و نا مشخص  )؛ي(توپوگراف ينگارمکان

 حاصل شود. ي(اکو)، آگاه در قدرت پژواک مؤثر رادار و عوامل
 يروش کاربر

 هاگر نمايش يم و نگهداريتنظ
 حاصل شود:  ير آگاهيبهتر است از موارد ز ٨
طرف  به يجهت کشت يرو يرادار؛ حرکت نسب گر نمايش يها انواع مختلف حالت .١

ر يمس يقيو حرکت حق يبه طرف باال، حرکت نسب يدر حالت نامتعادل؛ جهت کشت باال
 به طرف باال و شمال به طرف باال در حالت متعادل ؛

 يش داده شده؛ اثرات انتقال خطاهاياثرات خطاها در مورد دقت اطالعات نما .٢
ج سرعت سن يو متعادل؛ اثرات انتقال خطاها يقيحرکت حق يهاگر نمايش در نما قطب

گر  شي، بدون دقت الزم در نمايم سرعت دستي؛ و اثرات تنظيقيحرکت حق گر نمايش در
 ؛يقيحرکت حق

؛ اثرات يقيحرکت حق يها مات سرعت، بدون دقت در کنترليکشف تنظ يها روش .٣
کند  يف را محدود مي) ضعي(اکوها يهانشان دادن پژواک ييت، که توانايپاراز ي افت کنندهيدر

 يها م کنترلين؛ تنظيره. همچنيت، و غيپاراز ي کننده افتيتوسط در يگو اثرات اشباع شد
مات مناسب يتنظ يت تواليمات هستند؛ اهميتنظ ي نهينقاط به گر بيان که ييها اري؛ معياتيعمل

 از: يحات ناشيمات نامطلوب و تصحيها؛ کشف تنظ م نامطلوب کنترليو اثرات تنظ

 در کشف فواصل، و مؤثر يها کنترل .٣.١
 ؛در دقت مؤثر يها کنترل .٣.٢

 اند؛ و  م شدهيطور نامطلوب تنظ که به ييها زات رادار، با کنترلياستفاده از تجه يخطرها .٤

عملکرد به عملکرد برد  ي منظم عملکرد، و نسبت نشان دهنده ياز به بررسين .٥
 دستگاه رادار.

 برد و سمت 
 حاصل شود: ير، آگاهيبهتر است از موارد ز ٩
 ر؛ييبرد متغ ي دهنده برد ثابت و نشان ي بردها؛ نشان دهنده يريگ ازهاند يها روش .١
 مختلف؛ يها در کاربرد روش يهر روش و دقت نسب يريدقت در به کارگ .٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المللي دريانوردي را ببينيد.استانداردهاي عملکردي مربوط يا مناسب مصوب سازمان بينـ ١

ش اطالعات مربوط به برد رادار؛ بردها در دفعات مشخص شده، يمان يچگونگ .٣
 شده؛ يتال) و شاخص درجه بنديجي(د يانداز رقم شماره

 ي شفاف پوشاننده ي صفحه يگر چرخنده رو سمت، نشانهگيري  اندازه يها روش .٤
 ها ر روشيو سا يکي، نشانه گر سمت الکترونگر نمايش
نشان گر جهت  ييمنظر، جابه جااز اختالف  يدقت و عدم دقت سمت ناش .٥

 م نامطلوب مرکز؛ي، تنظيکشت

 يانداز رقم شده و شماره يش اطالعات سمت؛ شاخص درجه بندينما يچگونگ .٦
 تال)؛ و يجي(د

و اصالح،  يدقت يب يبررس يها منظم دقت سمت و برد رادار، روش ياز بررسين .٧
 مجاز. يدفت يا بي

 يم حرکت نسبير و مفاهيم مسيفنون ترس
ه شود، شامل: استفاده از ي، ارايتواند به طور دست ير، ميم مسين فنون ترسيمرت ١٠

ن يجاد درک کامل از حرکت وابسته به هم بيبا هدف ا ير انعکاسيمس يها م کنندهيترس
از تصادم. در  يريها، از جمله اثرات مانور، به منظورجلوگ ير کشتيو سا يخود يکشت

جاد درک کامل از يا يتواند برا ير ساده، ميم مسيرسن تين آموزش، تمريا ي هيمراحل اول
رد. بهتر است، يانجام گ يم حرکت نسبياز مفاه ير و آگاهيم مسيترس يهندس يطراح
ران يکه فراگ يابد، تا زمانيش يافزا يآموزش ي ها در طول دوره نيتمر يدگيچيپ ي درجه

ن وجه، با يتواند به بهتر يت، ميجوانب مربوط به آن مسلط شوند. صالح ي هيدر کاربرد کل
 لير وسايا استفاده از ساي ساز شبيه ن دريانجام تمر يران، برايدر معرض قرار گرفتن فراگ

 ابد.يش ي، افزايقيدر زمان حق مؤثر
  ي) بحراني(اکوها يهاپژواک ييشناسا

 ر حاصل شود:يکامل از موارد ز يبهتر است، آگاه ١١
 رادار؛ ي لهي، به وسييايم دريو عال ينياهداف زم ينقطه گذار .١

 ها؛ ، توسط بردها و سمتيدقت نقطه گذار .٢

 ؛ ويانورديل کمک درير وسايمتقابل دقت رادار، در مقابل سا يت بررسياهم .٣

منظم و به طور مکرر، هنگام استفاده  يها ها در زمان ارزش ثبت بردها و سمت .٤
 اجتناب از تصادم. ي لهياز رادار به عنوان وس

 ها يکشت ريراه و سرعت سا
 رد:ير، صورت پذيبهتر است درک کامل از موارد ز ١٢
تواند از بردها و  يها، م ير کشتيکه توسط راه و سرعت سا يمختلف يها روش .١
 د، شامل:يثبت شده، به دست آ يها سمت

 نا متعادل،  يم نسبيترس .١.١
 متعادل، و  يم نسبيترس .١.٢

 ؛ ويقيم حقيترس .١.٣

راه و  ينيات و دقت تخمييو رادار؛ شامل: جز يبصر يبان دهين دينسبت ب .٢
 ها. ير کشتيرات حرکت ساييز، کشف تغيها و ن ير کشتيسرعت سا

ا اقدام يها  ير عبور، رو به رو شدن با کشتين مسيتر کينزد ي زمان و فاصله
 ها به سبقت از آن

 کامل حاصل شود: ير، آگاهيبهتر است از موارد ز ١٣
 به دست آوردن: يبت شده برااستفاده از اطالعات ث .١

 ر و سمت عبور، وين مسيتر کينزد يرياندازه گ .١.١

 ن عبور، و يتر کيزمان نزد .١.٢

 منظم و مستمر. يبان ديدهت ياهم .٢

 ها ير کشتير راه و سرعت ساييکشف تغ
 د:ير، فراهم آيبهتر است درک کامل از موارد ز ١٤
 ؛گر نمايش ها در ر آنيها در مس ير کشتيا سرعت توسط سايرات راه و يياثر تغ .١
 ر؛ و ييا سرعت و کشف آن تغير راه يين تغير بيتاخ .٢

ا سرعت، يراه  يرات اساسييسه با تغيرات کوچک، در مقايياز تغ يناش يخطرها .٣
 ران و دقت کشف.يبه نسبت م

  يخود يا هر دو عامل، در کشتيا سرعت يرات در راه يياثرات مربوط به تغ
و  يخود يکشت ييدر جابه جا يحرکت نسب گر نمايش راتدرک کامل از اث ١٥

 .ينسب گر نمايش ييي رونما قطبثبات ها و محسنات  ير کشتيسا يياثرات جابه جا
ر، ي، بهتر است درک کامل از موارد زيقيحرکت حق يهاگر نمايش در ارتباط با ١٦

 فراهم شود:
 مربوط به: يدقت ياثرات ب .١

 م سرعت و راه، ويتنظ .١.١
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 متعادل؛ يحرکت نسبگر  نمايش ، حاصل ازنما قطبتعادل اطالعات م .١.٢

 يرهاي، در مسيخود يا هر دو عامل، توسط کشتيا سرعت يرات در راه يياثر تغ .٢
 گر؛ و شيها در نما ير کشتيسا

 .يبان ديدهارتباط سرعت با دفعات  .٣
 ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيکاربرد مقررات ب

از تصادم در  يريمقررات جلوگ ي ر است درک کامل کسب شود از رابطهبهت ١٧
 ، با استفاده از رادار فراهم شود، شامل:١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر

ات به دست آمده از ياز فرض يناش ياقدام، به منظور اجتناب از تصادم، خطرها .١
 ا سرعت؛يرات کم راه ييمربوط به تغ يو خطرها ياطالعات ناکاف

 من، هنگام استفاده از رادار، به منظوراجتناب از تصادم؛يات سرعت امحسن .٢

ات مانور انواع ين عبور و به خصوصيتر کينسبت سرعت، به فاصله و زمان نزد .٣
 ها؛ يمختلف کشت

گزارش رادار که  يها روش يريرادار و به کارگ يبان دهيد يها ت گزارشياهم .٤
 کامال شناخته شده است؛ 

آن،  يها تيها و محدود ييصاف، به منظوردرک توانا يهوا استفاده از رادار در .٥
 اطالعات؛ ي، از دقت نسبيابيو رادار و به دست آوردن ارز يبصر يبان ديده ي سهيمقا

که  يصاف، در شب و در هنگام يزود هنگام از رادار در هوا ي از به استفادهين .٦
 د وجود داشته باشد؛يبر اختالل در د يمبن يليدال

 نقشه؛ و  يات رويش داده شده توسط رادار با خصوصيات نمايصوصخ ي سهيمقا .٧

 برد.  يها اسين مقياز اختالفات ب ياثرات ناش ي سهيمقا .٨

م يترس يل کمکياز وسا ياتيعمل ي به منظور استفاده يابيآموزش و ارز
 (آرپا)  ر رادار خودکاريمس

 آرپا:ات مربوط به استفاده از يدر عمل يابيبهتر است آموزش و ارز ١٨
ب آن آموزش يا ترکير يم مسيو ترس يبان ديدهان آموزش ياز پايش نيبه عنوان پ .١

 ؛١شود ير تلقيز ٣٥تا  ١٩ يه شده در بندهايبا آموزش ارا
 آرپا؛ و ساز شبيه زاتيادغام کردن استفاده از تجه .٢

ر آمده است، يز ٣٥تا  ١٩ يباشد که از آن چه در بندها ييها طبق استاندار .٣
 .تر نباشد کم

 ونيب کنوانسـبه موج يوزش کلـاز آم يوان قسمتـر آموزش آرپا به عنـاگ ١٩
ه شود، فرماندهان، افسران اول و افسران يارا ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨ ،ويدبل يس يت اسـ 

شده  هيبر اساس اطالعات ارا يريگ ميل در تصمي، بهتر است عوامل دخينگهبان مسئول ناوبر
ت ين، از قابليرا درک کنند، هم چن يانورديدر يالعات ورودر اطيتوسط آرپا همراه با سا

 يکيالکترون يها از سامانه يا سامانه يو خطاها ياتيدرک اطالعات مشابه از جوانب عمل
شرو، ين آموزش، بهتر است ذاتاً پيبرخوردار باشد. اـ  سياکد ـمدرن، از جمله  يانورديدر

به موجب اعضاء  صادر شده توسط يها نامهيو گواه يفرد يها تيمتناسب با مسئول
 باشد.  ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨،ويدبل يس ياس تـ  ونيکنوانس

 ش يه و نمايفرض
 ش از حد به آرپاياحتمال وجود خطر در اتکا ب

 است، و: يانورديدر يکمک ي لهيک وسين که آرپا تنها يدرک ا ٢٠
شود، اتکا  يگرها م که مربوط به حس ييها ها، از جمله آن تين که محدوديا .١

 ؛ و يبان ديدهحفظ  يژه برايسازد، به و يش از حد به آرپا را خطرناک ميب

اوقات  ي ، در همهيناوبر يکه در انجام نگهبان يبه نظارت بر اصول يمياز داين .٢
 شود. يتلق يانورديدر يدر انجام نگهبان يز، به منزله رهنموديت و نيرعا

 ها  آن يشياات نميآرپا و خصوص يها سامانه يانواع اصل
ات مختلف يآرپا؛ خصوص ي مورد استفاده يها سامانه ياز انواع اصل يآگاه ٢١

ا يا يتعادل نسبت به در يها آرپا در حالت ي که استفاده ياز زمان يها و آگاه آن يشينما
طرف  به يا جهت کشتير به طرف باال يت شمال به طرف باال، مسيش در وضعين و نمايزم

 رد.يپذ يباال، صورت م
 در مورد آرپا يانورديدر يالمللنيسازمان ب يعملکرد ياستانداردها

در مورد آرپا،  يانورديدر يالمللنيسازمان ب يعملکرد يدرک استانداردها ٢٢
 .٢مربوط به دقت يژه استانداردهايو به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجالس شصت و هفتم  ٦٤ي  ي شماره يانوردي و قطعنامهالمللي درهاي آموزشي سازمان بين الگوي دورهـ ١

 ها کمک کند. ي دورهکارگروه (کميته) ايمني دريانوردي، اصالح شده، ممکن است در تهيه

 المللي دريانوردي را ببينيدـ استانداردهاي عملکردي مربوط يا مناسب مصوب سازمان بين٢

 در عملکرد و دقت سامانه  مؤثر عوامل
 يها يورود ـ آرپا گر حس يورود يها خاص عملکرد داده يها يژگيو از يآگاه ٢٣

 آرپا. يها بر دقت داده گر حسو سرعت و اثرات نا مطلوب عمل کردن  نما قطبرادار، 
 از: يآگاه ٢٤
 يها تيافتراق سمت و برد و دقت رادار و محدود يها تياثرات مربوط به محدود .١

 آرپا؛ و يها سرعت، بر دقت دادهو  نما قطب يمربوط به دقت اطالعات ورود

 هستند.  مؤثر يکه در دقت بردار يعوامل .٢

  يابيريمس يها ييها و توانا تيمحدود
 از: يآگاه ٢٥
 خودکار؛ ي ابندهيانتخاب اهداف، توسط  يبرا ييها اريمع .١

 ؛يدست ي ح اهداف، در بابندهيعوامل منجر به انتخاب صح .٢
 د شده؛ وياهداف ناپداهداف گم شده، و  يابياثرات مربوط به رد .٣

 ش داده شده.يض هدف شده، و اثرات آن در اطالعات نمايکه باعث تعو يطيشرا .٤

 رهايخپردازش تأ
افتن و باز يژه در يش پردازش اطالعات آرپا، به ويدر نما يرات ذاتيخاز تأ يآگاه ٢٦

 دهد. يشده، مانور انجام م يابيکه هدف رد يا هنگاميافتن ي
 ها آن يها تيا و محدوديمزا ،ياتيعمل يها هياخطار

ح يم صحيآرپا و تنظ ياتيعمل ياخطارها يها تيدرک استفاده، منافع و محدود ٢٧
 ها، حسب شمول، به منظوراجتناب از تداخل کاذب آن

 سامانه ياتيعمل يهاشيآزما
 از: يآگاه ٢٨
آرپا، از  يها ص عملکرد نامطلوب سامانهي، به منظور تشخيشيآزما يها روش .١
 سامانه؛ و ييخود آزماجمله: 

 شوند. يکه بعد از بروز عملکرد نامطلوب در نظر گرفته م ييها يريشگيپ .٢

    ها مربوط به آن يها تيو خودکار و محدود يدست يابيهدف 
 يوهايدر سنار يابي هدف بر هر دو نوع يليتحم يها تياز محدود يآگاه ٢٩

 ض هدف.يد شده و تعويافتن هدف ناپدياز  ي، و اثرات ناشيهدف چند
 نمونه، از اطالعات مربوط به هدف يکيافگر نمايش و يو نسب يقيحق يبردارها

 خطرناک يو نواح
 يها ريمس ها و ؛ استخراج اهداف، سرعتيقيو حق ينسب ياز بردارها يکاف يآگاه ٣٠

 ، شامل:يقيحق
 بيني پيش شده و بيني پيش عبور ي ن نقطهيتر کيد، استخراج نزديتهد يابيارز .١

 يکيافگر نمايش دارها، استفاده ازيابي بر عبوربا برون ي ن نقطهيتر کيدزمان نز
 خطر؛ ينواح

ا اهداف مربوط يو  يخود يا سرعت کشتير و يرات مسييرات مربوط به تغـاث .٢
عبور و  ي ن نقطهيتر کيزمان نزد بيني پيش شده و بيني پيش عبور ي ن نقطهيتر کينزد به

 خطرناک؛ ينواح

 خطر؛ و يح، و نواحيناصح يارهااثرات مربوط به برد .٣

 .يقيو حق ينسب ين بردارهايض بيمنافع تعو .٤
 هستند يابيکه در حال رد ياهداف ي گذشته يها تياطالعات مربوط به موقع

هستند،  يابيکه در حال رد ياهداف ي گذشته يها تياز استخراج موقع يآگاه ٣١
ر اهداف و به منزله يمانور اخ گر بيان که يا لهياطالعات گذشته، به عنوان وس ييشناسا

 شود. يآرپا محسوب م يابياعتبار رد يبه منظور بررس يروش
 يروش کاربر

 هاگر نمايش يتنظم و نگهدار
 ش دادن:ينما ييتوانا ٣٢
 اطالعات آرپا؛ ي نهيش بهيبه نما يابي دست ح شروع، به منظوريروش صح .١

 گر نمايش و يحرکت متعادل نسب يگرها شيش، نماينما ي انتخاب نحوه .٢
 ؛يقيحرکت حق

 ي نهيش بهينما ير رادار، براييمتغ يشينما يها ه کنترليح کليم صحيتنظ .٣
 اطالعات؛

 حسب مورد، انتخاب سرعت مورد لزوم و وارد کردن آن به آرپا؛ .٤

ش يا خودکار، نماي يدست يابي هدف ر آرپا،يم مسيترس يها انتخاب کنترل .٥
 ؛يکيا گرافي ياطالعات بردار

 ها؛ کيا گرافيبردارها  يس زمانايانتخاب مق .٦
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 خودکار توسط آرپا؛ و يابي هدف شده، هنگام به کار گرفتناستثناء  ياستفاده از نواح .٧

 ورود اطالعات سرعت و آرپا. ي، حسگرهانما قطبعمکرد رادار،  يها يبررس .٨

 سامانه ياتيعمل يهاشيآزما
آرپا، از جمله  يها ن دقت دادهييعملکرد و تع ي سامانه يها يبررس ييتوانا ٣٣

 رادار. ير اصليدر مقابل مس ي، با بررسيشيالت مانور آزمايتسه
 آرپا گر نمايش ت ازاکسب اطالع

و هم در حالت  يکسب اطالعات، هم در حالت حرکت نسب يينشان دادن توانا ٣٤
 ، از جمله:گر نمايش يقيحرکت حق

 ؛ي) بحراني(اکوها يهاپژواک ييشناسا .١
 ؛يف نسبسرعت و جهت حرکت اهدا .٢
 عبور هدف و زمان آن؛ ي ن نقطهيتر کيشده در نزد بيني پيش برد .٣

 اهداف؛ يها رها و سرعتيمس .٤

ن ين چنيمربوط به ا يها تير و سرعت اهداف و محدوديرات مسييکشف تغ .٥
 اطالعات؛

 ؛ ويخود يا هر دو عامل، در کشتيا سرعت ير يرات در مسيياثر تغ .٦

 .يشيالت مانور آزمايات مربوط به تسهيعمل .٧
 ١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  اياز تصادم در در يريجلوگ يالملل نيکاربرد مقررات ب

و اقدام  يريم گيش داده شده، تصميط تصادم بالقوه از اطالعات نمايشرا يواکاو ٣٥
 يالزم االجرا يالملل نيک شدن، طبق مقررات بيط نزدي، به منظوراجتناب از شرايواکنش
 .١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  اياز تصادم در در يريجلوگ

و  يکيالکترون ي نقشه گر نمايش از ياتيعمل ي ، استفادهيابيآموزش و ارز
 سياکد ـ ياطالعات يها سامانه

 مقدمه
 ـ از ياتيعمل ي ، در استفادهيابيا ارزيآموزش  يها براساز شبيه که از يهنگام ٣٦

شود، بهتر است  يفاده م)، استياطالعات يها و سامانه يکينقشه الکترونگر  نمايشس، (ياکد
 در نظر گرفته شود. يابيا ارزين آموزش ير در ايموقت ز يراهنما

 بهتر است: س،ياکد ـاز  ياتيدر هنگام استفاده عمل يابيآموزش و ارز ٣٧
 همراه شود؛ ،سياکد ـ ساز شبيه زاتيتجه يريبا به کارگ .١

درج شده  ريز ٦٥تا  ٣٨ يباشد که از آن چه در بندها ييها طبق استاندارد .٢
 تر نباشد. است، کم

 ياستانداردها ي هي، عالوه بر انطباق با کلسياکد ـ ساز شبيه زاتيبهتر است تجه ٣٨
 ياستانداردها يالملل نيون بيکنوانس ١٢/١ ـ م شده، در بخش الفيقابل اعمال تنظ

 ١٣٥٧برابر با  ١٩٧٨ـ  و)يدبل يس ي(اس تانوردان يدر ينامه و نگهباني، گواهيآموزش
پل  ياتيعمل يها و کنترل يانورديزات دريتجه يساز شبيه اصالح شده)، قادر به(

 يالمللنيسازمان بقابل اعمال، مصوب  يعملکرد ياستانداردها ي هي، طبق کليفرمانده
 د صدا باشد، و يالت تولي، به همراه تسهيانورديدر

کنترل باشد، از جمله  يقي، بر اساس زمان حقياتيط عمليجاد محيقادر به ا .١
 يو نگهبان يانورديف دريکه مناسب انجام وظا يزاتيو تجه يل ارتباطيو وسا يانورديدر

 رد؛ ويقرار گ يابيد مورد ارزيبا يمانور که م يها است و مهارت

ن، يآزاد و هم چن يها ط آبيرا در شرا يخود يات کشتي، خصوصيبه طور واقع .٢
 کند. يساز شبيه گر رايد يها انيو جر يکشند يها انياثرات هوا، جر

 حسب مورد، با استفاده از ،سياکد ـ ن در استفاده ازيش و تمريبهتر است، نما ٣٩
، يقيحاً بهتر است در زمان حقي، ترجيآموزش يها نيها برعهده گرفته شود. تمرساز شبيه
انجام  سياکد ـ ح ازياز استفاده ناصح يناش يران از خطرهايفراگ يش آگاهيل افزايبه دل

 رد.ي، مورد استفاده قرار گيشيموارد نما يتواند تنها برا ياس زمان، ميش سرعت مقيزاشود. اف
 اتيکل

  سياکد ـ ياهداف برنامه آموزش
 بهتر است قادر به: س،ياکد ـران يفراگ ٤٠
 سياکد يانورديدر يها ييباشند، از کارا سيکدزات ايکردن تجه ياتيعمل .١

و در صورت عملکرد نا مطلوب  يابينتخاب و ارزاطالعات مربوط را ا ي هياستفاده کنند، کل
 دستگاه اقدام مناسب به عمل آورند.

از  يمعمول ناش يش داده شده و خطاهاياطالعات نما ي بالقوه ياظهار خطاها .٢
 ها باشند؛ و  ر آنيتفس

 ي لهيبه عنوان تنها وس ،سياکدن امر باشند که بهتر است از يح علت ايتشر .٣
 ا استفاده نشود.قابل اتک يانورديدر يکمک

 شيه و نمايفرض
 يو درک اصول اساس ياز به آگاهين ،سياکدمن از يا ي ن که استفادهينظر به ا ٤١

اطالعات  ي بالقوه ين، خطاهايو هم چن ،سياکد يشيها و مقررات نما داده ي رندهيدر برگ
است دارد، بهتر  ،سياکدمربوط به  ي بالقوه يها و خطرها تيش داده شده و محدودينما
راد شوند. بهتر است تا ين دستگاه ايا ينظر يح مبانينه تشريها در زم يسخنران يبرخ

 يها ها مثال آن يه شده و طيآشنا ارا يها نهيزم ي ن دروس، در محدودهـي، احد امکان
 ت نمود.ي، تقويساز شبيه يها نيتمر يتوان ط ين مطالب را ميبه کار برده شود. ا يعمل

 ،سياکدو اطالعات مربوط به  ،سياکدزات يمن تجهياات يبه منظورعمل ٤٢
اطالعات مربوط، آشنا  ي هيکل يابي، انتخاب و ارزسياکد يانورديدر يها يياستفاده از کارا(

 در يو آموزش يعمل يها ني)، بهتر است تمرسياکدن با يشدن با ارتباط انسان و ماش
 دوره باشد. ياصل يشامل محتو ،سياکد يهاساز شبيه

ات ييف شود. جزيها تعر تي، ساختار فعاليف اهداف آموزشيتعر يتر است برابه ٤٣
 ابد. يتواند توسعه  ين ساختار، ميهر عنوان ا ي، برايريادگيات اهداف يمربوط به خصوص

 ساز شبيه يها نيتمر
الزم،  يعمل يها به مهارت يابيران و دست يفراگ يبه منظور توانمندساز ٤٤

، شامل يانورديکامل در يهاساز شبيه ايا ي، سياکد يهاساز شبيه باتواند فقط  يها م نيتمر
شود  يه مي، توصيقيبا زمان حق يانورديدر يها نيانجام شوند. به منظورانجام تمر سياکد
ده را پوشش دهند. بهتر است يچيپ يانورديط دري، شرايانورديدر يهاساز شبيه که
 يها متفاوت، حالت يها اسيفاده از مقدر جهت است ييها دهنده آموزش هيها، ارا نيتمر
ران، بتوانند خود با استفاده از يدر دسترس باشند، تا فراگ يها ش حالتيو نما يانورديدر

 ط خاص سازگار کنند.يزات مربوط در شرايتجه
، تحت ساز شبيه الت در دسترسيتوان با تسه يها را م ويها و سنار نيانتخاب تمر ٤٥

کامل در دسترس  ساز شبيه کيو  ،سياکدستگاه کار با يا چند ايک يپوشش قرار داد. اگر 
ر عبور، يمس يه و طراحيپا يها نيتمر يها ممکن است اساساً برا ستگاهيباشد، استفاده از ا

کامل،  ييبا کارا يهاساز شبيه که يباشد، در حال ، مناسبسياکدالت يتسه يبا کاربر
، يقيدر زمان حقر عبور يکنترل مس يها عملکردمربوط به  يها نيتمر يتوانند اساساً برا يم

، مورد استفاده يناوبر ينگهبان ي، در ارتباط با مجموع حجم کاريو تا حد امکان به طور واقع
که  ي، تا زمانيها، ممکن است در طول برنامه آموزش نيتمر يدگيچيپ ي واقع شوند. درجه

 ابد.يش يرند، افزاياد بگيجوانب موضوع را به طور کامل  ي هيران، کليفراگ
ران القا کنند. يبودن را به فراگ يقين احساس حقيتر شيها، ب نيبهتر است تمر ٤٦

اتفاق  يساختگ ييايدر ي هيک ناحيوها در ين هدف، بهتر است سناريبه ا يابيدست  يبرا
متفاوت  ييايدر يکه در نواح يريادگياهداف مختلف  يها و اقدامات برا ييط، کارايافتد. شرا

  رد.ي، انجام گيقيب شده و در زمان حقين، باهم ترکيک تمريتواند در  يافتد، م يتفاق ما
ران، ين است که فراگينان از اي، حصول اطمساز شبيه يها نياز تمر يهدف اصل ٤٧

، يمنيجوانب مربوط به ا ي هيدر کل ،سياکدات استفاده از يخود را در عمل يها تيمسئول
 آشنا باشند.  د استفاده شود، کامالًيکه با يزاتيانه و تجهدرک کرده باشند، و با سام
 ها آن يشيات نمايو خصوص ،سياکد يها اصول انواع سامانه

مورد استفاده را کسب کنند؛  ،سياکد يران، دانش انواع اصليبهتر است فراگ ٤٨
 و درک از: ي، ساختار اطالعاتيشيات مختلف نمايخصوص
 راستر؛ يها ن بردار و نقشهياختالفات ب .١

 ؛ يکيسامانه نقشه الکترونو  ،سياکدن ياختالفات ب .٢
 ؛١نقشه راستر گر نمايش و سامانه ،سياکدن ياختالفات ب .٣
 ها؛ و  مختلف آن يها و راه حل ،سياکدات يخصوص .٤

 ).يا اضطرارير معمول يط غيشرا(اهداف خاص  يها برا ات سامانهيخصوص .٥
     سياکداد به يز ياتکا يها خطر
 :گر بيان بهتر است ،سياکداز  ياتيده عملآموزش استفا ٤٩
 ؛يانورديدر ي لهيک وسي، به عنوان سياکد يها تيمحدود .١
 عملکرد نا مناسب سامانه؛ ي خطر بالقوه .٢

 آن؛ يهاگر حسسامانه، شامل  يها تيمحدود .٣

و  يبردار يها تي)؛ محدوديکيدروگرافي(ه ينگارق نبودن اطالعات آبيدق .٤
نقشه راستر و نقشه  گر نمايش در مقابل سامانهس ياکدراستر ( يکيالکترون يها نقشه

 داستر)؛ و  ييايک در مقابل نقشه دريالکترون ييايدر

 باشد. يانسان يخطاها ي خطر بالقوه .٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سترنقشه راگر  نمايشتفاوت هاي بين اکديس و سامانه ـ  ١/بازنگري ٢٠٧/ بخشنامه ١شماره سريالـ ١
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ژه ي، به وينوبت يها يمناسب و انجام بررس يبان ديده ياز به برقراريبهتر است، ن
 شود. تأکيد ،سياکدمستقل  يها ، توسط روشيت کشتيموقع

 ش اشتباه اطالعاتيکشف نما
ش اشتباه اطالعات، از اصول يو کشف نما يزاتيتجه يها تياز محدود يآگاه ٥٠
 ر، در طول آموزش، مورديشود. بهتر است عوامل ز يمحسوب م ،سياکدمن از يا ي استفاده
 رند: يقرار گ تأکيد

 زات؛يتجه يعملکرد ياستانداردها .١

ر رادار و ين تصوياختالف ب ي، امحايکيالکترون ي رادار در نقشه ي ش دادهينما .٢
 ؛ يکيالکترون ي نقشه

 ؛يکيو الکترون يکاغذ يها ن نقشهيب يرياحتمال وجود اختالف تصو .٣
تر) در  اس کوچکيتر و مق اس بزرگيمق( ياسياختالفات مق احتمال وجود .٤

 آن؛ ياس اصليو مق يکيالکترون ي ش نقشهينما

 ؛ينقطه گذار يمرجع برا يها اثرات استفاده از انواع مختلف سامانه .٥
 ؛يو افق يعمود ي مختلف نقشه ياثرات استفاده از مبناها .٦
 ا؛ير دريدر مس ياثرات حرکت کشت .٧
 راستر؛ ي ش نقشهيدر حالت نما ،سياکد يها تيمحدود .٨

 ش:يبالقوه در نما يخطاها .٩
 ، يخود يت کشتيموقع .٩.١
 ، سامانه اطالعات خودکاررادار و آرپا و اطالعات  ي داده .٩.٢
 ؛ و ينيمختلف مختصات زم يها سامانه .٩.٣

 و خودکار: يدست ي ج اصالح دادهينتا تأييد .١٠

 و ر رادار، ينقشه و تصو ي داده ي سهيمقا. ١٠.١
 .يگذار مستقل نقطه يها ر سامانهي، با استفاده از سايخود يت کشتيموقع يبررس. ١٠.٢
 ير اشتباه از داده و اقدام مناسب به منظوراجتناب از خطاهايبهتر است تفس ٥١

 واقع شوند: تأکيد ر، مورديح شود. بهتر است کاربرد موارد زير، تشريمربوط به تفس
 ؛ گر نمايش تر اس بزرگيده گرفتن مقيدنا .١
 ؛يخود يت کشتيموقع يقبول عاد .٢
 ش؛يمغشوش شدن حالت نما .٣
 اس نقشه؛يمغشوش شدن مق .٤

 مرجع؛ يها مغشوش شدن سامانه .٥

 ش؛يمختلف نما يها حالت .٦
 ؛ يمختلف ثبات بردار يها حالت .٧
 رو) (رادار)؛يو شمال چرخش سنج (جا يقين شمال حقياختالفات ب .٨

 مرجع داده؛ ي استفاده از همان سامانه .٩

 مناسب؛ ي اس نقشهيتفاده از مقاس .١٠

 ت داده شده؛يط و وضعيمناسب، در شرا گر حسن ياستفاده از بهتر .١١

 ؛يمنيا ي ح دادهير صحيوارد کردن مقاد .١٢
 ، يکشت يمنيکانتور ا. ١٢.١
 من)، ويمن (آب ايعمق ا. ١٢.٢

 اتفاقات؛ و . ١٢.٣

 در دسترس. يها داده ي هيمناسب از کل ي استفاده .١٣

 يانورديدر يکمک ي لهيک وسيتنها  ،نقشه راستر گر نمايش مانهن که سايدرک ا ٥٢
 سياکدزات ينقشه راستر، بهتر است تجه گر نمايش ات در حالت سامانهياست و هنگام عمل

 رند؛يبه روز شده، مورد استفاده قرار گ يکاغذ يها همراه با کالسور نقشه
، همان طور که استرنقشه ر گر نمايش ات حالت سامانهيها در عمل درک تفاوت .١

 گر نمايش ن سامانهيب يها تفاوت« ح شده يتشر  ١ ي/بازنگر٢٠٧/ بخشنامه ١اليدر شماره سر
 ؛ و» سياکدنقشه راستر و 

به منظور آموزش همراه با کالسور مناسب  ،سياکد بهتر است يدر هر حالت .٢
 به روز شده، استفاده شود. يها نقشه

 انهبر دقت و عملکرد سام مؤثر عوامل
 کامل از: يعمل يکسب شود، همراه با آگاه ،سياکده از اصول يبهتر است درک اول ٥٣
 ي سامانه يها کننده افتي: درياطالعات يهاگر حس، اتصال سياکدم يشروع و تنظ .١

اب؛ دقت ي سنج، عمق ، سرعتيکيالکترون ينما قطب، رادار، يا و ماهواره ييويراد يانورديدر
، يت کشتيخطاها و دقت موقعگيري  اندازه ها، از جمله: اثراتگر حسن يا يها تيو محدود

زان دقت يدر م نما قطب ير، خطايـمس ي دهنده انـزان دقت عملکرد نشـيمانور در م

ر، دقت عملکرد سرعت سنج در آب کم عمق، اصالح سرعت سنج ينشان دادن مس
عملکرد  زان دقتيا) در ميسرعت، اختالالت (حالت در ي زان دقت محاسبهيدر م
  اب؛ وي عمق

 يکيالکترون ي ش نقشهيو نما ياطالعات يها سامانه يعملکرد جار ياستانداردها .٢
 .١يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب 

 يکاربر ي نحوه
 گر نمايش يم و نگهداريتنظ
 رد:ير، انجام پذيو مهارت در موارد ز يبهتر است آگاه ٥٤
 ؛سياکدنه اطالعات يش بهيبه نما يابيح شروع، به منظوردست يروش صح .١
ر اطالعات که يش، و ساينما يش استاندارد، مبنايش (نماينما ي قهيانتخاب طر .٢

 ها بنا به درخواست، به صورت مجزا باشد): ش آنينما

ش ينما ا آرپا، به منظوريرادار  يشينما يها کنترل ي ح همهيم صحيتنظ .٣
 داده؛ ي نهيبه

 مناسب: يکره بنديانتخاب پ .٤

 ؛سياکدنتخاب وارد کردن سرعت مورد لزوم به حسب مورد، ا .٥
 بردارها؛ و  ياس زمانيانتخاب مق .٦

ورود سرعت  يها گر ، حسنما قطبا آرپا، ي، رادار يت کشتيعملکرد موقع يبررس .٧
 .سياکدو 

  يکيالکترون يها از نقشه ياتيعمل ي استفاده
 ر کسب شود:يز يها نهيبهتر است دانش و مهارت، در زم ٥٥
 و انتخاب اطالعات مناسب، به منظور ،سياکدش اطالعات ينما يات اصليخصوص .١

 ؛يانورديف دريانجام وظا
ت، راه يش موقعي، مانند نمايکشت يمنيکنترل ا يخودکار برا ييامور اجرا .٢

 ر و زمان؛يمقاد يمني، سرعت، ايا جهت کشتيرو) يچرخش سنج (جا

 فاصله)؛ ياه رهي، دايکي(توسط نشانه گر، خط سمت الکترون يدست يکارها .٣

 ؛يکيالکترون ي نقشه ير محتواييانتخاب و تغ .٤
 اس)؛يمق يو کوچک ي(شامل بزرگ ياس بنديمق .٥

 بزرگ کردن؛ .٦

 ؛يخود يم اطالعات کشتيتنظ .٧
 ا شب:يش روز ياستفاده از حالت نما .٨

 نمادها و اختصارات نقشه؛ ي هيخواندن کل .٩

 به اطالعات يابي تدس ي، برايکيمختلف الکترون يها لهينماها و م استفاده از مکان .١٠
 ؛يانورديدر

 ؛يت کشتيمختلف و برگشت به موقع يرهايت محل در مسيرو .١١
 ؛ينيدا کردن محل الزم، استفاده از محور مختصات زميپ .١٢
 ؛يانورديت دريک وضعي يمناسب برا يضرور ياطالعات يها هينشان دادن ال .١٣
 ره)؛يت، راه، سرعت و غير مبهم (موقعيانتخاب اطالعات مناسب و غ .١٤

 انوردان؛يدر يرد کردن اطالعات منتشر شده براوا .١٥

 ؛ ويشينما يها ر حالتيش نقشه در حالت شمال به طرف باال و ساينما .١٦

 .يقيو حق يحرکت نسب يها استفاده از حالت .١٧
 ريمس يطراح

 ر کسب شود:يبهتر است دانش و مهارت، در موارد ز ٥٦
 ؛سياکددر  يات کشتيوارد کردن خصوص .١
 ر:يمس يطراح يبراا يدر در يانتخاب محل .٢

 ا، و ير عبور در درين مسييمورد لزوم به منظور تع يها بر آب يمرور .٢.١

 اس نقشه؛ير مقييتغ .٢.٢

 مناسب و به روز، در دسترس است؛ يها ن که، نقشهيا تأييد .٣

، با يکيراشگر گرافي، استفاده از وسياکد، توسط گر نمايش ير رويمس يطراح .٤
 ره بزرگ:يدا يوردانيدر نظر گرفتن خط رام و در

، يانورديبه اطالعات در يابيدست  يبرا ،سياکد يبا استفاده از بانک اطالعات  .٤.١
 ره،يو غ ييايدر يهواشناس

چرخش  ي ا خطوط الزمهيو نقاط  يبا در نظر گرفتن شعاع چرخش کشت .٤.٢
 شوند، ياس نقشه نشان داده ميها در مق که آن يسکان، هنگام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المللي دريانوردي را ببينيداستانداردهاي عملکردي مربوط يا مناسب مصوب سازمان بينـ ١
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 يحفاظت يش کنتورهاينما يها اعماق و مناطق خطرناک، و محل يباعالمت گذار .٤.٣
 اعماق،

 يعمق عبور و انحرافات بحران ير با کنتورهايم نقاط انحراف مسين عالييبا تع .٤.٤
 ر، ين توسط اضافه کردن، عوض کردن و پاک کردن نقاط انحراف مسير، هم چنيقطع مس

 من، يبا در نظر گرفتن سرعت ا .٤.٥

 من، و يا يانورديشده، به منظور در يش طراحير از پيمس يبا بررس .٤.٦

 رها و اخطارها؛يد آژيتول .٤.٧

 ر، با محاسبه به شکل جدول، شامل:يمس يطراح .٥

 ر، ينقاط انحراف مسانتخاب  .٥.١

 ر، يبازخوان فهرست نقاط انحراف مس .٥.٢

 ، يتذکرات مربوط به طراح .٥.٣
 شده، ير طراحيم مسيتنظ .٥.٤

 من، يا يانورديشده، به منظور در ير از قبل طراحيمس يبررس .٥.٥

 ن، يگزير جايمس يطراح .٥.٦

 ر،يا حذف مسيشده، وارد کردن و خارج کردن  يطراح يرهايره کردن مسيذخ .٥.٧
 ر، يو چاپ مس گر نمايش ي بر صفحه يکيگراف ي ساخت نسخه .٥.٨

 شده،  ير طراحير مسييراش و تغيو .٥.٩

 ، ي، طبق اندازه و عوامل مانور کشتيمنير ايم مقاديتنظ. ٥.١٠
 ر بر گشت، ويمس يطراح. ٥.١١

 متعدد.  يرهاياتصال مس. ٥.١٢

 ريکنترل مس
 ر کسب شود:يدر موارد زبهتر است دانش و مهارت،  ٥٧
ا استفاده از ي يت کشتياستفاده از اطالعات مستقل، به منظورکنترل موقع .١
 ؛سياکدن در يگزيجا يها سامانه

 د جلو:ياستفاده از عملکرد د .٢

 ها، اسيها و مق رات نقشهييتغ .٢.١

 ،يانورديدر يها مرور نقشه .٢.٢
 انتخاب بردار زمان، .٢.٣

 ،يفواصل زمان ي، در بعضيت کشتيموقع ينيش بيپ .٢.٤
 ر)، ير مسييشده (تغ ير از قبل طراحيعوض کردن مس .٢.٥

 ان،يب جرير باد و ضرييتغ ي محاسبه يوارد کردن اطالعات مستقل، برا .٢.٦

 ر، يواکنش مناسب به آژ .٢.٧

 ،ينيزم يرفع اختالفات با مبنا يوارد کردن اصالحات برا .٢.٨
 ،ير کشتي، در مسيم زمانيش عالينما .٢.٩

 ، وي، به صورت دستيت کشتيوارد کردن موقع. ٢.١٠

 نقشه. يها و فواصل رو مختصات، راه، سمت يرياندازه گ. ٢.١١

  ريت آژيريمد
 يگرها ها، مانند حس ر و واکنش مناسب به انواع سامانهيتفس ييو توانا يآگاه ٥٨

 ها، هياخطار ي دهنده و نشانها  و نقشه ياطالعات يها ها، هشداردهنده دهنده ، نشانيانورديدر
 ر حاصل شود:ي، بهتر است در موارد زيو صوت يبصر ي دهنده ض سامانه عالمتيشامل: تعو

 وجود نداشته باشد؛ ،سياکد يدر بانک اطالعات يبعد ي نقشه .١

 ؛يمنيگذر از کنتور عمق ا .٢
 ر؛يتجاوز از حدود عبور مس .٣
 شده؛ ير طراحيانحراف از مس .٤

 ر؛يحراف مسان ي ک شدن به نقطهينزد .٥
 ؛يبحران ي ک شده به نقطهينزد .٦
انحراف  ي ک نقطهيو زمان محاسبه شده ورود به  يقين زمان حقياختالف ب .٧

 ر؛يمس
 اس؛يا بزرگ گرفتن مقياطالعات مربوط به کوچک  .٨

 خطرناک؛ ي هيا ناحيمجزا شده  يانورديک خطر دريک شدن به ينزد .٩

 خاص؛ ي هيگذر از ناح .١٠

 مختلف؛ ينيزم يانتخاب مبنا .١١

 ها؛ ير کشتيک شدن به ساينزد .١٢

 ؛يان نگهبانيپا .١٣
 ض زمان سنج؛يتعو .١٤

 سامانه؛ ي کننده شينقص آزما .١٥

 ؛ سياکد ، مورد استفاده درياب موقعيت ي عدم کارکرد سامانه .١٦
 ؛ و ينياب تخمي نقص نقطه .١٧

 .يانورديدر ي ، با استفاده از سامانهيت کشتيافتن موقعيدر  ييعدم توانا .١٨
 و عوامل حرکت يت کشتيموقع ياصالح دست

د، شامل يبه دست آ يکه بهتر است در مورد اصالح دست ييها و مهارت يآگاه ٥٩
 ر:يموارد ز
 ي سامانه ي رندهيکه گ ي، هنگامينيتخم يگذار ، در حالت نقطهيت کشتيموقع .١

 خاموش شود؛ يا ا ماهوارهي ييويراد يانورديدر

 ق نباشند؛ ويقد ديمختصات به دست آ يکه محورها ي، هنگاميت کشتيموقع .٢

 ر راه و سرعت.يمقاد .٣

 يسوابق سرعت سنج کشت
 ر حاصل شود:يها، در موارد ز و مهارت يبهتر است آگاه ٦٠
 ثبات خودکار سفر؛  .١

 ، با درنظر گرفتن:ير قبليمس يبازساز .٢

 ثبات، ي رسانه .٢.١

 فواصل ثبت کردن، .٢.٢

 مورد استفاده؛ يبانک اطالعات تأييد .٢.٣

 ؛يکشت يکيمشاهده سوابق، در سرعت سنج الکترون .٣
 ؛يکشت يکيدر سرعت سنج الکترون يا ثبت لحظه .٤
 ؛ير زمان کشتييتغ .٥
 ؛ياضاف يها وارد کردن داده .٦
 ؛يکشت يکيسرعت سنج الکترون يچاپ محتوا .٧
 م فواصل زمان ثبت خودکار؛يتنظ .٨

 ؛ و يسفر و گزارش ده ي داده يب اجزايترک .٩

 اتصال واسط با ثبات اطالعات سفر. .١٠

 به روز کردن نقشه
 د:ير به دست آيها، در موارد ز و مهارت ياست آگاهبهتر  ٦١
. بذل توجه خاص به انطباق با مرجع يکيالکترون يها نقشه يدست يبه روز رسان .١

 مورداستفاده در نقشه و در متن اصالحات؛ يواحدها يها يريگ ن و انطباق اندازهيکره زم يضيب

 ي فاده از داده، با استيکيالکترون يها خودکار نقشه ي مهين يبه روز رسان .٢
 ؛ ويکيالکترون ي در قالب نقشه يکيالکترون يها دست آمده در واسطه به

به روز شده،  يها لي، با استفاده از فايکيالکترون يها خودکار نقشه يبه روز رسان .٣
 .يخطوط مخابرات يکيق داده الکترونيبه دست آمده از طر

 شود، يبه کار گرفته نم يط بحرانياجاد شريا يبه روز شده، برا ي که داده ييوهايدر سنار
 شوند. ينقشه، به طور مورد يران، ملزم به انجام به روز رسانيبهتر است فراگ
 ا آرپايهنگام اتصال رادار  ،سياکداز  ياتيعمل ي استفاده

 د:ير به دست آيها، در موارد ز و مهارت يبهتر است آگاه ٦٢
 ؛سياکداتصال آرپا به  .١
 ت هدف؛سرع ينشان دادن بردارها .٢

 هدف؛ يرهاينشان دادن مس .٣

 هدف؛ يرهايمس يگانيبا .٤

 جدول اهداف؛ ي مشاهده .٥

 وارد شده يائيات جغرافيير رادار با جزيبودن تصاو مربوط به منطبق يهمتراز يبررس .٦
 در نقشه؛

 ا چند مانور؛يک ي يه سازيشب .٧

مرجع ضبط شده  ي ، با استفاده از نقطهيخود يت کشتياصالح کردن موقع .٨
 ؛ وتوسط آرپا

 آرپا. يکيله الکترونيانجام اصالحات، با استفاده از مکان نما و م .٩

ها (در ارتباط با ساز شبيه در مورد استفاده از ي، راهنما١٢/١ـ  ن، بخش بيهم چن
 د.يني. را بب٣٨تا ٣٦و  ١٩تا  ١٧ يژه بندهايرادار و آرپا)؛ به و

 کار متصل شودخود ييکه سامانه شناسا يهنگام ،سياکداز  ياتياستفاده عمل
 د:ير به دست آيها، در موارد ز و مهارت يبهتر است آگاه ٦٣
 خودکار؛ يياتصال واسط با سامانه شناسا .١

 خودکار؛  يير اطالعات سامانه شناسايتفس .٢
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 سرعت هدف؛ ينشان دادن بردارها .٣

 هدف؛ و  يرهاينشان دادن مس .٤

 هدف. يرهايمس يگانيبا .٥

 ها آن يها تي، منافع و محدودياتيعمل يها هياخطار
 يها هياخطار يها تيران، موارد استفاده، منافع و محدوديبهتر است فراگ ٦٤

ها، در صورت شمول به منظور اجتناب از تداخل  ح آنيم صحيو تنظ سياکد ياتيعمل
 درک کنند. يرا به صورت مفهوم يساختگ

 سامانه ياتيعمل يهاشيآزما
 د:يه دست آر بيها، در موارد ز و مهارت يبهتر است آگاه ٦٥
 ييآزما، از جمله عملکرد خودسياکددر زمان عملکرد نامطلوب  يشيآزما يها روش .١
 دستگاه؛

 د در نظر گرفت؛ و يکه پس از بروز کارکرد نا مطلوب، با ييها يريشگيپ .٢

 ي ، با استفاده از سامانهيانورديوظائف و در يدار (عهده يمکف يتيبات حمايترت .٣
 ).يتيحما

 نيه مجدد تمريتوج
ران را يانجام شده، توسط فراگ يها نيتمر ي هيج کليبهتر است مدرس، نتا ٦٦

 ١٥در صد و  ١٠ن يه مجدد، بهتر است بيشده در توج يو منتشر کند. زمان سپر يواکاو
 باشد. يساز شبيه يها نيتمر يدر صد مجموع زمان استفاده شده برا

 ياجبارر يغ يساز شبيه انواع يبرا يعملکرد ياستاندارها ي هيتوص
 يمورد استفاده برا ير اجباريغ يساز شبيه زاتيتجه يعملکرد ياستانداردها ٦٧
 يها ن فرميه شده است. چنير ارايها، در ز ش مهارتيا نمايت و يصالح يابيا ارزيآموزش، 

 شود: يها نم ر است، اما محدود به آني، شامل انواع زيساز شبيه
 ؛يو نگهبان يانورديدر .١
 ور؛و مان يت کشتيريمد .٢

 نش کاال؛يو چ يريه و بارگيتخل .٣

 ؛ وييويو مخابرات راد يگزارش ده .٤

 .يو فرع يات موتور اصليعمل .٥
 يو نگهبان يانورديدر يه سازيشب
 ي هي، عالوه بر انطباق با کليرانويو در ينگهبان ساز شبيه زاتيبهتر است تجه ٦٨

 يساز شبيه قادر به ،١٢/١ ـ م شده در بخش الفيقابل اعمال، تنظ يعملکرد ياستانداردها
 ياستانداردها ي هي، که طبق کليپل فرمانده ياتيعمل يها و کنترل يانورديزات دريتجه

الت ي، به همراه تسه١يانورديدر يالمللنيسازمان بقابل اعمال، مصوب توسط  يعملکرد
 د صدا باشد، و: يتول

و  زاتي، از جمله تجهيقي، بر اساس زمان حقياتيط عمليمح ي دکنندهيتول .١
 يابي، و ارزيو نگهبان يانورديف دريمناسب انجام وظا يو ارتباط يانورديل کنترل دريوسا

 مانور باشد؛ يها مهارت

ا ير، يد متغيدر روز و شب، از جمله: د يقيحق يبصر يويسنار ي کننده فراهم .٢
د، در دسترس يد يافق ي نهيک زمي، با حداقل يدن از پل فرماندهيفقط در شب و قابل د

 باشد؛ يو نگهبان يانورديف درياهداف و وظا يد، که مناسب برايد يها ران، در قطاعيفراگ

آزاد، از  يها ط آبيدر شرا يخود ي) کشتيکينامي(د يايپو يواقع يه سازيشب .٣
 ها؛ و ير کشتيها و تداخل با سا ناي، جريان کشنديجمله اثرات هوا، جر

و ساحل  ين کشتيب رک شناويخدمات تراف يارتباط يها روش يقيبه طور حق .٤
 کند. يساز شبيه را

 مانور يساز شبيه و يرت کشتيمد 
، مربوط ٣٧م شده در بند يتنظ يعملکرد يعالوه بر مطابقت با استانداردها ٦٩

 ، بهتر است:يت کشتيريمد ساز شبيه زاتيتجه به
، در روز و در شب، يد از پل فرماندهيقابل د يو بصريک سناري ي فراهم کننده .١

ران يد، در دسترس فراگيد يافق ي نهيک زمي، حداقل ير باشد که به طور کلييمتغد يبا د
 ؛ و٢را فراهم کند يت کشتيريمانور و مد يف آموزشيد، مناسب اهداف و وظايد يها در قطاع

محدود، شامل  يها در آبراه يخود ي)کشتيکينامي(د يايپو يواقع يه سازيشب .٢
 .جاد کنديرا ا يآب کم عمق و اثرات ساحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المللي دريانوردي را ببينيد.استانداردهاي عملکردي مربوط يا مناسب مصوب سازمان بينـ ١

 .ها کمک کند ممکن است براي تهيه دوره ،المللي دريانورديالگوي دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ٢

 يمانور و راهبر يساز شبيه يااس با خدمه، بريدر مق ييکه الگوها يهنگام ٧٠
و  ٦٨.٣ يم شده در بندهايتنظ يعملکرد يشود، عالوه بر استانداردها ياستفاده م يکشت
 زات، بهتر است:ين تجهي، ا٦٩.٢

ها، حجم و  ق، مساحتيدق يها اندازه ي ه دهندهي، و ارايريهمراه عوامل اندازه گ .١
 باشد؛ و يواقع يک کشتيزان چرخش ي، سرعت، زمان و مييجابه جا

 درست باشد. ياس زمانيمربوط به سکان و موتور، با مق يها همراه کنترل .٢

 نش کاال يو چ ييجابه جا يه سازيشب
 ييجابه جا يساز شبيه کاال، قادر به ييجابه جا يساز شبيه زاتيبهتر است تجه ٧١

ال، قابل اعم يعمکرد ياستانداردها ي هيکه کل يباشد، به طور يزات کنترليکاال و تجه
 همراه شود که: يالتيرا شامل شده، و با تسه ١يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب 
ستگاه کنترل کاال با چنان ي، از جمله: امؤثر ياتيط عمليمح ي د کنندهيتول .١

 کاال باشد؛  ي تواند مناسب نوع خاص سامانه الگو شده يکه م يليوسا

ربوط به تعادل و تنش متناسب و اطالعات م يريه و بارگيتخل يها تيبتواند فعال .٢
 کند؛ و يشود را الگو ساز يابيد ارزيکه با ييها کاال و مهارت  ييف جا به جايبا انجام وظا

ه آب توازن و محاسبات يکاال، گرفتن و تخل ي هيو تخل يريات بارگيبتواند عمل .٣
 و تعادل در حال خسارت را يچشي، تنش پيمربوط به تعادل، تراز، خمش، مقاومت طول

 . ٢دينما يساز شبيه
  يانورديدر يمنياضطرار و ا يسامانه جهان يساز مخابرات هيشب
 يمنياضطرار و ا يسامانه جهان يمخابرات ساز شبيه زاتيبهتر است تجه ٧٢

 يمنياضطرار و ا يسامانه جهان يزات مخابراتيتجه يساز شبيه ، قادر بهيانورديدر
سازمان قابل اعمال، مصوب  يعملکرد يداردهااستان ي هيکه کل يباشد، به طور يانورديدر
 باشد که: يالتيز، همراه با تسهيرا شامل شده، و ن ٣يانورديدر يالمللنيب

و  ياچ اف معمول ي)، وياس س ياچ اف (د يرب، ناوتکس، ويپيات ايعمل .١
 دهيگرد ينامه کاربر محدود، الزاميرا آن طور که جهت گواه يرنده نگهبانيزات گيتجه

 کند؛ يساز شبيه

، اچ، ي، ويکشت ينيرنده زميگ يها ستگاهي، اي، و سي، بينمارسات ايات ايعمل .٢
م ام اف/اچ يک چاپ مستقي، باند بارياچ اف معمول ي) و وياس س ياف/ ام اف، اچ اف (د

 يکاربر ي نامهيگواه يآن طور که برا يرنده نگهبانيزات گيرب، ناوتکس و تجهيپياف، ا
 کند؛  يساز شبيه دهيگرد يزامال، يکل

 نه باشد؛يت زميبا پاراز يمخابرات صوت ي فراهم کننده .٣

 باشد؛ و يمتن چاپ يالت مخابراتيتسه ي فراهم کننده .٤

 کپارچه، به همراهي ي ، شامل: سامانهيقيزمان حق ياتيط عمليمح ي د کنندهيتول .٥
نه ساما يدارا يا کشتي يستگاه ساحليا مدرس و حداقل، دو اي يستگاه کمکيک ايحداقل 

 باشد. يانورديدر يمنياضطرار و ا يجهان

 يو فرع يموتور اصل ياتيه ساز عمليشب
موتور  ي سامانه يساز شبيه موتورخانه، بهتر است قادر به يساز شبيه زاتيتجه ٧٣

 :يبرا يالتيو همراه تسه يو فرع ياصل
ل ي، با وساييايو در يات بندري، به منظور عمليقيط زمان حقيجاد محيا .١
 يها و پانل يو فرع ياصل يموتور ي زات مناسب جلوبرندهيتجه يساز شبيه و يمخابرات

 کنترل باشد؛

گ يمربوط، شامل، اما نه محدود به، د يفرع يها سامانه ساز شبيه بهتر است .٢
 يروين ي ه کنندهيع، از جمله تغذيبرق و توز يروين يکل يها بخار، سکان، سامانه

 خن و توازن باشد؛ يها د، سامانهيتبرّآب،  ي ، و سوخت، خنک کنندهياضطرار

 عملکرد موتور و سنجش راه دور باشد؛ يها ، سامانهيو کنترل کننده  يابيارز .٣

 ن آالت باشد؛يکار کرد نا مطلوب ماش ييه ساز با توانايشب .٤

 اتيعوض شود که در عمل يقيبه طر رييمتغ يرونيط بياجازه دهد شرا .٥
 حرارت هوا؛ ي ا و درجهي، آب درير کشتکند، مانند: هوا، آبخو تأثير يساز شبيه

ر دهد؛ مانند: بخار ييها را تغ را کنترل و آن يرونيط بياجازه دهد مدرس، شرا .٦
، يعرشه، برق قدرت يها ليخ، جرثقيط يعرشه، شرا ي، هوايعرشه، بخار محل مسکون

 ؛ي، بار کشتيکشش ي نهيموتور س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المللي دريانوردي تصويب نشده است.ستانداردي تا کنون توسط سازمان بينهيچ اـ ١

 .ها کمک کند المللي دريانوردي، ممکن است براي تهيه دورهالگوي دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ٢

 المللي دريانوردي را ببينيد.استانداردهاي عملکردي مربوط مصوب سازمان بينـ ٣
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ار داشته يرا در اخت ساز شبيه )يکينامي(د يايپو ملاجازه دهد مدرس، کنترل عوا .٧
 ؛ ويکشت يها ، واکنشينديفرآ يها ، واکنشيدهد، مانند حرکت اضطرار رييتغ ها را باشد و آن

ندها، مانند سرعت، يفرآ يبعض يجداساز يبرا يالتيتسه ي فراهم کننده .٨
سوخت  ي ، سامانهيروغن روانکار ي زل، سامانهيسوخت د ي ، سامانهيکيالکتر ي سامانه
اگزوز و توربو ژنراتور، به منظور انجام  يبخار، خروج ي ا، سامانهيآب در ي ن، سامانهيسنگ
 .١خاص باشد يف آموزشيوظا

  ١٣/١ـ  بخش ب
 هاشيمربوط به انجام آزما يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ١٤/١ـ  بخش ب
ه شده يصتو يها تيها و مسئول شرکت يها تيمربوط به مسئول يراهنما

 خدمه يفرماندهان و اعضا يبرا
 ها تشرک

، با هدف کمک يخاص کشت يمربوط به معرف يها ها، برنامه بهتر است شرکت ١
زات يها و تجه روش ي هيآنان با کل ييانوردان تازه استخدام شده، به منظورآشنايبه در

ن، يچن ها هم ه دهند. شرکتيرا ارا يها در کشت ت آنيتحت مسئول يمربوط به نواح
 مطمئن شوند که:

نجات سقوط  يها قيمجهز به قا يها يانوردان، بهتر است در کشتيدر ي هيکل .١
 ها را بگذرانند؛  قين قايبه آب انداختن ا يها سوار شدن و روش يآموزش ي آزاد، دوره

 که به عنوان خدمه، يانورداني، بهتر است دريقبل از ملحق شدن به کشت .٢
نه سوار ياند، تحت آموزش مناسب در زم نجات سقوط آزاد شده يها قيات قايعمل دار عهده

ها بوده باشند، از جمله، شرکت در حداقل  قين قايشدن، به آب انداختن و از آب گرفتن ا
 ها؛ و قين قايک مرحله به آب انداختن سقوط آزاد اي

زات يکه ممکن است الزم باشد، تجه يا ، خدمهيدر زمان ملحق شدن به کشت .٣
با  ييآشنا يکنند، دوره آموزش ياتيرا عمل يانورديدر يمنياضطرار و ا يسامانه جهان مربوط به

 ها را بگذرانند. ن دورهيمناسب ا يده و از آن به بعد در فواصل زمانيرا دن سامانه يا

، بهتر است حداقل ١٤/١ـ  بخش الف ٣مورد لزوم، به موجب بند  يدوره آموزش ٢
ف و يشود و وظا يباشد که اشغال م يکه مناسب سمت را به دست آورد، ييها ييتوانا

 ر است:يرد؛ به قرار زيگ يکه برعهده م ييها تيمسئول
 ياتيو عمل يطراح يها تيمحدود

ل شده به يتحم ياتيت عمليت هرگونه محدوديدرک و رعا يمناسب برا ييتوانا .١
ت در سرع يها تي، از جمله: محدوديعملکرد يها تيمحدود ي، و درک و کاربريکشت
 شود. يو کاال، در نظر گرفته م يجان اشخاص، کشت يمنينامساعد، که به منظورا يهوا

 بدنه  يها چهيبازکردن، بستن و محکم کردن در يها روش
، در ارتباط با باز کردن، بستن و يموجود کشت يها مناسب روش يکاربر ييتوانا .٢

ح يات صحينجام عمل، و اييپهلو ينه، پاشنه و درهايس يها ب راههيمحکم کردن ش
 ها. مربوط به آن يها سامانه

 روـ  رو يها يدر کشت مؤثر يها نامه ها و توافق نامه نيي، آيگذار قانون
رو، ـ  رو يمسافر يها يکشت يالملل نيو ب يالزامات مل يدرک و کاربر ييتوانا .٣

 د انجام دهد.يکه با يفيمورد نظر و وظا يشامل موارد مرتبط با کشت

 و الزامات تعادل و تنش ها  تيمحدود
حساس  يها قسمت ي، برايتنش يها تيدر نظر گرفتن مناسب محدود ييتوانا .٤

 يکپارچگيدار ماندن ير لوازم بستن، که موجب پاينه و سايس يها ، مانند دربيکشت
 يها يکشت يمنيتواند در ا يخاص، که م يتعادل يها يشود و بررس يم ينفوذ آب کشتضد

 گذار باشد. رو، اثرـ  رو يمسافر

 روـ  رو يمسافر يها يزات خاص در کشتيتجه ينگهدار يها روش
 يها يکشت زات خاصيتجه ينگهدار ي، برايکشت يها اعمال مناسب روش ييتوانا .٥
عرشه  ي، آب روهاييپهلو يها نه، پاشنه و دربيس يها ب راههيرو، مانند شـ  رو يمسافر

 ها.  وابسته به آن يها و سامانه

 و محکم کردن کاال   يريبارگ يها ستورالعملمحاسبات و د
و محکم کردن کاال،  يريبارگ يها مناسب دستورالعمل ي استفاده ييتوانا  .٦

و محاسبه و  يلير يها نيه و ماشيط نقليانواع وسا ي هيبودن، در ارتباط با کل يحسب عمل
 ه.يط نقليوسا يها در عرشه يتنش يها تيمحدود يکاربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها کمک کند المللي دريانوردي، ممکن است براي تهيه دورهالگوي دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١

 خطرناک  يمربوط به کاالها ينواح
 يها تيها و محدود يريشگيت مناسب پينان از رعايدر حصول اطم ييتوانا  .٧

 شود. ي، اعمال مخطرناک يافته به کاالهايص يتخص يخاص که در مورد نواح

  ياضطرار يها روش
 :ينان از کاربرد مناسب هر گونه روش خاص برايدر حصول اطم ييتوانا  .٨

 ه، يط نقليوسا يها و کاهش نفوذ آب در عرشه يريجلوگ .٨.١

 ه، ويط نقليوسا يها خارج کردن آب از عرشه .٨.٢

 ه.يط نقليوسا يها به حداقل رساندن اثرات آب در عرشه .٨.٣

 اندهفرم
 هرگونه دستورالعمل ياقدامات الزم به منظوراجرا ي هيبهتر است فرمانده، کل ٣

ن ـيتر است اـرد. بهيـرا در نظر بگ ١٤/١ ـ ق بخش الفـده طبـت، صادر شـشرک
 اقدامات شامل:

اند، قبل از  استخدام شده يدر کشت يانوردان که به تازگيدر ي هيکل ييشناسا .١
 ها بسپارد؛ آنرا به  يا فهين که هر وظيا

 ر را بدهد:يموارد ز يبرا ييها انوردان تازه وارد، فرصت يه دريبه کل .٢

 آنان در آن جا انجام خواهد گرفت؛ يف اصليکه وظا ييها مکان ي مشاهده .٢.١

ها استفاده،  که، از آن يزاتيتجه يشيو نما يات کنترليبا محل، خصوص ييآشنا .٢.٢
 ها کار خواهند کرد؛ ا با آني

زات، در صورت امکان، و انجام وظائف، با استفاده از يکردن تجه ياتيعمل .٢.٣
 زات، ويتجه يرو يها کنترل

ها آشنا است،  بات آنيها و ترت زات، روشيکه با تجه ينظارت و پرسش از شخص .٢.٤
 د؛ ويکند، تبادل نما يانورد درک ميکه در يتواند اطالعات را به زبان يو م

انوردان تازه استخدام شده با يدر ييد در مورد آشنايترددر صورت وجود هرگونه  .٣
ف يانجام مناسب وظا يبات الزم براير ترتيو سا ياتيعمل يها ، روشيکشت يزات رويتجه

 نظارت در نظر گرفته شود. يبرا يآنان الزم است، زمان مناسب

 خدمهاعضاء 
 يها فرصت ي هياند، بهتر است از کل ملحق شده يبه کشت يکه تازگ يانوردانيدر ٤

بات مورد لزوم، ير ترتيو سا ياتيعمل يها ، روشيزات کشتيبا تجه ييآشنا يجاد شده برايا
ن بار، وارد ينخست يکه برا يانورديف خود، استفاده کنند. هر دريبه منظور عمل به وظا

زات، يژه در ارتباط با تجهي، به ويکشت يط کاريبا مح ييشود، نسبت به آشنا يم يکشت
 ت است.يمسئول ينوع دار عهده د،يبات ناآشنا و جديا ترتي ها روش

مورد لزوم، به منظور انجام  ييکه به طور کامل، به سطح آشنا يانوردانيدر ٥
از  يعضو يا به آگاهيناظر خود  يقت را به آگاهين حقيد اياند، با دهيف خود نرسيوظا

برساند، و هر نوع  ن شده است،يي، تع١٤/١ـ  بخش الف ٢.٢خدمه که بر اساس بند 
 کند. ييرا که نا آشنا مانده است، شناسا يباتيا ترتيزات، روش يتجه

 ١٥/١ـ  بخش ب
 موقت يها بيني پيش مربوط به يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 
 فصل دوم

 مربوط به فرمانده و قسمت عرشه يراهنما
  ١/٢ـ  بخش ب

تن  ٥٠٠ يها ي، در کشتيناوبرافسران نگهبان مسئول  ي نامهيمربوط به گواه يراهنما
 شتريا بيت نا خالص يظرف

 آموزش
، بهتر ينگهبان مسئول ناوبر يا  نامه، به عنوان افسريافت گواهيدر يهر متقاض ١

 ان رسانده باشد، که به منظوريرا به پا يا  ن شدهيو تدو يطراح يآموزش ي است برنامه
، ١/٢ـ  ت، طبق جدول الفيالحبه استاندارد ص يابي دست ي، برايکمک به افسران آت

 ن شده است.ييتع
ک طرح ي ، دريآموزش ي ر، ساختار برنامهيدرگ ياعضا ي هيکل يبهتر است برا ٢
 يدر کشت يآموزش ي م شده باشد تا بتوانند به طور واضح، اهداف هر مرحلهيتنظ يآموزش

 ي خدمه، مدرس، يز اهميت است که افسر آتين موضوع، حايو ساحل را نشان دهند. ا
شود، آگاه  يان برنامه حاصل ميکه در پا يتيشرکت نسبت به صالح ي و خدمه يکشت

در  ياز آموزش، پرورش و تجربه عمل يبيترک ين اهداف، در طيباشد و بداند که چگونه ا
 د.يآ يو ساحل به دست م يکشت
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ن شد يافسر کشت يکار، برا يريادگي  ، به منظورياجبار ييايخدمات در يها دوره ٣
برخوردار است.  يمت اساسيت مورد لزوم، از اهيصالح يبه استاندارد کل يابي و دست

را  يشده باشد، افسر آت يزيو برنامه ر ي، که به طور مناسب، طراحييايخدمت در ي دوره
نشان دادن  يرا برا ييها سازد و فرصت يها، توانمند م مهارت يو اجرا يابي دست يبرا

 دهد. يه ميها، ارا آن يابيرزت به دست آمده و ايصالح
ل دهد، بهتر يشده را تشک تأييد يآموزش ي از برنامه ي، قسمتيياياگر خدمت در ٤

 ت گردد:ير رعاياست اصول ز
 باشد. يکل ياز طرح آموزش يريناپذ يي، بخش جدايکشت يرو يآموزش ي برنامه .١

 يکشت يرو ييايکه خدمت در يشرکت ي، از سويکشت يرو يي آموزش برنامه .٢
 ت شود.يرير کرده است، هماهنگ و مديخود را امکان پذ

 يا  داشته باشد تا بتواند سابقه ١يمختص سوابق آموزش ي ک دفترچهي  يافسر آت .٣
سوابق  ي و حفظ کند. دفترچه يا را نگهداريو تجربه در در يجامع از آموزش عمل

ف و يد وظاات اطالعات در موريينوشته شود، که جز يقي، بهتر است، به طريآموزش
ل درست يه دهد. تکميان ارايشرفت حاصل شده را تا پايبرعهده گرفته شده و پ يکارها

است که  يمنحصر به فرد ي، به منزله ثبت سوابق و گواهيسوابق آموزش ي دفترچه
 يابيند ارزيباشد، و در فرآ يکشت يشده رو يطراح ي ان برنامهيپا گر بيان تواند يم

 نامه در نظر گرفته شود.يصدور گواه يت برايصالح

واسطه  ياوقات، از حضور دو فرد مشخص که ب ي در همه يبهتر است افسر آت .٤
ک افسر يها  ن آنيرا دارند، آگاه باشد. اول يکشت يآموزش ي ت برنامهيريت مديمسئول

شود، و تحت نظر  يم يي، شناسايما است، که با عنوان افسر آموزش کشتياپيسته و دريشا
و نظارت  يده را در طول مدت هر سفر، سازمان يآموزش ي ، برنامهيتکش ي فرمانده

تواند شخص منتخب از طرف شرکت باشد، که از او به عنوان افسر  يکند. نفر دوم م يم
با  يو هماهنگ يآموزش ي برنامه يت کليمسئول يشود، و دارا ياد ميآموزش شرکت 

 است. يات آموزشمؤسس ها و آموزشکده

 ي اتمام برنامه يمناسب برا يها هتر است مطمئن شوند، که زمانران شرکت، بيمد .٥
 ، در نظر گرفته خواهد شد.يکشت يعاد ياتي، در طول الزامات عمليکشت يرو يآموزش

 ها تيها و مسئول نقش
و  يده که در سازمان ياشخاص يها تيها و مسئول نقش ي ر، خالصهيبخش ز ٥

 دهد: يه ميرامشغول هستند، را ا يکشت يآموزش رو ياجرا
 ر باشد:يز يهاتيمسئول يبهتر است افسر آموزش شرکت، دارا .١

 ،يآموزش ي ، برنامهيکل يياداره امور اجرا .١.١

 ، ويافسر آت يشرفت آموزشيبر پ يکنترل کل .١.٢

ربط  يافراد ذ ي نقش همه يدار عهده الزم به منظور يه راهنماياز، ارايحسب ن .١.٣
 نان از آن.يل اطمو حصو يآموزش ي در برنامه

 ت خود، بتواند:ي، بر اساس مسئوليکشت يرو يبهتر است افسر آموزش .٢

 کند، يده ا را سازماني، در دريبرنامه آموزش عمل .٢.١

، به طور يسوابق آموزش ي نان حاصل کند، که دفترچهيدر موضع ناظر، اطم .٢.٢
 ، ورسد ير الزامات مربوط، به انجام ميشود و سا يم يمناسب نگهدار

گذراند، از  يم يدر کشت يرا که افسر آت يابد که زمانينان ياالمکان، اطم يحت .٢.٣
 يشرفت آموزشي، پيآموزش ي د و سازگار با اهداف برنامهي، مفياندوز نظر آموزش و تجربه

 است. يات کشتيعمل يها تيو محدود

 ت فرمانده، در:يبهتر است مسئول .٣

و افسر آموزش شرکت در  ير آموزش کشتن افسيب يحلقه ارتباط يبر قرار .٣.١
 ساحل باشد،

ن ياز ا ي، در صورت بر کنار شدن ويانجام بدون وقفه نقش افسر آموزش کشت .٣.٢
 ن سفر باشد، وينقش، در ح

 ي ، برنامهمؤثر ربط، به طورين باشد که تمام افراد ذينان از ايحصول اطم .٣.٣
 دهند. يرا انجام م يکشت يرو يآموزش

 ، در:يت افسر آتيمسئول بهتر است .٤

 م شده باشد،يتنظ يآموزش ي ر برنامهيناپذ يخستگ يريگيپ .٤.١

و خارج از ساعات  ي، اعم از ساعات کاريآموزش يها برنامه ي حضور در همه .٤.٢
 باشد، و يکار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي، و اسناد مشابه تهيه شده توسط فدراسيون المللي دريانوردالگوي مربوط دوره (هاي) سازمان بينـ ١

 ممکن است در تهيه دفترچه هاي سوابق آموزشي کمک کند. ،کشتيراني بين المللي

 ي ن که، دفتر چهينان از اي، و اطميسوابق آموزش ي دفترچه يبه روز رسان .٤.٣
 همواره در دسترس خواهد بود. ي، به منظور بازرسيسوابق آموزش

 مقدمه
، يمختلف، به افسر آت يها يدر آغاز برنامه و شروع هر سفر، در کشت بهتر است ٦

 يده سازمان يرود، و چگونگ يالزم در مورد آن چه از او انتظار م ياطالعات کامل و راهنما
، از جوانب يآگاه کردن افسر آت يرا برا ييها ن مقدمه، فرصتيه شود. ايارا يبرنامه آموزش

من و حفاظت يواهد بود، با بذل توجه خاص به عملکرد اآن خ دار عهده که يفيمهم وظا
 سازد. ي، فراهم مييايست دريط زيمح

 يکشت يرو يبرنامه آموزش
از  ير موارد، شامل: تعداديسوابق آموزش، عالوه بر سا ي بهتر است دفترچه ٧

 ي شده تأييد ي از برنامه يشـتوان به عنوان بخ يد که مـباش يا اموري يف آموزشيوظا
ف و کارها، حداقل مربوط ين وظايبرعهده گرفت. بهتر است چن يکشت يزش روآمو
 ر باشد:يموارد ز به

 ؛يسکان کشت ي سامانه .١

 ؛يعموم يملوان .٢

 ؛يات بندريو عمل يانداز مهار کردن، لنگر .٣

 ق و نجات جان اشخاص؛يحر يزات اطفايتجه .٤

 زات؛يها و تجه سامانه .٥

 ات مربوط به کاال؛يعمل .٦

 ؛ ويو نگهبان يکار در پل فرمانده .٧

 با موتورخانه. يآشناساز .٨

 ي تجربه يبرا ي، فرصت کافيار مهم است، که به افسر آتين موضوع، بسيا ٨
 ي برنامه يانيژه در مراحل پايتحت نظارت، داده شود، به و يدر پل فرمانده ينگهبان
 . يکشت يرو يآموزش

طور جز به جز وارد که به  ييف و امور اجرايک از وظاي، در هر يعملکرد افسر آت ٩
که به نظر  يک افسر ماهر، در زمانيشود، بهتر است توسط  يسوابق آموزش م ي دفترچه

س شود. درک يده است پانويرس يستگياز شا يت بخشيبه استاندارد رضا ي، افسر آتيو
به  ين که افسر ماهر، مطمئن شود که وي، قبل از اين موضوع، مهم است که افسر آتيا

خود در  ييش توانايازمند نمايدا کرده، ممکن است نيدست پ يت بخشيااستاندارد رض
 مختلف باشد. يها تيموقع

 کنترل و مرور کردن
، از ين است، که افسران آتينان از اياطم يبرا يو مرور کردن، اصل يراهنما ١٠

سازد، که در  يها را توانمند م صورت گرفته شده، کامال آگاه هستند، و آن يها شرفتيپ
بودن، موضوعات  مؤثر يکنند. بهتر است برا يريم گيخود تصم ي ندهيآ ي رد برنامهمو

ر منابع، حسب يو سا يسوابق آموزش ي مرور شده، به اطالعات به دست آمده از دفترچه
شده و به طور  ي، بهتر است به دقت بررسيسوابق آموزش ي مورد، مرتبط شود. دفترچه

 تأييد ان هر سفري، در آغاز، در طول و در پايکشت ، توسط فرمانده و افسر آموزشيرسم
، توسط افسر آموزش شرکت، در يسوابق آموزش ي ن، بهتر است دفترچهيشود. هم چن

 شود.  تأييد و يز، بررسين سفرها نيب
  يناوبر يها و مهارتها در نگهبان ييتوانا يابيارز
ها  ييذرانده و توانارا گ ينامه، که الزم است آموزش خاصيافت گواهيدر يمتقاض ١١
شده باشد، ممکن  يابي، ارزيناوبر يف نگهبانيشدن وظا دار عهده ، دريو يها و مهارت

، به يکشت يا روي ساز شبيه ها توسط ، از راه نشان دادن آنيشواهد ي هياست ملزم به ارا
باشد، که به منزله افسر نگهبان  يشده در کشت تأييد ياز برنامه آموزش يعنوان بخش

 ها ين توانمندير کسب کرده است، ايحداقل را در موارد ز ييها و توانا ، مهارتيئول ناوبرمس
 ر است:يشامل موارد ز

 ، شامل:يانوردير دريک مسيات، در يانجام عمل يبرا يآمادگ .١

 ها،  ر و اعمال، اطالعات به دست آمده از نقشهيتفس .١.١

 ،يساحل يها ، در آبينقطه گذار .١.٢

ر انتشارات يه، به دست آمده از جداول کشند و ساياطالعات پا يريبه کارگ .١.٣
 ،ييايدر

 ، يزات پل فرماندهيکردن، تجه ياتيو عمل يبررس .١.٤

 ،يکيو الکترون يسيمعناط ينما قطب يبررس .١.٥

 در دسترس، ياطالعات هواشناس يابيارز .١.٦

 ،ينقطه گذار ي، براياستفاده از اجرام سماو .١.٧
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 ، ويو سماو ينيل زمي، توسط وسانما قطب يخطا نييتع .١.٨

 ساعت؛ ٢٤تا  يانورديدر يانجام محاسبات، برا .١.٩

 ؛يکيالکترون يانورديدر يها و اعمال اطالعات به دست آمده، از سامانه يريبه کارگ .٢

 و يانورديدر ياطالعات رادار، برا يري، و به کارگسياکد ـکار با رادار، آرپا و  .٣
 ؛اجتناب از تصادم

نه و ي، به منظورکنترل سيکشت ي ت کنندهيجلوبرنده و هدا يها کار با سامانه .٤
 ؛يسرعت کشت

 ؛يناوبر ينگهبان يها و امور عاد روش ياجرا .٥

 اند؛ ا افتادهيکه به در ينجات اشخاص يمانور، مورد لزوم برا ياجرا .٦

الوقوع (مانند،  بيقر يت اضطراريک وضعي يات، برايدر نظر گرفتن آغاز عمل .٧
 ؛يت اضطراري، پس از وضعيق، تصادم، به گل نشستن) و اقدام فوريرح

ا نقص يکه مربوط به عدم کارکرد  يتيموقع يات، برايدر نظر گرفتن آغاز عمل .٨
 ) باشد؛يانورديدر يها ، برق، سامانهيرو (مانند، سکان کشتيا نيزات ياز تجه يا  اقالم عمده

 و يعاد يها تي، در وضعيو بصر يم صوتيو عال ييويانجام مخابرات راد .٩
 ؛ وياضطرار

 .ي، از جمله مخابرات داخليمنير و ايآژ يها سامانه يريکنترل و به کارگ .١٠

 :يناوبر يدار شدن نگهبان ها، به منظور عهده ها و مهارت ييتوانا يابيبهتر است ارز ١٢
صورت  ييارهاي، بر اساس معيانورديف دريوظا يدار عهده ت دريصالح يابيارز .١

 م شده است؛يتنظ ١/٢ـ  ه در جدول الفرد کيپذ

 که در يرا طبق اصول يناوبر يف نگهباني، وظاينان حاصل شود که متقاضياطم .٢
) و  ٤ـ  ١، قسمت ٢/٨ ـ بخش الف(ت شود يد رعايمن بايا يناوبر يشدن نگهبان دار عهده
 د.ده ي) انجام م ٤ـ  ١، قسمت ٢/٨ـ  (بخش ب يناوبر يشدن نگهبان دار عهده يراهنما

 تيصالح يابيارز
نامه، تحت عنوان افسر نگهبان مسئول يت، به منظور اخذ گواهياستاندارد صالح ١٣

و  ين استاندارد، آگاهيم شده است. اي، تنظ١/٢ـ  ، کسب شود، در جدول الفيناوبر
را  يها در استاندارد عملکرد مورد لزوم در کشت آن يريمهارت مورد لزوم و به کارگ

 کند. يمشخص م
ن، يست. بنابرايت، آشکار نياز مفهوم صالح ي، در برخورداريآگاه ي طهيح ١٤

ج در عملکرد، در يرا يش از الزامات فنيرنده، بيت، بهتر است دربرگيصالح يابيارز
احراز  ياز، برايتر مورد ن عيف منعکس کننده، جوانب وسيها و انجام وظا مهارت ي رندهيبرگ

 يکرد شامل آگاهين رويباشد. ا يبعنوان افسر کشتت عملکرد يانتظارات کامل از صالح
است که در درجات  ييها ، اصول و درک و شناخت مهارتينظر يالزم نسبت به مبان

در  يستگيشا ي رندهين، در برگيکند. همچن يت ميت را تقويمختلف، تمام سطوح صالح
، کمک ين آگاهيشود. کسب ا يام کار مشخص در زمان مشخص، و علل انجام آن مـانج

 تواند:  يم ين است، که متقاضينان از ايبه حصول اطم
 ار متفاوت کار کند؛يط بسيمختلف با شرا يها يسته، در کشتيبه طور شا .١

ها  و در ارتباط با آن يياقتضا يها طرح ياجرا يبرا يو آمادگ بيني پيش ييتوانا .٢
 را داشته باشد؛ و 

 د، سازگار کند.ير و جديخود را با الزامات متغ .٣

ج ي)، نخست، در نتا١/٢ـ  از جدول الف ٤ت (ستون يصالح يابيارز ييارهايمع ١٥
نشان داده  يارها طورين معيکند. ا يم ييسته را شناسايعملکرد شا يها، جوانب اصول ترم

کرد و بهتر است به طور کامل در  يابيها ارز را با آن يشوند، که بتوان عملکرد متقاض يم
 ستند شوند. ، ميسوابق آموزش ي دفترچه

 است از: ينديت، فرآيصالح يابيارز ١٦
، درک و يمتقاض يشواهد قابل اتکا و معتبر، در مورد آگاه يکاف يجمع آور .١

، ١/٢ـ  از جدول الف ١که در ستون  ييها تيف و مسئوليانجام امور، وظا يستگيشا
 فهرست شده است؛ و

 شده استاندارد.مشخص  يارهايقضاوت کردن در مورد آن شواهد، در مقابل مع .٢

 مختلف يها شود، که روش يطراح يت، طوريصالح يابيبات ارزيبهتر است ترت ١٧
باشد،  يت متقاضيانواع مختلف شواهد، در مورد صالح ي ه دهندهيرا، که بتواند ارا يابيارزش

 رد، مانند:يدر نظر بگ
 )؛يياي(شامل خدمت در يکار يها تيم، بر فعالينظارت مستق .١

 ؛يستگي/شايرت/خبرگمها يها شيآزما .٢

 ها؛ ف و پروژهيتکال .٣

 ؛ ويمدارک مستدل از تجارب قبل .٤

 .١انهيرا ي، بر مبنايو شفاه يفنون پرسش به صورت، کتب .٥

ت يکه حما يشواهد ي هيبه عالوه فنون پرسش کردن مناسب، به منظور ارا ١٨
ا چند حالت از چهار روش يک يشود، بهتر است، از  يو درک محسوب م يکننده آگاه

 استفاده شود،  ييل توانايدال ي هيفهرست شده، اغلب به طور ثابت، به منظورارا ي هياول
 ينجوم يانورديآموزش در در

، ينجوم يانوردياز آموزش در يا  خالصه ي هير، به منظور ارايموضوعات ز ١٩
 ه شده است:يتوص

 م شدن؛يقابل تنظ ياجتناب از خطاها ياب (سکستانت)، برايح جايم صحيتنظ .١

 اب (سکستانت)؛يجا يح ارتفاع اجرام سماويخواندن صح .٢

 ق کاهش منظر، با استفاده از روش مرجح؛يدق ي محاسبه .٣

 د؛يزمان ارتفاع نصف النهار خورش ي محاسبه .٤

 النهار ع نصفا توسط ارتفاي، يقطب ي له ستارهي، به وسييايعرض جغراف ي محاسبه .٥
 د؛يخورش

 ؛يق و نقطه گذاريدق ي ن نقطهييا خطوط مربوط به تعيم خط يترس .٦

 د، با روش مرجح؛يت غروب و طلوع خورشين زمان روييتع .٧

 ن؛ين الطلوعي، در بين جرم سماويتر و انتخاب مناسب ييشناسا .٨

 ا با دامنه، با استفاده از روش مرجح؛ ويالقدم ، با راسنما قطب ين خطاييتع .٩

ت مورد يالحص ي ت کنندهيکه حما يئت، به منزله الزاماتيبا علم ه يانورديدر .١٠
 باال است. ١٩.٩تا  ١٩.١لزوم، در بند 

(آلماناک)  يم نجوميتواند شامل: استفاده از تقو ي، مينجوم يانورديآموزش در ٢٠
 شود. ينجوم يانورديدر ي ، و نرم افزار محاسبهيکيالکترون يانورديدر

  ٢/٢ـ  بخش ب
 يها يتفرماندهان و افسران اول، در کش ي نامهيمربوط به گواه يراهنما

 تر  شيا بيتن  ٥٠٠ت ناخالص يظرف يدارا
 د)ينيرا بب ١/٢ـ  ، بخش بييراهنما يبرا(

 ٣/٢ـ  بخش ب
و فرماندهان  يافسران نگهبان مسئول ناوبر ي نامهيمربوط به گواه يراهنما

 تن  ٥٠٠تر از  ت ناخالص، کميبا ظرف يها يکشت
 د)يني، را بب١/٢ـ  بخش ب ييراهنما يبرا(

 ٤/٢ـ  بخش ب
از  ي، که بخشيملوانان ي نامهيمربوط به آموزش و صدور گواه يراهنما

 دهند يل ميرا تشک يناوبر ينگهبان
نامه، اعضا، با توجه  نيين آيا ٤/٢ـ  عالوه بر الزامات اظهار شده در جدول الف ١

از  يکه بخش ير را در آموزش ملوانانيشوند موضوعات ز يب مي، ترغيمنيل ايدال به
 دهند، لحاظ کنند: يل ميرا تشک يانورديدر ينگهبان

از تصادم در  يريجلوگ يالملل نيمقررات ب يريه، در ارتباط با به کارگيپا يآگاه .١
 ؛١٣٥١برابر با  ١٩٧٢ـ  ايدر

 بستن نردبان راهنما؛ .٢

 شود؛ ي، داده ميان به سکانيتوسط راهنما يسيکه به زبان انگل يدرک دستورات .٣

 نجات؛ يها قياده از شناور بقا و قانه استفي، در زميستگيآموزش شا .٤

ات يو جدا شدن و در طول عمل يري، در هنگام پهلوگيتيف حماياز وظا يآگاه .٥
 ؛يدک کشي

 ؛يانداز ات لنگريه، از عمليپا يآگاه .٦

 خطرناک؛ يات مربوط به کاالهايه، از عمليپا يآگاه .٧

از ين موردبات مربوط به آوردن مواد ينش کاال، و ترتيچ يها ه، از روشيآموزش پا .٨
 ؛ ويبه کشت

 رند.يگ يعرشه مورد استفاده قرار م يکه رو يعرشه و ابزار يه، از نگهداريپا يآگاه .٩

 ٥/٢ـ  بخش ب
 انورد ماهر عرشه يملوانان، تحت عنوان در ي نامهيمربوط به گواه يراهنما
شده،  تأييد يسوابق آموزش ي رچهـک دفتي، در يت آموزش، در کشتـبهتر اس
 مستند شود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المللي دريانوردي، ممکن است در تهيه دوره ها کمک کندالگوي دوره يا دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١
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 فصل سوم
 مربوط به قسمت موتورخانه يراهنما

 ١/٣ـ  بخش ب
ن آالت، يافسران نگهبان مسئول ماش ي نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما

 ي فه در موتورخانهين وظيا به عنوان مهندسيخدمه،  يدارا ي وتورخانهدر م
 بدون خدمه  يا  دوره

تواند حسب  ي، مورد اشاره قرار گرفته است، م١/٣ـ  که در جدول الف يزاتيتجه ١
، ين حفاري، ماشين تراش مرکزي، ماشيمعمولگيري  اندازه ، لوازميمورد، شامل: ابزار دست

 باشد. يفرزکارو  يزات جوشکاريتجه
، يآموزش ي همؤسس کيتوان در ساحل، در  يرا م يکارگاه يها آموزش مهارت ٢

 شده انجام داد. تأييد ا کارگاهي
، در يسته، به طور مکفيشا يها ابي، توسط ارزيبهتر است آموزش در کشت ٣
 ، مستند شود.يسوابق آموزش ي دفترچه

 ٢/٣ـ  بخش ب
مهندس افسران سرمهندس و افسران  ي نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما
ا يوات لويک ٣٠٠٠ ياصل ي ها، توسط موتور محرکه که قدرت آن ييها يدوم کشت

 تر است شيب
 وجود ندارد) ي(مفاد

 يتيريمد يها تيمسئول يکه دارا يمهندس ي آموزش خدمه مربوط به يراهنما
ولت  ١٠٠٠ز ش ايب يکيروگاه الکترين يمنيا تأمين ات ويبه منظور انجام عمل

 هستند
، به منظور انجام يتيريمد يها تيمسئول ي، که دارايمهندس ي آموزش خدمه   ١

 ولت هستند، بهتر است حداقل شامل: ١٠٠٠ش از يب يکيروگاه الکترين يمنيا تأمين ات ويعمل
 ؛ ييايدر يولتاژ باال ي سامانه ي، براياتيو عمل يمني، اييالزامات کارا .١

د يجعبه کل يرات و نگهداريانجام تعم يه، مناسب براستيشا ي گماردن خدمه .٢
 ولتاژ باال، از انواع مختلف؛

 ولتاژ باال؛ ي از در زمان بروز اشکاالت در سامانهي، مورد نيانجام اقدام اصالح .٣

 اجزا سامانه ولتاژ باال؛  يجداساز يض برايک راهبرد تعويجاد يا .٤

 زات ولتاژ باال؛يش تجهيو آزما يجداساز يانتخاب لوازم مناسب، برا .٥

ل شده با ي، تکمييايدر يولتاژ باال ي ، در سامانهيض و جداسازيانجام روش تعو .٦
 ؛ ويمنياسناد ا

ون يزاسيشاخص پالر ييو شناسا يق کاريمقاومت در عا تأمين ها، شيانجام آزما .٧
 زات ولتاژ باال باشد.يدر تجه

 ٣/٣ـ  بخش ب
 رمهندس و افسران مهندسافسران س ي نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما
لووات يک ٧٥٠ن يها ب آن ياصل ي محرکه يرويکه قدرت موتور ن ييها يدوم کشت

 لووات توان محرکه استيک ٣٠٠٠و 
 وجود ندارد) ي(مفاد

  ٤/٣ـ  بخش ب
 ي ل دهندهيملوانان، که تشک ي نامهيمربوط به آموزش و صدور گواه يراهنما

ف در يانجام وظا ين شده براييا تعي با خدمه ي موتورخانه ياز نگهبان يبخش
 هستند يا  دوره ي بدون خدمه ي موتورخانه

، يمنينامه، اعضا، به علل ا نيين آيا ٤/٣ـ  ان شده در بخش الفيعالوه بر الزامات ب
موتورخانه را  ياز نگهبان ير را در آموزش ملوانان که بخشيشوند که موارد ز يب ميترغ
 دهند، بگنجانند: يل ميتشک

 پمپاژ خن، توازن و کاال؛ يها پمپاژ، مانند سامانه يات عاديه، از عمليپا يگاهآ .١

 وابسته ؛ يو خطرها يکيات الکترتأسيس ه، ازيپا يآگاه .٢

موتورخانه؛  ن آالت، و ابزار مورد استفاده دريماش ير و نگهداريه، از تعميپا يآگاه .٣
 و 

 .يبه کشتاز يآوردن اقالم مورد ن ينش و چگونگيه، از چيپا يآگاه .٤

 ٥/٣ـ  بخش ب
 ملوانان، به عنوان ملوان ماهر موتور  ي نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما

 شده مستند شود. تأييد يسوابق آموزش ي ، در دفترچهيبهتر است آموزش در کشت

 ٦/٣ـ  بخش ب
 ک يالکترون يافسران فن ي نامهيمربوط به آموزش و صدور گواه يراهنما

شوند  يب مينامه، اعضا، ترغ نيين آي، ا٦/٣ـ  ان شده در جدول الفيعالوه بر الزامات ب
)، را در ارتباط ١٧(٧٠٢خود، مفاد قطعنامه الف.  يآموزش يها برنامه ي که در مجموعه

را  ييايو اضطرار در يمنيا يجهان ي در سامانه ييويراد ير و نگهداريتعم يبا راهنما
 رند.يدر نظر بگ

 ٧/٣ـ  بخش ب
 کيالکترون يملوانان فن ي نامهيط به آموزش و صدور گواهمربو يراهنما
 موجود ندارد) ي(مفاد

 
 فصل چهارم

 ييويو کاربران راد ييويمربوط به مخابرات راد يراهنما
 ١/٤ـ  بخش ب
 مربوط به اعمال مفاد فصل چهار يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ٢/٤ـ  بخش ب
 ي سامانه ييويکاربران راد ي نامهيمربوط به آموزش و صدور گواه يراهنما

  يانورديدر يمنياضطرار و ا يجهان
 کي ي ک درجهيو الکترونيراد ي نامهيآموزش مربوط به صدور گواه

 اتيکل
د چشم و گفتار، بهتر ي، ديي ژه شنواي، به ويالزامات مربوط به سالمت پزشک ١

 است قبل از شروع آموزش، احراز شود.
، مفاد مقررات ويدبل يس ياس تـ  ونيد کنوانسبهتر است آموزش، مربوط به مفا ٢

) و مفاد ييوي(مقررات راد يالملل نيون ارتباطات بيمه شده به کنوانسيضم ييويراد
ا، با توجه خاص به مفاد ينجات جان اشخاص در در يالملل نيب ياجرا ون الزميوانسنک

 يازهاين ي باشد. بهتر است در توسعه يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 ر توجه شود.يز ١٤تا  ٣شده در بند  ي هي، حداقل به دانش و آموزش ارايآموزش

 ينظر يمبان
من يو ا مؤثر ي استفاده ياز، برايمورد ن ي هيو عوامل پا ياز اصول کل يآگاه ٣

، يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي از سامانهيزات مورد نيو تجه يفرع يها سامانه ي هيکل
 باشد. ي، کاف١٣ه شده در بند ي، ارايت از مفاد آموزش عمليحما يکه برا يبه طور
 يفرع يها سامانه يخدمات يات و نواحيبه منظور استفاده از عمل يآگاه ٤
، يماهواره ا ي ات سامانهي، از جمله: خصوصيانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 مناسب. يمخابرات ي، و انتخاب مدارهايو هواشناس يانوردياخطار دهنده در يها سامانه

ک، که در احراز مفاد يو و الکترونيراد ينظر ياز اصول برق و مبان يآگاه ٥
 ت کند.ير، کفايز ١٠تا  ٦ يها بند

و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه ييويراد يزات مخابراتياز تجه ينظر يآگاه ٦
ک چاپ يباند بار يو تلگراف ينوتلفيراد يها رندهيها و گ ، شامل: فرستندهيانورديدر

 يها کني، بيکشت ينيزم يها ستگاهي، ا)ياس س ي(دتال) يجي(د يزات رقميم، تجهيمستق
 ييويزات رادي، تجهييايآنتن در يها ، سامانهيت اضطراريموقع ي دهنده نشان ييويراد

ن، يرو، هم چنين ي کننده تأمين ، از جملهياقالم کمک ي هيشناور بقا به همراه کل
 يانورديبه منظور در يکه به طور کل يزاتير تجهياز اصول مربوط به سا يکل يآگاه
زات در يتجه يخاص به نگهدار ي رند، با توجهيگ يمورد استفاده قرار م ييويراد
 ط آماده به کار.يشرا

 يها زان قابل اعتماد بودن، در دسترس بودن، روشيکه در م ياز عوامل يآگاه ٧
 هستند. مؤثر سامانه يشيزات آزمايمناسب از تجه ي و استفاده ينگهدار

 ي فادهـمورد است يها هـوب در سامانيها و رفع ع پردازندهزـياز ر يآگاه ٨
 ها. زپردازندهير

و  يمنيا يجهان ي سامانه ييويزات راديتجه يکنترل يها از سامانه يآگاه ٩
 ها. آن يش و واکاوي، از جمله: آزمايانوردياضطرار در
 يمنيا يجهان ي سامانه ييويزات راديتجه يا  انهينرم افزار را ي از استفاده يآگاه ١٠

از اختالل در نرم افزار کنترل  يوب، ناشياصالح ع يها ، و روشيانورديو اضطرار در
 زاتيتجه
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 مقررات و اسناد
 از: يآگاه   ١١
 خاص بر: تأکيد ، باييويا و مقررات راديون نجات جان اشخاص در دريکنوانس .١

 ،يار فوريو بس ي، اضطراريمنيا ييويارتباطات راد .١.١

 ، ويو اضطرار يمنيک ايژه با ترافيان بار، به وياجتناب از تداخل ز .١.٢

 ر مجاز؛يغ يها امياز ارسال پ يريجلوگ .١.٣

خدمات  تأمين ، به منظورياتيو عمل يمخابرات يها ر اسناد مربوط به روشيسا .٢
و انتشار  يانورديدر يها هيها، اخطار نهي، از جمله: هزيارواضطر يمني، ايعموم يا  مکاتبه

 ؛ ويانورديمتحرک در يا  و خدمات ماهواره يانورديدر خدمات متحرک در يهواشناس

م، و کاربرد جمالت استاندارد مخابرات يعال يالملل نيب ي نامه نيياستفاده از آ .٣
 .يانورديدر يالمللنيسازمان ب ييايدر

 ها  و روش ينگهبان
 از آموزش مربوط به: يآگاه ١٢
 يها ان بار در سامانهياز تداخل ز يريو نظام جلوگ يمخابرات يها کاربرد روش .١

 ؛يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه يفرع

پخش امواج،  بيني پيش استفاده از اطالعات، مربوط به يها روش يريبه کارگ .٢
 ارتباطات؛ انجام ينه برايبه يها بسامد يمنظور برقرار به

 يها سامانه ي هي، مربوط به کلييويمخابرات راد يشدن نگهبان دار عهده يچگونگ .٣
ژه يو ، بهييويک مخابرات راديض ترافي، تعويانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه يفرع

 ؛ييويز، در نظر گرفتن سوابق راديو ن يار فوريو بس ي، اضطراريمنيا يها کاربرد روش

 ؛يالملل نيب يصوت يالفبااستفاده از  .٤

ا کار يکه در همان زمان، دست کم کنترل  ي، در حاليکنترل بسامد اضطرار .٥
 شود؛ يگر انجام ميک بسامد دي يرو

 ؛يکشت يگزارش ده يها ها و روش کاربرد سامانه .٦

و  يهوانورد يالملل ني، با استفاده از دستورالعمل بييويمخابرات راد يها کاربرد روش .٧
  يانورديدرتجسس و نجات 

 ؛ وييويراد يپزشک يها ها و روش کاربرد سامانه .٨

 .١ها از آن يريل جلوگيکاذب و وسا ياضطرار يعلل اعالم خطرها .٩

 يعمل
ر يمناسب، در موارد ز يشگاهيت کار آزماي، بهتر است با حمايآموزش عمل   ١٣

 شود: هيارا
 يجهان ي زات سامانهيو تجه يفرع يها سامانه ي هيکل مؤثر ح ويات صحيعمل .١

ک نوع تداخل يط يو تحت شرا يط پخش عادي، تحت شرايانورديو اضطرار در يمنيا
 ؛يمخابرات

و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه يزات مخابراتيتجه ي هيمن کليات ايعمل .٢
 ؛يمنيا يها يريشگيآن، از جمله: پ ي، و لوازم فرعيانورديدر

 ؛يبخش مخابرات تيبادل رضات يد، برايق و کامل صفحه کليمهارت در کاربرد دق .٣

 :يبرا ياتيفنون عمل .٤

) و ياس س ي، از جمله: (دياتيرنده در حالت مناسب عمليم فرستنده و گيتنظ .٤.١
 .يم تلگرافيچاپ مستق

 م و هم محور کردن مجدد آنتن،يحسب مورد، تنظ .٤.٢

 ، وييوينجات جان اشخاص راد يها استفاده از دستگاه .٤.٣

 ؛يت اضطراريموقع ي نشان دهنده ييويراد يها نکياستفاده از ب .٤.٤

 آنتن؛ ير و نگهداريحسب مورد، نصب، تعم .٥

 ؛يو مدار ي، منطقيريتصو يخواندن و درک نمودارها .٦

در  يها که از ضرورت يشگاهيآزما يها استفاده و مراقبت از لوازم و دستگاه .٧
 شوند؛ يا محسوب ميدر در يکيالکترون ينگهدار

 ييم، با استفاده از ابزارهايو جدا کردن لح يم کاريط به لحبا فنون مربو ييآشنا .٨
ن مهم يص ايبه منظور تشخ ييد و توانايجد يو مدارها يهاد مهين يها که شامل: دستگاه

 مناسب است؛ يم با ابزار دستيو کندن لح يم کاريلح يکه، مدار برا

بودن و در سطح  ير نواقص در سطح اجزا، در صورت عمليو تعم يريردگ .٩
 ر موارد؛ي، در سايکيا مدول الکترونيصفحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کميته فرعي مخابرات را به منظور اجتناب از عاليم  ١٢٧ي رهنمودهاي مندرج در بخشنامه شمارهـ ١

 .هشدار کاذب ببينيد

 کند؛ يکمک م يابي بيکه به ع يطيو اصالح شرا ييشناسا .١٠

 زاتيتجه ي هيکل يو اصالح، برا يري، مشتمل بر جلوگيارنگهد يها کاربرد روش .١١
 ؛ وييويراد يانورديزات دريو تجه يمخابرات

، مانند: يسيناطمغو الکترو يکيکاهش تداخل الکتر يها روش يريبه کارگ .١٢
 ها. ا کنار گذاشتن آنيها  مير روکش سيياتصال بدنه، تغ

 متفرقه
 ا آموزش مربوط به:يو  از يآگاه ١٤
و  يتبادل مخابرات ي، برايو گفتار ي، در هر دو مورد نوشتاريسيزبان انگل .١

 ت بخش؛يا به صورت رضايجان اشخاص در در يمنياطالعات مربوط به ا

 ي، خدمات مراکز هماهنگياصل يرانيکشت يرهايژه مسي، به ويجهان يايجفراف .٢
 ها؛ مربوط به آن يمخابرات يرهاينجات و مس

 يباد يها قينجات، قا ينجات، شناورها يها قياات مربوط به قيا، عمليبقا در در .٣
 ؛ييوينجات راد يها خاص به دستگاه ي ها، با توجه زات آنينجات، لوازم شناور و تجه

 ؛ييويات رادتأسيس خاص به ي ق، با توجهيحر يق و اطفاياز حر يريجلوگ .٤

و خدمه، در ارتباط با بروز  يکشت يمنيا تأمين اقدامات بازدارنده، به منظور .٥
 ييايمي، شي، پرتوافکنيکيالکتر ي، از جمله: خطرهاييويزات راديمربوط به تجه يطرهاخ

 ؛يکيو مکان

 ؛ و يتنفس قلب يايه، از جمله: فنون مربوط به احياول يها کمک .٦

 خ.ير تارييتع يالملل نيو خط ب يجهان يهماهنگ شده، مناطق زمان يزمان جهان .٧

 دوم  ي ک درجهيوالکترونيراد ي نامهيآموزش مربوط به گواه
 اتيکل
و  يداري، ديي ژه شنواي، به ويمربوط به سالمت پزشک يازهايبهتر است، ن ١٥

 ، احراز شوند.ي، قبل از شروع آموزش، توسط متقاضيگفتار
ون يو کنوانس ،ويدبل يس ياس تـ  ونيبهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانس ١٦
و  يمنيا يجهان ي خاص به مفاد سامانها، با توجه ينجات جان اشخاص در در يالزم اجرا

و آموزش  ي، حداقل آگاهيالزامات آموزش ي باشد. بهتر است در توسعه يانوردياضطرار در
 ، در نظر گرفته شود.١ريز ٢٨تا  ١٧ يه شده در بندهايارا

 ينظر يمبان
من و يا ي استفاده يمورد لزوم، برا ي هيو عوامل پا ياز اصول کل يآگاه ١٧
و  يمنيا يجهان ي از در سامانهيزات مورد نيو تجه يفرع يها سامانه ي هيکل کارآمد از

، ٢٧ه شده در بند ي، ارايعمل يت از مفاد آموزشي، که در حمايانورديطرار درـاض
 باشد. يمکف

 يفرع يها سامانه يخدمات يات و نواحيبه منظور استفاده از، عمل يآگاه ١٨
، يا ماهواره ي ات سامانهي، از جمله: خصوصينوردايو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 مناسب. يمخابرات يو انتخاب مدارها يانورديو در ياخطار هواشناس يها سامانه

 ، که به منظوريکيو الکترون ييويراد ينظر يو مبان يکياز اصول الکتر يآگاه ١٩
 باشد. ير، کافيز ٢٤تا  ٢٠ه شده در بند ياحراز مفاد ارا

و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه ييويزات مخابرات رادياز تجه ينظر يآگاه ٢٠
ک يباند بار يو تلگرافيو راد يو تلفنيراد يها رندهيها و گ ، از جمله: فرستندهيانورديدر

 يها کني، بيکشت ينيزم يارتباط يها ستگاهي، ا)ياس س ي(دزات يم، تجهيچاپ مستق
 ييويزات رادي، تجهييايآنتن در يها ، سامانهيت اضطراريموقع ي دهنده نشان ييويراد
 يکل ين، آگاهيرو، هم چنين يها کننده تأمين ، شامليشناور بقا به همراه اقالم کمک يبرا

رند، با توجه يگ يمورد استفاده قرار م يکيالکتر يانورديزات که در امر درير تجهياز سا
 .ييط کارايها در شرا آن يخاص به نگهدار

زان قابل اتکا بودن، در دسترس بودن سامانه و يدر م مؤثر از عوامل يکل يآگاه ٢١
 .يشيزات آزمايح از تجهيصح ي و استفاده ينگهدار يها روش يريبه کارگ

 زپردازندهيکه از ر ييها وب سامانهيها، و رفع ع زپردازندهـياز ر يکل يآگاه ٢٢
 کنند. ياستفاده م
 يمنيا يجهان ي سامانه ييويادزات ري، در تجهيکنترل يها از سامانه يکل يآگاه ٢٣

 .يش کردن و واکاوي، از جمله: آزمايانورديو اضطرار در
 ييويزات راديدر تجه يا  انهي، به منظور استفاده از نرم افزار رايکل يآگاه ٢٤

وب يمربوط به رفع ع يها روش يريو به کارگ ،يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 زات.ينرم افزار کنترل تجه از، بروز اختالل در يناش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها کمک کند المللي دريانوردي، ممکن است براي تهيه دورههاي آموزشي سازمان بين الگوي دوره يا دورهـ ١
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 مقررات و اسناد
 از: يآگاه ٢٥
 ر:خاص ب تأکيد ، باييويا و مقررات راديون نجات جان اشخاص در دريکنوانس .١

 ،يمنيو ا يار فوري، بسياضطرار ييويمخابرات راد .١.١

 ، ويو اضطرار يمنيک ايژه در ترافيان بار، به وياجتناب از تداخل ز .١.٢

 ر مجاز؛يغ يها امياز ارسال پ يريجلوگ .١.٣

و  يمنيط اضطرار، ايشرا ياتيو عمل يمخابرات يها ر اسناد مربوط به روشيسا .٢
و پخش اطالعات  يانورديدر يها هيها، اخطار نهيز جمله: هز، ايعموم يا  خدمات مکاتبه

 ؛ ويانورديمتحرک در يا  ، و خدمات ماهوارهيانورديدر خدمات متحرک در يهواشناس

مخابرات  جمالت استاندارد يريم، و به کارگيعال يالملل نيب ي نامه نيياستفاده از آ .٣
 .يانورديدر يالمللنيسازمان ب ييايدر

 ها و روش ينگهبان
 ه شود:ير ارايبهتر است آموزش، در موارد ز ٢٦
 يها ان بار، در سامانهياز تداخل ز يريو نظام جلوگ يمخابرات يها کاربرد روش .1

 ؛يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه يفرع

جاد يا پخش امواج، به منظور بيني پيش اطالعات ي استفاده يبرا ييها روش .2
 ؛يارتباط ي نهيبه يها بسامد

 يفرع يها سامانه ي هي، مربوط به کلييويمخابرات راد يعهده دار شدن نگهبان .3
ژه در ي، به وييويک مخابرات راديض ترافي، تعويانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه

 ؛ييويو سوابق راد يمنيو ا ياضطرار يها ارتباط با روش

 ؛يالملل نيب يصوت ياستفاده از الفبا .4

ک بسامد ي يکه در همان زمان، دست کم رو ي، در حاليارکنترل بسامد اضطر .5
 رد؛يگ يا کار صورت ميگر، کنترل يد

 ؛يگزارش ده يها ها و سامانه کاربرد روش .6

 يالملل ني، با استفاده از دستورالعمل بييويمخابرات راد يها روش يريبه کارگ .7
 ؛يانورديو تجسس ونجات در يهوانورد

 ؛ وييويراد يپزشک يها ها و سامانه استفاده از روش .8

 .١ها از آن يريل جلوگيکاذب، و وسا ياضطرار ياز علل اعالم هشدارها يآگاه .٩

 يعمل
ر يمناسب، در موارد ز يشگاهيت کار آزماي، با حمايبهتر است آموزش عمل ٢٧

 ه شود:يارا
 يجهان ي زات سامانهيو تجه يفرع يها سامانه ي هيکل مؤثر ح ويات صحيعمل .١

 تداخل؛ يط نوعيانتشار امواج و تحت شرا يط عادي، تحت شرايانورديدرو اضطرار  يمنيا

و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه يزات مخابراتيتجه ي هيکل يمنيات ايعمل .٢
 ؛يمنيا يها يريشگيآن، از جمله: پ يلوازم کمک يري، و به کارگيانورديدر

ت بخش ياد، به منظورتبادل رضيدر استفاده از صفحه کل يق و کافيمهارت دق .٣
 ؛يمخابرات

 در: ياتيفنون عمل .٤

، شامل: ياتيک حالت مناسب عمليجاد يرنده به منظور ايم فرستنده و گيتنظ .٤.١
 م، يچاپ مستق ي) و تلگرافيساسي(د

 م آنتن،يحسب مورد، هم محور کردن و تنظ .٤.٢

 ، وييوينجات راد يها استفاده از دستگاه .٤.٣

 ؛يت اضطراريموقع ي نشان دهنده ييويراد يها کنياستفاده از ب .٤.٤

 آنتن؛ ير و نگهداريحسب مورد، نصب، تعم .٥

 و مدول ارتباط داخل؛ ي، منطقيريتصو يخوانش و درک نمودارها .٦

 يمورد لزوم در انجام امور نگهدار يشيآزما ياستفاده و مراقبت از لوازم و ابزارها .٧
 قطعه؛ ايک دستگاه ياز  يض قسمتيا، در حد تعويدر در يکيالکترون

 ها؛ آن يها تيم و محدوديو جدا کردن لح يدست يم کاريه مربوط به لحيفنون پا .٨

 مدار؛ ي ا صفحهيوب، در سطح مدول يو رفع ع يريردگ .٩

 کند؛ يوب کمک ميافتن عيکه به  يطيو اصالح شرا ييشناسا .١٠

زات يتجه ي هيکل ي، برايو اصالح يريه، اعم از انواع جلوگيپا ينگهدار يها روش .١١
 ؛ وييويراد يانورديزات دري، و تجهيانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه يتمخابرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجالس نوزدهم مجمع،  ٨١٤ي ي شمارهکميته فرعي مخابرات و قطع نامه ١٢٧ي ي شمارهبخشنامهـ ١

 ا ببينيد.حاوي رهنمودهايي براي اجتناب از هشدارهاي اضطراري کاذب ر

، مانند: اتصال بدنه، يسيو الکترومغناط يکيکاهش تداخل الکترون يها روش .١٢
 ها. آن يم و جاگذاريروکش س

 متفرقه
 ا آموزش مربوط به:ياز، و  يآگاه ٢٨
 بخش، تياطالعات رضا ي مخابره ي، برايگفتار و هم ي، هم نوشتاريسيزبان انگل .١

 ت بخش؛يبه صورت رضاا يجان اشخاص در در يمنيمخابرات مربوط به ا

 ي، خدمات مراکز هماهنگياصل يرانيکشت يرهايژه مسي، به ويجهان يايرافغج .٢
 ها؛ مربوط به آن يارتباط يرهاينجات، و مس

 يباد يها قينجات، قا ينجات، شناورها يها قيات مربوط به قايا، عمليبقا در در .٣
 ؛ييوينجات راد يها ها، با توجه خاص به دستگاه زات آنينجات، لوازم شناور و تجه

 ؛ييويات رادتأسيس ق، با توجه خاص بهيحر يق و اطفاياز وقوع حر يريجلوگ .٤

 يو خدمه، در ارتباط با خطرها يکشت يمنيا تأمين اقدامات بازدارنده به منظور .٥
 ؛يکيو مکان ييايمي، شي، پرتوافکنيکيالکتر ي، از جمله: خطرهاييويزات راديمربوط به تجه

 ؛ ويتنفس قلب يايجمله: فنون مربوط به اح ه، ازياول يها کمک .٦

 خ.ير تارييتغ يالملل نيو خط ب يجهان يهماهنگ شده، مناطق زمان يزمان جهان .٧

 يکاربر عموم ي نامهيآموزش مربوط به گواه
 اتيکل
، قبل از يو گفتار يداري، دييژه شنواي، به ويسالمت پزشک يازهايبهتر است ن ٢٩

 ز شود.احرا يشروع آموزش، توسط متقاض
ون يو کنوانس ،ويدبل يس ياس تـ  ونيبهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانس ٣٠
و  يمنيا يا، با توجه خاص به مفاد سامانه جهانينجات جان اشخاص در در يالزم اجرا

و  ي، بهتر است حداقل آگاهيآموزش يها برنامه ي باشد. در توسعه يانوردياضطرار در
 .١ر، در نظر گرفته شوديز ٣٦تا  ٣١ يه شده در بندهايآموزش ارا
 ينظر يمبان
 ي هيمن و کارآمد کليا ي استفاده يالزم برا يا  هيو عوامل پا ياز اصول کل يآگاه ٣١

، يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي زات مورد لزوم در سامانهيو تجه يفرع يها سامانه
 باشد. ي، مکف٣٥ه شده در بند ي، ارايعمل يت از مفاد آموزشيکه در حما
 يفرع يها ، سامانهيخدمات يات و نواحيبه منظور استفاده از عمل يآگاه ٣٢

، يا ماهواره ي ات سامانهي، از جمله: خصوصيانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 مناسب. يمخابرات يو انتخاب مدارها يانورديو در ياخطار هواشناس يها سامانه

 مقررات و اسناد
 ز:ا يآگاه ٣٣
 خاص بر: تأکيد ، باييويا و مقررات راديون نجات جان اشخاص در دريکنوانس .١

 ؛يمنيو ا يار فوري، بسياضطرار ييويمخابرات راد .١.١

 ، ويو اضطرار يمنيک ايژه در ترافيان بار، به وياجتناب از تداخل ز .١.٢

 ر مجاز؛يغ يها امياز ارسال پ يريجلوگ .١.٣

و خدمات  يمنياضطرار، ا ياتيلو عم يمخابرات يها ر اسناد مربوط به روشيسا .٢
 يو پخش اطالعات هواشناس يانورديدر يها هيها، اخطار نهي، از جمله: هزيعموم يا  مکاتبه

 ؛ ويانورديمتحرک در يا  و خدمات ماهواره يانورديدر خدمات متحرک در

م، و کاربرد جمالت استاندارد مخابرات يعال يالملل نيب ي نامه نيياستفاده از آ .٣
 .يانورديدر يالمللنيازمان بس ييايدر

 ها و روش ينگهبان
 ه شود:ير ارايبهتر است آموزش، در موارد ز ٣٤
ان بار ياز تداخل ز يريو نظام مربوط به جلوگ يمخابرات يها روش يريبه کارگ .١

 ؛يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه يفرع يها در سامانه

 انتشار امواج، به منظور بيني پيش تاستفاده از اطالعا يبرا ييها کاربرد روش .٢
 ؛يمخابرات ي نهيبه يها جاد بسامديا

 يفرع يها ه سامانهي، مربوط به کلييويمخابرات راد يعهده دار شدن نگهبان .٣
ژه در ي، به وييويک مخابرات راديض ترافي، تعويانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه

 ؛ييويابق رادو سو يمنيو ا ياضطرار يها ارتباط با روش

 ؛يالملل نيب يصوت ياستفاده از الفبا .٤

ک بسامد ي يکه در همان زمان دست کم رو ي، در حاليکنترل بسامد اضطرار .٥
 شود؛ يا کار ميگر، کنترل يد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها کمک کند. هيه دورهالمللي دريانوردي، ممکن است براي تهاي آموزشي سازمان بين الگوي دوره يا دورهـ ١
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 ؛يده گزارش يها ها و سامانه روش يريبه کارگ .٦

 يهوانورد يالملل ني، با استفاده از دستورالعمل بييويمخابرات راد يها کاربرد روش .٧
 ؛يانورديو تجسس ونجات در

 ؛ وييويراد يپزشک يها ها و سامانه کاربرد روش .٨

 .١ها از آن يريل جلوگيکاذب و وسا ياضطرار يعلل هشدارها ييشناسا .٩

 يعمل
 ه شود:ير اراي،در موارد زيبهتر است آموزش عمل   ٣٥
 يجهان ي زات سامانهيو تجه يفرع يها سامانه ي هيکل مؤثر ح ويات صحيعمل .١

 تداخل؛ يط نوعيپخش و تحت شرا يط عادي، تحت شرايانورديو اضطرار در يمنيا

و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه يزات مخابراتيتجه ي هيکل يمنيات ايعمل .٢
 ؛يمنيا يها يريشگيآن، از جمله: پ ي، و لوازم کمکيانورديدر

ت بخش يد، به منظورتبادل رضايدر استفاده از صفحه کل يق و کافيمهارت دق .٣
 ؛ ويمخابرات

 در: ياتيفنون عمل .٤

 ، از جملهياتيک حالت مناسب عمليرنده، به منظور يم فرستنده و گيتنظ .٤.١
 م، يمستق چاپ يو تلگرافـ  ياس س يدـ 

 م آنتن،يهم محور کردن و تنظ ،دحسب مور .٤.٢

 ، وييوينجات راد يها استفاده از دستگاه .٤.٣

 ؛يت اضطراريموقع ي نشان دهنده ييويراد يها کنياستفاده از ب .٤.٤

 متفرقه
 ا آموزش مربوط به:ياز، و  يآگاه ٣٦
، يت بخش مخابراتيتبادل رضا ي، برايو هم گفتار ي، هم نوشتاريسيزبان انگل .١

 ا؛يجان اشخاص در در يمنيط به امربو

 ي، خدمات مراکز هماهنگياصل يرانيکشت يرهايژه مسي، به ويجهان يايرافجغ .٢
 مربوط به آن؛ يمخابرات يرهاينجات، و مس

نجات،  يباد يها قينجات، قا ينجات، شناورها يها قيات قايا، عمليبقا در در .٣
 ؛ييوينجات راد يها ها، با توجه خاص به دستگاه زات آنيلوازم شناور و تجه

 ؛ييويات رادتأسيس ق، با توجه خاص بهيحر يق و اطفاياز وقوع حر يريجلوگ .٤

 يو خدمه، در ارتباط با خطرها يکشت يمنيا تأمين اقدامات بازدارنده به منظور .٥
 ؛يکيو مکان ييايمي، شي، پرتوافکنيکيالکتر ي، از جمله: خطرهاييويزات راديمربوط به تجه

 ؛ ويتنفس قلب يايجمله: فنون مربوط به اح ه، ازياول يها کمک .٦

 خير تارييتغ يالملل نيو خط ب يجهان يهماهنگ شده، مناطق زمان يزمان جهان .٧

 کاربر محدود ي نامهيآموزش مربوط به گواه
 اتيکل
، قبل از شروع يو گفتار يداري، دييژه شنواي، به ويالزامات سالمت پزشک ٣٧

 شود. ، احرازيآموزش بهتر است توسط متقاض
ون يو کنوانس ،ويدبل يس ياس تـ  ونيبهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانس ٣٨
و  يمنيا يجهان ي ا، با توجه خاص به مفاد سامانهينجات جان اشخاص در در يالزم اجرا

و  ي، حداقل آگاهيآموزش يها برنامه ي باشد. بهتر است در توسعه يانوردياضطرار در
 ، در نظر گرفته شود.٢ريز ٤٤تا  ٣٩ يه شده در بندهايآموزش ارا
 ينظر يمبان
 وـ  اچ اف يو ـت برد يه، از جمله: محدوديو عوامل پا ياز اصول کل يآگاه ٣٩

زات يو تجه يفرع يها سامانه ي هياز کل مؤثر من ويا ي ارتفاع آنتن، به منظوراستفاده تأثير
 يکه برا ،١ يا   ـ ي هيناحدر  ،يانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي مورد لزوم سامانه

 باشد. ير کافي، ز٣٩ه شده در بند يت از آموزش ارايحما
 يفرع يها ، سامانه١ يا   يخدمات يات و نواحيبه منظور استفاده از، عمل يآگاه ٤٠

 يانورديدر و ياخطار هواشناس يها ، مانند: سامانهيانورديو اضطرار در يمنيا يجهان ي سامانه
 .يخابراتمناسب م يو مدارها

 مقررات و اسناد
 از: يآگاه ٤١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجالس نوزدهم مجمع،  ٨١٤ي ي شمارهکميته فرعي مخابرات و قطع نامه ١٢٧ي ي شمارهبخشنامهـ ١

 حاوي رهنمودهايي براي اجتناب از   هشدارهاي اضطراري کاذب را ببينيد.
هاي آموزشي  المللي دريانوردي، ممکن است در تهيه دورهآموزشي سازمان بينهاي  ـ الگوي دوره يا دوره٢

 کمک کند.

 ي هيمربوط به ناح ييويا، و مقررات راديون نجات جان اشخاص در دريکنوانس .١
 خاص بر: تأکيد ، با١ يا   ييايدر

 ،يمنيو ا يار فوري، بسياضطرار ييويمخابرات راد .١.١

 ، ويو اضطرار يمنيک ايدر تراف ژهيان بار، به وياجتناب از تداخل ز .١.٢

 ر مجاز؛يغ يها امياز ارسال پ يريجلوگ .١.٣

و خدمات  يمنياضطرار، ا ياتيو عمل يمخابرات يها ر اسناد مربوط به روشيسا .٢
 يو پخش اطالعات هواشناس يانورديدر يها هيها، اخطار نهي، از جمله: هزيعموم يا  مکاتبه

 ؛ و١ يا   ييايدر ي هي، در ناحيانورديدر خدمات متحرک در

 جمالت استاندارد مخابرات يريم، و به کارگيعال يالملل نيب ي نامه نيياستفاده از آ .٣
 .يانورديدر يالمللنيسازمان ب ييايدر

 ها و روش ينگهبان
 ه شود:ير ارايبهتر است آموزش، در موارد ز ٤٢
 يها ان بار در سامانهياز تداخل ز يريو نظام جلوگ يمخابرات يها کاربرد روش .١

 ي هـيورد استفاده در ناحـ، ميانوردـيو اضطرار در يمنـيا يجهان ي امانهـس يـفرع
 ؛١ يا   ـ ييايدر

 اچ اف در: يو يمخابرات يها روش يريبه کارگ .٢

ژه در ارتباط ي، به وييويک مخابرات راديض ترافي، تعوييويراد يمخابرات ينگهبان .٢.١
 ، ييويبق رادو سوا يار فوريو بس يمني، اياضطرار يها با روش

ک يکه در همان زمان، دست کم  ي، در حاليکنترل بسامد اضطرار يريفراگ .٢.٢
 شود، و يا کار ميگر، کنترل يبسامد د

 ؛ياس س يد ـسامانه  .٢.٣

 ؛يالملل نيب يصوت ياستفاده از الفبا يچگونگ .٣

 ؛يکشت يگزارش ده يها ها و سامانه کاربرد روش .٤

اچ اف، با استفاده از دستورالعمل  يو ـ ييويراد يمخابرات يها روش يريبه کارگ .٥
 ؛يانورديو تجسس ونجات در يهوانورد يالملل نيب

 ؛ وييويراد يپزشک يها ها و سامانه استفاده از روش .٦

 .١ها کاذب، و لوازم اجتناب از آن ياضطرار يعلل هشدارها ييشناسا .٧

 يعمل
 ه شود:ير اراي، در موارد زيبهتر است آموزش عمل ٤٣
و اضطرار  يمنيا يجهان ي سامانه يفرع يها ح سامانهيو صح مؤثر اتيعمل .١

، تحت ١ يا   يکشت ييايات دريعمل ي هيناح يح شده برايزات تشري، و تجهيانورديدر
 تداخل؛ يط نوعيو تحت شرا يط پخش عاديشرا

 يجهان ي مربوط به سامانه يو لوازم کمک يزات مخابراتيمن تجهيات ايعمل .٢
 ؛ و يمنيا يها يريشگيجمله: پ ، ازيانورديو اضطرار در يمنيا

 استفاده از: ي، براياتيفنون عمل يريبه کارگ .٣

 م حالت مطلوب،يت و تنظياچ اف، شامل: کانال، زدودن پاراز يحسب مورد، و .٣.١

 ،ييوينجات راد يها استفاده از دستگاه .٣.٢

 ، ويت اضطراريموقع ي نشان دهنده ييويراد يها کنيب .٣.٣

 ناوتکس. يها رندهيگ .٣.٤

 متفرقه
 ا آموزش مربوط به:ياز، و  يآگاه ٤٤
، يت بخش مخابراتيتبادل رضا ي، برايو هم گفتار ي، هم نوشتاريسيزبان انگل .١

 ا؛يجان اشخاص در در يمنيمربوط به ا

 مربوط به آن؛ يمخابرات يرهاينجات، و مس يخدمات مراکز هماهنگ .٢

 يباد يها قينجات، قا ينجات، شناورها يها قيات قايا، عمليبقا در در .٣
جات ـن يها تگاهـاص به دسـه خـها، با توج زات آنيناور و تجهـوازم شـل نجات،

 ؛ييويراد

 ؛ييويات رادتأسيس ق، با توجه خاص بهيحر يق و اطفاياز وقوع حر يريجلوگ .٤

و خدمه، در ارتباط با  يکشت يمنيا تأمين دامات بازدارنده، به منظورـاق .٥
 ييايمي، شي، پرتوافکنيکيالکتر يا، از جمله: خطرهييويزات راديمربوط به تجه يخطرها
 ؛ ويکيو مکان

 .يتنفس قلب يايه، از جمله: فنون مربوط به احياول يها کمک .٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجالس نوزدهم  ٨١٤ي ي شمارهکارگروه (کميته) فرعي مخابرات و قطع نامه ١٢٧ي ي شمارهبخشنامهـ  ١

 اي اجتناب از هشدارهاي اضطراري کاذب را ببينيد.مجمع، حاوي رهنمودهايي بر
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و اضطرار  يمنيا يجهان ي ات سامانهتأسيس يآموزش مربوط به نگهدار
 ها يدر کشت ،يانورديدر

 ات يکل
ون نجات جان يکنوانس ١٥/٤ ي ، از مقررهير و نگهداريبا مراجعه به الزامات تعم ٤٥

 ا، و قطعنامه ياشخاص در در
 ير و نگهداريتعم يراجع به راهنما يانورديدر يالمللنيمان بساز )،١٧(٧٠٢ـ  الف

 يها هـيمربوط به ناح ،يانورديو اضطرار در ينـميا يجهان ي انهـسام يبرا ييوـيراد
 ر است:يمه آن، شامل مفاد زي، که ضم٤ يا  و  ٣ يا   ييايدر

شده،  نييتع ايدر در يکيالکترون ير و نگهداريتعم ي فهيانجام وظ يکه برا يشخص ٤.٢«
مناسب مشخص شده بر اساس مقررات  ي نامهيگواه يا دارايحسب لزوم، بهتر است 

در  يکيالکترون ير و نگهداريتعم ي نهيمعادل، در زم يستگيشا يا دارايباشد،  ييويراد
ن ي، در ارتباط با آموزش ايانورديدر يالمللنيسازمان ب يها هيا، با در نظر گرفتن توصيدر

 »شود، تأييد ييايتواند توسط مرجع در يشد، که منوع خدمه با
 ي، برايکيالکترون ير و نگهداريمعادل تعم يستگير، در مورد شايز يراهنما ٤٦
 ه شده است.ي، حسب مورد، تهييايمرجع در ي استفاده

 ي نامهيگواه يکه دارا يچ شخصيه شده، هير توصيکه در ز يبر اساس آموزش ٤٧
و  يمنيا يجهان ي سامانه ييويزات راديکاربر تجه ي ، به منزلهستين ييويکاربر مناسب راد

 شود.  يسته محسوب نميشا ،يانوردياضطرار در
 کيدرجه  يکيو الکترونيراد ي نامهي، معادل گواهير و نگهداريآموزش تعم

 يکيالکترون وينامه راديفهرست شده در گواه ين مفاد آموزش، معادل اجزاييدر تع ٤٨
 ک:ي ي درجه

باشد که در  يموضوعات ي دهنده تواند پوشش ي، دست کم مينظر يامحتو .١
 درج شده؛ ١٠تا  ٣ يبندها

باشد که در  يموضوعات ي دهنده تواند پوشش ي، دست کم ميعمل يمحتوا .٢
 آمده؛ و ١٣ بند

 يموضوعات ي دهنده تواند پوشش يدر نظر گرفته شده، دست کم م ي متفرقه يآگاه .٣
 ه است.ه شديارا ١٤باشد که در بند 

 دو  ي درجه يکيو الکترونيراد ي نامهيمعادل گواه ير و نگهداريآموزش تعم
و يراد ي نامهيگواه ير و نگهداريتعم ين مفاد آموزش معادل اجزاييدر تع ٤٩

 دو: ي درجه يکيالکترون
باشد که در  يموضوعات ي دهنده پوشش تواند ي، دست کم مينظر يمحتو .١

 درج شده؛ ٢٤تا  ١٧ يبندها

 ٢٧ باشد که در بند يموضوعات ي دهنده پوشش تواند ي، دست کم ميعمل يمحتو .٢
 آمده؛ و

 يموضوعات ي دهنده پوشش تواند يدر نظر گرفته شده، دست کم م ي دانش متفرقه .٣
 ه شده است.يارا ٢٨باشد که در بند 

  
 فصل پنجم

 نوع خاص يها يخدمه در کشت يخاص، برا يمربوط به الزامات آموزش يراهنما
 

 ١/٥ـ  ش ببخ
حمل مواد  يها يکشت ي خدمه يها يستگيمربوط به آموزش و شا يراهنما

 ينفت
 ميت مستقياشخاص با مسئول

 ي مقرره ٥و  ٣، همان طور که در بند »م يت مستقيشخص با مسئول« اصطالح  ١
م ياست که در سمت تصم يدرج شده به مفهوم شخص ٢/٥ـ  ١ ي مقرره ٣و بند  ١/٥ـ  ١
ا يکاال، شستن مخزن  يجاي ه، مراقبت در انتقال، جابهي، تخليريتباط با بارگرنده در اريگ

 ات مربوط به کاال قرار دارد.ير عمليسا

 يحمل مواد نفت يکشت ي خدمه ي هيکل يبرا ييآموزش آشنا
در  يي، بهتر است تحت آموزش آشنايحمل مواد نفت يکشت ي خدمه ي هيکل ٢

رند، يفه، قرار گيانجام وظ يبرا يوستن به کشتيپ و حسب مورد، در ساحل، قبل از يکشت
ات يو خصوص ييسته و با تجربه در جابه جايشا ي د توسط خدمهين آموزش، بايکه ا

ن آموزش يها باشد. ا مربوط به آن يمنيا يها ع و روشيا گاز ماي ييايمي، شينفت يکاالها
م ير، تنظيز ٨تا  ٣ يها باشد که در بند يموضوعات ي دهنده پوشش تواند يدست کم م

 است. شده

 مقررات
حمل مواد  يک کشتيخدمه در  يمنيا ي رندهيو مقررات دربرگ ين کشتياز قوان ٣

 ا آگاه باشد.ي، واقع در بندر و در درينفت

 شود يگرفته م نظر که در يريشگيپ يها و راه يسالمت ي دکنندهيتهد يخطرها
، يدن کاال به طور اتفاقياز تماس با پوست، استشمام و بلع يناش يخطرها ٤

ه ياول يها شوند، حوادث مربوط به خدمه و کمک يکه حمل م ييها ان بار کااليخواص ز
 د انجام داد و انجام نداد.يکه با ييمتعاقب آن ها، فهرست کارها

 قيحر يق و اطفاياز حر يريجلوگ
ز، گار و پختن غذا، منابع آتش افرويدن سيمربوط به کش يها تيکنترل محدود ٥

ت يق با قابليحر يها ق، خاموش کنندهيحر ياطفا يها ق و انفجار، روشياز حر يريجلوگ
 ات ثابت.تأسيس حمل و

 ياز آلودگ يريجلوگ
انجام  يريگيآب و هوا پ ياز آلودگ يريجلوگ يکه برا ييها روش يريبه کارگ ٦

 رد.يگ يکه در حالت نشت کاال انجام م يشود، و اقدامات يم

 ها و استفاده از آن يمنيزات ايتجه
زات يها، تجه زات، به هوش آورندهيو تجه يحفاظت ي استفاده مناسب از البسه ٧

 مربوط به نجات و فرار.

 ياضطرار يها روش
 يطرح اضطرار يها با روش يآشناساز ٨

 يستگيثابت کردن شا
ع، مطمئن شود، که يو گاز ما ييايمي، شيمواد نفت يبهتر است فرمانده هر کشت ٩

مناسب،  ينامه ايگواه يد، دارادار عهده کاال را بر يت اساسيکه مسئول يا شخصي افسر
 ي مقرره ٣باشد که حسب مورد، بر اساس بند  يا معتبر، به نحويشده  تأييد ايصادر شده 

 راًي، الزام شده است، و اخ١/٥ـ  ٢ ي مقرره ٣ا بندي، ١/٥ـ  ١ ي مقرره ٥، بند١/٥ـ  ١
ا شخص، مجاز ي، کسب کرده است تا آن افسر ين نوع کشتدر آ يمکف يعمل ي تجربه

 من انجام دهد. يرا به طور ا يف ارجاعيباشد وظا

 يکشت يرو ي شده تأييد مربوط به آموزش يراهنما
 اتيکل
به منظور حمل  يآموزش و آگاه ي هي، ارايکشت يت خدمت رويهدف از صالح ١٠

 ع است.يحمل مواد ما يها يخاص کشت يمن کاالهايا
ف يانجام وظا يمناسب، برا ي از تجربه يت، در برخورداريبه منظورکسب رضا ١١

 ي مقرره ٤.٢.٢ت به بند يع با عنايحمل مواد ما يک نوع کشتي يانوردان در خدمت رويدر
، بهتر است، آموزش ٢/٥ـ  ١ ي مقرره ٤.٢.٢و بند  ١/٥ـ  ١ ي مقرره ٦.٢.٢، بند ١/٥ـ  ١
 :يکشت يرو

آموزش  ،يعنيانورد، يو مرتبط با استخدام در» يواقع ي تجربه« يعمل تأکيد شامل .١
 گر تفاوت داشته باشند؛يکديعرشه و موتورخانه باشد که ممکن است با  يها در قسمت

 يها ها و روش يژگي، وييجا سته و با تجربه در جابهيشا ي تحت نظارت خدمه .٢
 است؛ يباشند، که در حال حمل با کشت ييها کاال يمنيا

محصوالت در ارتباط با  ي باشد که حمل کننده يعيحمل مواد ما يکشت يرو .٣
حمل  يدر کشت يابي به منظور دست يمورد نظر و ييا سند شناساينامه مهارت يگواه

ن يکند، اما در ب ياتيرا عمل يزات خاص کشتيع است، و بهتر است، چنان باشد که تجهيما
از سفر  يدهد، بتواند در طول قسمت يانجام مع يدر حال حمل مواد ما يکه کشت ييسفرها

 کند؛ يم يانورديباشد که با آب توازن در

١ه باشد؛ ويو تخل يريات بارگيانوردان، دست کم در سه عمليشامل شرکت در .٤
 

 باشد يکشت يآموزش رو يارهاي، طبق معيموضوعات ي دهنده پوشش دست کم .٥
 م شده است.يتنظ ١٩که در بند 

ت يا قابلي يمنيدر امور ا مؤثر دي، نبايکشت ي، برنامه آموزش روچ وجهيبه ه ١٢
 شناور باشد. يانورديدر

 يکشت يرو يآموزش ي برنامه
چ يران، هي، فراگيعنيداشته باشند ( يا العاده ران، سمت فوقيبهتر است فراگ ١٣

 د).نداشته باشن يف اضطراريو وظا يآموزش ي ر از تعهد به برنامهي، به غيگريد ي فهيوظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صد مجموع ظرفيت مخزن  ٦٠ي تخليه يا بارگيري بيش از يک عمليات تخليه و بارگيري به منزلهـ ١

تا  کاالي کشتي، در نظر گرفته مي شود. بارگيري يا تخليه کمتر از اين مقدار، ممکن است همراه مقادير ديگر جمع شده،

  شود.معادل مقدار باال



    ٢٠٢٣٦شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٥/٦/١٣٩٣روزنامه رسمي                                                        WWW.RRK.IR                                                          ٨٤صفحه 

شود  يت و هماهنگيريمد يشرکت ي، از سويکشت يرو يبهتر است برنامه آموزش ١٤
١شود. يانجام م يانوردي، خدمت دريآن شرکت، به عنوان شناور آموزش يکشت يکه بر رو

 

م يت مستقيران، از دو نفر مشخص که مسئولياوقات فراگ ي هيبهتر است در کل ١٥
از آنان افسر  يکيند آگاه باشند. دار عهده را بر يکشت يرو يآموزش ي ت برنامهيريمد
ر نظر يشود، و ز ياد مي، »يافسر آموزش کشت«باشد، که به عنوان  يسته ايما شاياپيدر

ز، توسط شرکت يکند. شخص دوم ن يم يرا نظارت و سازمان ده يفرمانده، برنامه آموزش
 ي برنامه يت کليمسئول يشود، و دارا يانتخاب م» افسر آموزش شرکت«به عنوان 

 است.  يآموزش يها امور با سازمان ي و هماهنگ کننده يآموزش

شده باشند، تا  تأييد يسوابق آموزش ي ک دفترچهي يران، دارايبهتر است فراگ ١٦
ا را در آن ثبت کنند. بهتر است يو تجارب خود در در ياز آموزش عمل يسوابق جامع

از  يران بتوانند اطالعات کاملي، که فراگم شوديتنظ ي، طوريسوابق آموزش ي دفترچه
ان دوره را در يتا پا يشرفت آموزشيرند، و پيکه ممکن است به عهده بگ ييها ف و کاريوظا
ل، توسط فرمانده ي، بهتر است پس از تکميار داشته باشند؛ دفترچه سوابق آموزشياخت

منحصر به  يگواه ي ه دهندهيشده، ارا تأييد يسوابق آموزش ي شود؛ دفترچه يسيظهر نو
نامه مربوط يده است، که منجر به صدور گواهيان رسيبه پا ياز ساختار برنامه آموزش يفرد

 ع خواهد بود.يحمل ما يکشت يات کااليشرفته به منظورعمليدر آموزش پ

ران، ي، بهتر است فراگيکشت يرو يآموزش ي برنامه يدر طول مدت اجرا ١٧
ز کردن مخزن يکاال، تم يي، مراقبت در انتقال، جابه جاهي، تخليريمات در مورد بارگيتعل
نان حاصل يرند، تا اطميع را فرا بگيحمل مواد ما يکشت يات مربوط به کاالير عمليا ساي

مدت سه ماه خدمت  يبه دست آمده، دست کم معادل آن است که ط ي شود که تجربه
 د. يآ ي، به دست ميعاد

 يک ماه آموزش رويدر مدت  يريمرتبه بارگه و سه يار سه مرتبه تخلياگر مع ١٨
 ابد.يت بخش ادامه يار، به طور رضاين مدت، تا حصول معيد، بهتر است ايايبه دست ن يکشت

 يکشت يرو يآموزش يارهايمع
قبول  قابل ي و تجربه يآگاه ي کننده کم فراهم ، دستيکشت يبهتر است آموزش رو ١٩

 ر باشد:يع، در موارد زيحمل مواد ما يدر ارتباط با نوع خاص کشت
  يمنيا .١

 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل .١.١

 يکشت يمنيت ايريمد ي سامانه .١

 خاص يق در کاالهايحر يزات مربوط به اطفايها و تجه کاربرد روش .٢

خاص، از جمله:  يه حمل کاالهاياول يها مربوط به کمک يها روش يريبه کارگ .٣
 خطرناک  ياز کاالها ياستفاده در حوادث ناش ي، برايپزشک ي هياول يها کمک يراهنما

 خاص، از جمله، وضع مقررات يا کاالي يکشت ي د کنندهيتهد يمقابله با خطرها .٤
 يت و خواب آلودگيجاد مسموميژن فضا، ايدن اکسـش يگار، خاليدن سيربوط به کشـم

 يدروکربنيه يبر اثر حمل کاالها

 خطر يابيارز ي سامانه يريبه کارگ .٥

 بسته يورود به فضاها يها صدور مجوز کار، از جمله کار پرتنش و روش .٦

 يفرد يها زات مربوط به محافظتياستفاده از تجه .٧

 عيحمل گاز ما يها يکشت يبرا يموارد اضاف .١.٢

 ي و انبارش کاالها در درجه يمربوط به جابه جاي يها يريشگيخطرها و پ .١
 سرد يليحرارت خ

 ساختار، کاال، مخازن کاال و خطوط لوله .٢
 عيحمل گاز ما يها يانواع کشت ي هيکل .٢.١

 ت هايا مخزن و محدوديساختار بدنه  .١

 اتصاالت کاال .٢

 يها وابسته به حمل انواع کاالها، از جمله، استفاده از برگه يخواص و خطرها .٣
 مواد. يمنيمربوط به اطالعات ا

ز کردن يا خارج کردن گاز/ تميال (مانند: وارد کردن ات کايکه عمل ييها خطر .٤
داشته باشد، و  ي، در پيمناطق مسکون يهوا ي هيتهو يها سامانه يتواند برا يمخزن) م

 شود يها انجام م ن خطريمحدود کردن ا يکه برا ياقدامات

 کاال يکره بنديآب توازن، و پ ي سامانه .٥

 زات وابسته به آنيها و تجه تلمبه .٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يک شناور منتخب آموزشي، شناور تجاري است که توسط شرکت نام گذاري شده و حسب مورد، ـ ١

 .مناسب اهداف اين راهنما مي باشد

 ات کااليزات خاص وابسته به عمليتجه .٧

 ات کااليها بر عمل ساختار مخازن و اثرات آن يها يژگيو .٨

 عيحمل گاز ما يها يکشت ي، برايفموارد اضا .٢.٢

 يمن گازيمناطق ا يبندها به منظورنگهدارو هوا يک، جداسازياستفاده از تفک .١

خطوط  يمنيا يرهايشده، و ش يق بنديعا ي، فضاهايمخازن کاال، موانع داخل .٢
 رون راندن بخاريب يها لوله و سامانه

 زات وابسته به آنيبخار کاال، و تجه يکمپرسورها .٣

 تعادل و تراز .٣
 عيحمل ما يها يانواع کشت ي هيکل .٣.١

زات مربوط يع، و تجهيحمل مواد ما يها يـاطالعات مربوط به تعادل کشت .١
 ها محاسبه آن به

 سطوح تنش، در حدود قابل قبول  يت نگهدارياهم .٢

 ع يما يسطح آزاد، و اثرات به هم خوردن کاال تأثير يخطرها .٣

 ات کااليعمل .٤
 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل.٤.١ 

 ا توازنيه يات تخليا مراقبت در انتقال، عملي يريبارگ ياز قبل برا يطراح .١

 سوابق ينگهدار .٢

  يشروع و توقف، از جمله: توقف اضطرار يها روش .٣

 ات کااليبات مهار درخالل عمليتوجه الزم، به منظور ترت .٤

 مربوط به آن ها يو خطرها يساز يو خنث يريالزامات مربوط به گازگ .٥

 ه از بااليات تخليکاال، از جمله عمل يريبارگ .٦

 ز کردن يو تم يريات آبگيکاال، از جمله: عمل ي هيتخل .٧

، ي، از جمله: نمونه برداريريا بارگيه يات تخلين عملينظارت بر کاال در ح .٨
 حسب مورد

 مخزنگيري  اندازه ر، ويآژ يها سامانه .٩

 از آن ها يريو جلوگ يکيالکترواستات ي هياز تخل يناش يخطرها .١٠

 آب توازن ي هيات گرفتن و تخليعمل .١١

 روکش مخازن ي، از جمله: بازرسير و نگهداريالزامات مربوط به تعم .١٢

 ييايميحمل مواد ش يها يکشت يبرا يموارد اضاف .٤.٢

 ر واکنش هايش مخزن و سابا روک يکاال، سازگار يون، سازگاريزاسيمريپل .١

 ها و بازدارنده ها زوريکاربرد کاتال .٢

 ا بخاريگاز  يپراکندگ .٣

 عيحمل گاز ما يها يکشت يبرا يموارد اضاف .٤.٣

 ر واکنش هايبا روکش مخزن و سا يکاال، سازگار يون، سازگاريزاسيمريپل .١

 زورها و بازدارنده هايکاتال يکاربر .٢

 فشار يش ناگهانيثرات افزاو ا يعلل فشار برگشت .٣

  تاستفاده از گاز متصاعد شده، به عنوان سوخ .٤

 ا بخار يانتشار گاز  .٥

 و سرد کردن يريات گازگيعمل .٦

 مجدد يع سازي، تجهزات مايات و نگهداريعمل .٧

 انتقال  يحفاظت ي درک و استفاده از، سامانه .٨

  يحمل مواد نفت يها يکشت يبرا يموارد اضاف .٤.٤
 شستن نفت خام يها سامانه .١

 ا شستن مخزنيز کردن يتم .٥
 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل .٥.١

 عيحمل مواد ما يکشت يزات نصب شده رويز کردن مخزن و تجهيتم يها سامانه .١

 ز کردن مخزن يا تميات شستن ياز قبل به منظور عمل يطراح .٢

 مخزن يساز يو خنث يريشستن مخزن، از جمله: گازگ يها روش .٣

 ديد مواد زايا توليآب شستشو،  يکنترل مخزن جمع آور .٤

 کيالکترو استات يخطرها .٥

 ط يمح يز نگهداريالزامات مربوط به تم .٦

  يالزامات نگهدار .٧

 ييايميحمل مواد ش يها يکشت يبرا يموارد اضاف .٥.٢

 مانده هايها و باق خارج کردن بازدارنده .١

 نده هايزکننده و شويعات تميها، ما از جاذباستفاده  .٢
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 عيحمل گاز ما يها يکشت ي، برايموارد اضاف .٥.٣

 ند برگشت به حالت گاز يع جوش آمده، و فرآيمانده مايا باقيگاز داغ،  .١

 يگاز خنث يها سامانه .٦
 عيحمل گاز ما يها يانواع کشت ي هيکل .٦.١

حمل  يها يکشت يزات نصب شده رويو تجه يساز يخنث يها ا سامانهيسامانه  .١
 عيگاز ما

من يژه به ورود ايه وـشده، با توج يساز يـخنث يوابسته به فضاها يرهاـخط .٢
 به داخل مخازن

 ات خارج کردن گاز يو عمل ياتمسفر خنث ي، نگهداريريگازگ .٣

  يالزامات نگهدار .٤

 و کنترل  ياز آلودگ يريجلوگ .٧
 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل .٧.١

 ، مقررات دولت پرچم و شرکتالمللي بينها و اسناد  طرح .١

زات، از يع و تجهيحمل مواد ما يکشت ياز آلودگ يريجلوگ يها ات سامانهيعمل .٢
 هيجمله: کنترل تخل

 عيحمل مواد ما يها يکشت يزات محدود کننده آلودگيات تجهيعمل .٣

 زات کشف گاز يها و تجه دستگاه .٨
 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل .٨.١

کننده گاز به منظور استفاده توسط اشخاص،  يبره کردن، واکاوياستفاده و کال .١
 ژنيدروکربن و اکسيزات کنترل هيقابل حمل و ثابت، با توجه خاص به تجه

موجود در مخزن،  يسطح کاالگيري  اندازه تيو محدود يات، نگهداريعمل .٢
 حرارت ي درجهگيري  اندازه سطح کاال ور يآژ يها سامانه

 عيحمل گاز ما يها يکشت ي، برايموارد اضاف  .٨.٢

 ت بدنه رحرا ي درجهگيري  اندازه ،يات و نگهداريعمل .١

 انتشارات .٩
 عيحمل مواد ما يها يانواع کشت ي هيکل .٩.١

 يتات کشي، دولت صاحب پرچم و شرکت، در ارتباط با عملالمللي بينانتشارات  .١
 قابل اعمال  يراهنما يها ع، از جمله: سوالس، مارپل و دستورالعمليحمل مواد ما

 يکشت يزات رويخاص تجه يات و نگهداريعمل يها دستورالعمل .٢

اس، يسيمن (مانند آيکار ا ياجرا ي ن نامهييموجود و آ يصنعت ياستانداردها .٣
 .اُ)يتيتيجيآاف، اسِمايآياُس

 ١/٥ـ  ١ـ  بخش ب
فرماندهان، افسران و ملوانان در  يستگيمربوط به آموزش و شا يراهنما

  ييايميو ش يحمل مواد نفت يها يکشت
  يحمل مواد نفت يات کشتيآموزش عمل

، در ١/٥ـ  ١ ي مقرره ٤.٣و  ٢.٢ يمفاد آموزش مورد لزوم، مندرج در بندها ٢٠
م شود، يتنظ ي، طوريآموزش يراح، بهتر است در طيحمل مواد نفت يها يرابطه با کشت

باشد. آموزش،  ياهداف آموزش ي نشان دهنده ير، به روشنيدرگ ياعضا ي هيکل يکه برا
ن آموزش، با يانجام شود. بهتر است ا يکشت يا رويحسب مورد، ممکن است در ساحل 

ل شود. يتکم يات مناسب ساحلتأسيس و حسب مورد، در يدر کشت يدستور کار عمل
 ي سته و با تجربهي، توسط کارکنان شايو دستورات کار يمراحل آموزش ي هيکلبهتر است 

 ه شود.يارا يکاف
 و يـکشت يات رويلـوزش، از عمـن آميد امکان، بهتر است در اـتا ح ٢١

استفاده شود؛  يبصر يل کمک آموزشيها و وسا لمي، فيزاتيتجه يها دستورالعمل
که توسط سازمان  ييها در مورد قسمت بحث يرا برا ييها توان فرصت ين، ميچنهم

) يها تهي(کم يهاو کارگروه يمنيشود، و نقش افسران ا يانجام م يکشت ي، رويمنيا
 ، در نظر گرفت.يمنيا

 ييايميحمل مواد ش يها يآموزش کشت
، در ١/٥ـ  ١ ي مقرره ٦.٣و  ٢.٢ يمفاد آموزش مورد لزوم، مندرج در بندها ٢٢

 م شوديتنظ ي، طوريآموزش ي، بهتر است در طراحييايمياد شحمل مو يها يرابطه با کشت
باشد. آموزش،  ياهداف آموزش ي دهنده نشان ير، به روشنيدرگ ياعضا ي هيکل يکه برا

ن آموزش، ير است اـود. بهتـانجام ش يشتـک يا رويب مورد، ممکن است در ساحل ـحس
ل شود. يتکم يب ساحلات مناستأسيس و حسب مورد، در يدر کشت يبا دستور کار عمل

 ي سته و با تجربهي، توسط کارکنان شايو دستورات کار يمراحل آموزش ي هيبهتر است کل
 ه شود.يارا يکاف

 يها و دستورالعمل يکشت يات روين آموزش، از عمليتا حد امکان، بهتر است در ا ٢٣
ن توا ين مياستفاده شود؛ همچن يبصر يل کمک آموزشيها و وسا لمي، فيزاتيتجه

 يکشت يرو يمنيکه توسط سازمان ا ييها بحث، در مورد قسمت يرا برا ييها فرصت
 ، در نظر گرفت.يمني) ايها تهي(کم يها و کارگروه يمنيشود و نقش افسران ا يانجام م

  ١/٥ـ  ٢ـ  بخش ب
فرماندهان، افسران و ملوانان  يها يستگيمربوط به آموزش و شا يراهنما

 عيحمل گاز ما يها يدر کشت
، در رابطه ١/٥ـ  ٢ ي از مقرره ٤.٣و  ٢.٢ يآموزش مورد لزوم، مندرج در بندها ٢٤
م شود که يتنظ ي، طوريآموزش يع، بهتر است در طراحيحمل گاز ما يها يبا کشت

باشد. آموزش،  ياهداف آموزش ي نشان دهنده ير، به روشنيدرگ ياعضا ي هيکل يبرا
ن آموزش، با يانجام شود. بهتر است ا يا در کشتيحسب مورد، ممکن است در ساحل 

ل يتکم يات مناسب ساحلتأسيس و حسب مورد، در يکشت يرو يدستور کار عمل
سته و ي، توسط کارکنان شايو دستورات کار يمراحل آموزش ي هيشود. بهتر است کل

 ١ه شود.يارا يکاف ي با تجربه
 يها و دستورالعمل يتکش يات روين آموزش، از عمليتا حد امکان، بهتر است در ا ٢٥

 ييها توان فرصت ين مياستفاده شود، همچن يبصر يل کمک آموزشيها و وسا لمي، فيزاتيتجه
شود،  يانجام م يکشت يرو يمنيط سازمان اـکه توس ييها ث در مورد قسمتـبح يرا برا

 ، در نظر گرفت.يمني) ايها تهي(کم يها و کارگروه يمنيو نقش افسران ا
 ٢/٥ـ  بخش ب

  يمسافر يها يانوردان، در کشتيمربوط به آموزش در ينماراه
 شرفته يق پيحر ياطفا

، يآموزش اضاف ي هي، بهتر است ارايمسافر يها يکشت ي افسران و خدمه يبرا ١
 يق همراه باشد، از جمله: دسترسيرـح يکالت مربوط به اطفاـررنگ کردن مشـبا پ

 مجاور. يفضاهاق به ياز گسترش حر يريبسته و جلوگ يبه فضاها
 کنترل خسارت

، ١/٢ـ  الف يها ه شده در بخشي، ارايستگيشا ياستانداردها ي در توسعه ٢
، درک و ينظر يبه سطح مورد لزوم آگاه يابي، به منظور دست ٢/٣ـ  و الف ٢/٢ ـ الف
، يدر ضد نفوذ آب بودن کشت يکپارچگي، به منظور کنترل خسارت و يحرفه ا ييکارا

کنترل  يبرااي  حرفه يي، درک و کارايها و آموزشگاه ها، حداقل آگاه بهتر است شرکت
 رند.يه شده، در نظر بگير ارايضد نفوذ آب را آن طور که در ز يکپارچگيخسارت و 

 تيصالح
مقابله با  ، به منظوريو ماندن در حالت آمادگ يبه حداقل رساندن خطر آب گرفتگ

 يريضد نفوذ پذ يکپارچگين خسارت به ط وارد آمدي، شامل: شراياضطرار يها تيوضع
 .يآب کشت

 يحرفه ا يي، درک و کارآيآگاه
 .يکنترل خسارت در کشت يها و طرح يسازمان ده

 . يفرار اضطرار يرهايزات (کمدها) و مسيکنترل خسارت، تجه يها سامانه
 آب. يريضد نفوذ پذ يکپارچگيتعادل و  يدر نگهدار يدياجزا کل

 آب. يريضد نفوذ پذ يها مرز يو نگهدار يابل آب گرفتگدر مق يمن سازيت اياهم
 يق در کشتيا حريانفجار، به گل نشستن، تصادم،  يها د در حالتيکه با ياقدامات

 انجام داد.
خن  يها ، شامل: سامانهيکشت يزات رويفنون کنترل خسارت، سازگار با تجه

 و پمپ ها. يکشت
 ٢ ٥/ الفـ  بخش ب

 يها يفرماندهان و افسران اول کشت ي، برايضافمربوط به آموزش ا يراهنما
 ير عاديات مانور غيبا خصوص يها يبزرگ و کشت

ف يوظا يدار عهده ار مهم است که فرماندهان و افسران اول، قبل ازيبس ١
و  يات کنترليخصوص يدارا يها يا کشتيبزرگ  يها يکشت يا سمت افسر اولي يفرمانده
ها خدمت  که تا به حال در آن ييها يطور عمده با کشتکه به  ي، در صورتيرعاديمانور غ

ن يچن ياند متفاوت باشد، تجربه و آموزش مربوط را داشته باشند. به طور کل کرده يم
ا يقابل توجه، طول  يريت بارگيظرف يشوند، که دارا يافت مي ييها يها در کشت يژگيو

 اد هستند.يا سرعت زيخاص و  يطراح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها کمک کند. ي دورهالمللي دريانوردي، ممکن است در تهيههاي آموزشي سازمان بين ـ الگوي دوره يا دوره١
 ،براي بخش هاي ،توجه کنيد که مقررات مترادفي در کنوانسيون يا بخش هاي قسمت (الف) آيين نامهـ ٢

 ب، وجود ندارد.ـ  ٥ب، ز/ـ  ٥/ب، وـ  ٥ب، ه/ـ  ٥ب،  د/ـ  ٥ب، ج/ـ  ٥ب، ب/ـ  ٥الف/
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 ، بهتر است فرماندهان و افسران اول:ييها ين کشتيوستن به چنيقبل از پ ٢
، درک و يژه در رابطه با آگاهيکت، به وتوسط شر يکشت يات کنترلياز خصوص .١

ـ  ي، تحت عنوان مانور و کنترل کشت٢/٢ـ  جدول الف ٢مهارت فهرست شده در ستون 
 يها يفرماندهان و افسران اول در کشت يت، براياندارد صالححداقل است يها مشخصه

 شتر، مطلع شوند؛ و يا بيتن  ٥٠٠ت ناخالص يظرف يدارا

مورد نظر،  ينصب شده در کشت يانورديمانور و در يل کمکيوسا ي هياز کل .٢
مربوط  يها تيها و محدود تيظور استفاده، به طور کامل آشنا شوند، از جمله: قابلـمن به

 ها. به آن

اد شده، بهتر است ي يها ياز کشت يکي يقبل از به عهده گرفتن فرمانده ٣
 ا:يا افسر اول باشد، و يبه عنوان فرمانده  يمناسب و مکف يکل ي تجربه ي، دارايفرمانده آت
 يات مانور همان کشتيعمل ي نهي، در زميمناسب و مکف ي تجربه يدارا .١
 ايات مانور مشابه باشد؛ يخصوص يدارا يک کشتيا مانور ينظارت  تحت

 شده شرکت کرده باشد، و تأييد يکشت يراهبر يساز شبيه ي ک دورهيدر  .٢
 .١کند يساز شبيه را يچنان کشت يات مانوريات آن قادر باشد که خصوصتأسيس

اد يبا سرعت ز يفرماندهان و افسران اول شناورها يها و آموزش اضاف يستگيشا ٤
سازمان   مربوط يها ي، بهتر است طبق رهنمودها)يکيناميا (ديپو ي ت شدهيو حما

)، و يکيناميا (ديپو ي ت شدهيشناور حما يمنيا ي ن نامهيي، در آيانورديدر يالملل نيب
شناور  يمنيدر مورد ا يانورديدر يالمللنيسازمان ب المللي بين يها ن نامهييحسب مورد، آ

و  ١٣٧٣( ٢٠٠٠و  ١٩٩٤د نسخ ايشناور با سرعت ز ي ن نامهيياد، مانند: آيبا سرعت ز
 ) باشند. ١٣٧٩

 ٢ ٥ب/ـ  بخش ب
 کاال، در ييجا وزش افسران و ملوانان مسئول جابهـمربوط به آم يراهنما

 عناصر خطرناک و مضر، به صورت جامد فله ي حمل کننده يها يکشت
، شامل: اصول مربوط، يم شود، قسمت کليبهتر است آموزش به دو قسمت تقس ١

مراحل آموزش و  ي هي. کليات کشتي، در خصوص اعمال آن اصول در عملگريو قسمت د
الزم را  يستگيمناسب و شا ي رد، که تجربهيانجام گ يم، بهتر است توسط کارکنانيتعل

 ر را، پوشش دهند.يز ١٤تا  ٢ يه شده، در بندهايداشته باشند و حداقل موضوعات ارا
 صول ا

 ات و خواصيخصوص
مهم عناصر خطرناک و مضر، که بتوانند  ييايمياص شو خو يکيزيات فيخصوص ٢

 باشند. يذات يها ه از خطرها و خطريدرک پا ي ه دهندهي، ارايبه طور مکف
  ييايميش يخطرها يمواد دارا يطبقه بند

 يو خطرها يانورديدر يالمللنيسازمان بخطرناک  يکاالها ٩تا  ٤ يها طبقه ٣
 ي نامه نييدر آ باشند، يم مضر ميصورت حجکه فقط به  يوابسته به هر طبقه و مواد

 ، آمده است.يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب  ييايجامد در يا فله يکاالها المللي بين
  يسالمت يخطرها

 .يخطرناک در صورت تماس با پوست، استشمام، هضم و پرتو افکن ٤
 ه هايون ها، مقررات و توصيکنوانس

ون نجات يکنوانس ٧و  ٢ـ  ٢ يها ط، در فصلبا الزامات مربو يکل يآشناساز ٥
 (اصالح شده). ١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤ـ  ايجان اشخاص در در

 ييايفله جامد در يکاالها المللي بين ي نامه نيي، با آيو آشناساز يکل ي استفاده ٦
 ، با توجه خاص به:يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب 
ها و  ، استفاده از آنيريم اندازه گ، لوازيمنيزات ايخدمه، شامل: تجه يمنيا .١

 ج؛ير نتايو تفس يعمل يريکار گ به

 دارند؛ و ييل به جابه جايتما يکه در انبار کشت ييها از حمل کاال يناش يخطرها .٢

 هستند. ييايميش يخطرها يکه دارا يمواد .٣

 ياعمال مقررات در کشت

 جامدات آتش زا ـ ٤.١طبقه 
 هستند ياق ناگهانکه قادر به احتر يعناصر ـ ٤.٢طبقه 
 کنند يزا متصاعد م آتش يکه در تماس با آب، گازها يعناصر ـ ٤.٣طبقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها کمک کند. ي دورهالمللي دريانوردي، ممکن است در تهيههاي آموزشي سازمان بين الگوي دوره يا دورهـ ١

 ،براي بخش هاي ،انسيون يا بخش هاي قسمت (الف) آيين نامهتوجه کنيد که مقررات مترادفي در کنوـ ٢

 ب، وجود ندارد.ـ  ٥ب، ز/ـ  ٥ب، و/ـ  ٥ب، ه/ـ  ٥ب،  د/ـ  ٥ب، ج/ـ  ٥ب، ب/ـ  ٥الف/

از احتمال انفجار و  يريحرارت، به منظورجلوگ ي نش و کنترل درجهيحمل، چ ٧
که قادر  ييها جمله آننش، از يچ يکل يها يريشگينش، پيچ يها ؛ طبقهيدگياز هم پاش

 ، به منظوريها بوده، الزامات جداساز به واکنش خود به خود و عناصر مربوط به آن
  .يبات انفجاريل ترکيو آتش زا و تشک يسم ياز گرما و آتش گرفتن، تصاعد گازها يريجلوگ

 دکنندهيعناصر اکس ـ ٥.١طبقه 
از احتمال انفجار و  يريجلوگ حرارت، به منظور ي نش و کنترل درجهيحمل، چ ٨

منظور  به ينش و الزامات جداسازيچ يکل يها يريشگينش، پيچ يها ، طبقهيدگياز هم پاش
از  يريدها و منابع گرمازا به منظورجلوگيها از مواد محترقه، از اس ک آنينان از تفکياطم
 . يسم يل گازهايق، انفجار و تشکيحر

 يعناصر سمـ  ٦.١طبقه 
 ه.يو تهو يکار و مناطق مسکون يها ، محليآلوده شدن مواد غذاي ٩

 ويو اکتيمواد رادـ  ٧طبقه
ها)، ها (کنسانترهو عصاره يمعدن ينش انواع سنگهايشاخص حمل و نقل، چ ١٠

، يخام، ظروف و مواد غذاي يلم عکاسيها از محل اشخاص، ف آن ينش و جداسازيچ
ک و فواصل يزامات تفکنش، الينش، الزامات خاص چيچ ينش، الزامات کليچ يها طبقه

 خطرناک. ير کاالهايک از ساي، تفکيجداساز
 عناصر خورنده ـ ٨طبقه 

 س شدهياز عناصر خ يناش يخطرها ١١
 اقالم و عناصر خطرناک متفرقه  ـ ٩طبقه 

 م خطرناک هستنديکه تنها به صورت حج يوابسته؛ خطر مواد يموارد و خطرها ١٢
)، يانورديدر يالمللنيسازمان بجامد مصوب  ي افله يکاالها المللي بين ي نامه نييآ(
 .يحمل و نقل و درزمان کار، الزامات جداساز يها يريشگيو خاص، پ يکل يها يريشگيپ

 يمنيا يها يريشگيو پ يط اضطراريمقابله با شرا يها روش
 يورود به فضاها يکه برا ييها يريشگيکاال، پ يدر فضاها يکيالکتر يمنيا ١٣

ا يآتش زا  يشوند؛ اتمسفرها يژن باشند، در نظر گرفته مياست فاقد اکس بسته، که ممکن
 يها ق در حمل عناصر مربوط به هر طبقه، استفاده از روشي، احتمال اثرات حريسم

و  ياضطرار يها خطرناک، طرح يحامل کاالها يها يدر کشت يط اضطراريمقابله با شرا
شوند و  يناک و مضر به کار برده مکه در زمان حوادث، شامل: عناصر خطر ييها روش

فله جامد  يکاالها المللي بين ي ن نامهييدر آ يحسب مورد، استفاده از اطالعات اختصاص
 . يانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب  ييايدر

  يپزشک ي هياول يها کمک
 ي، برايانورديدر يالمللنيسازمان بمصوب  يه پزشکياول يها کمک يراهنما ١٤

ه ياول يها کمک يخطرناک (راهنما يط وقوع حوادث، شامل: کاالهايشرااعمال در 
 .ييويراد يپزشک يها هيها و توص ير راهنماي) و استفاده و اعمال آن به همراه سايپزشک

 ١ ٥ج/ـ  بخش ب

کاال،  ييجابه جا يمربوط به آموزش افسران و ملوانان مسئول، برا يراهنما
 خطرناک و مضر  ي شده يحامل عناصر بسته بند يها يدر کشت
، شامل: اصول يم شود: قسمت کليبهتر است آموزش به دو قسمت تقس ١

مراحل  ي هي. کليات کشتيگر، در خصوص اعمال آن اصول در عمليمربوط و قسمت د
مناسب و  ي رد که تجربهيانجام گ يم، بهتر است توسط پرسنليآموزش و تعل

 ١٩تا  ٢ يه شده در بندهايوعات اراالزم را داشته باشد و دست کم موض يستگيشا
 ر را، پوشش دهند.يز

 اصول
 ات و خواصيخصوص

مهم عناصر خطرناک و مضر، که بتواند  ييايميو خواص ش يکيزيات فيخصوص ٢
 باشد. يذات يها و خطر يه از خطرهايدرک پا ي ه دهندهي، ارايبه طور مکف
  ييايميش يخطرها يعناصر خطرناک و مضر و مواد دارا يبند طبقه

و  يانورديدر يالمللنيسازمان بخطرناک، مصوب  يکاالها ٩تا  ١ يها طبقه ٣
 ک از آن طبقه ها.يوابسته به هر  يخطرها

  يسالمت ي کنندهديتهد يخطرها
 .يخطرناک در صورت تماس با پوست، استشمام، هضم و پرتو افکن ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي بخش هاي،  ،قررات مترادفي در کنوانسيون يا بخش هاي قسمت (الف) آيين نامهتوجه کنيد که مـ ١

 ب، وجود ندارد.ـ  ٥ب، ز/ـ  ٥و/ ب،ـ  ٥ب، ه/ـ  ٥ب،  د/ـ  ٥ب، ج/ـ  ٥ب، ب/ـ  ٥الف/
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 ها هيها، مقررات و توص ونيکنوانس
ون نجات جان يکنوانس ٧و  ٢ـ  ٢با الزامات مربوط، از فصول  يکل يآشناساز ٥

آن بر  ي، شامل: اجرا٧٨/٧٣مارپل  ٣ ي مهي، و ضم١٣٥٣برابر با  ١٩٧٤ـ  ايخاص در دراش
 .ييايخطرناک در يکاالها المللي بين ي نامه نيياساس آ

  ييايخطرناک در يکاالها المللي بين ي ن نامهييبا آ ياستفاده و آشناساز
، در ييايدر خطرناک يکاالها المللي بين ي ن نامهيياز الزامات آ يکل يآگاه ٦

) ينرهاي(کانت يها، بارگُنجي، برچسب و پالکارد زنيارتباط با اظهارنامه، اسناد، بسته بند
 ي) مخزنينرهاي(کانت يهاه، مخازن قابل حمل، بارگُنجيط نقليوسا يحمل کاالو بسته بند

 عناصر خطرناک. يحمل، مورد استفاده برا ير واحدهايمخزن دار و سا ي هيط نقليو وسا
نش، محکم نمودن، ي، به منظور چيو برچسب زن يدانش شناخت، عالمت گذار ٧

 يکاالها المللي بينن نامه يي، مندرج در آيکاال در انواع مختلف کشت يک و جداسازيتفک
 . ييايخطرناک در

ها،  ، استفاده از آنيريگ اندازه يها ، دستگاهيمنيزات ايخدمه، شامل: تجه يمنيا ٨
 ج.ينتا ريو تفس يکاربرد عمل

 ياعمال مقررات در کشت
 مواد منفجره ـ ١ ي طبقه

 يو انبار مهمات برا يگروه سازگار؛ بسته بند ١٣شامل شش بخش خطرناک و  ٩
 يهاه و بارگُنجيط نقلياز وسا يساختار ي ت استفادهيحمل مواد خطرناک؛ قابل

نش يچ يرابات خاص بينش، از جمله: ترتي) حمل کاال؛ مفاد مربوط به چينرهاي(کانت
 ي گر در محدودهيد يها خطرناک طبقه ياز کاالها ير عرشه؛ جداسازيعرشه و ز يرو

؛ مناسب بودن يمسافر يها يکشت ينش رويخطر؛ حمل و چ يب يو از کاالها ١ ي طبقه
ه در نظر يو تخل يريکه در طول بارگ ييها يريشگي؛ پيتيامن يها يريشگيکاال؛ پ يفضاها

 گرفته شوند.
زا،  رآتشيزا، غ ا محلول تحت فشار)، آتشيع، يگازها (فشرده، ما ـ ٢ ي طبقه

 يو سم ير سميغ
تحت فشار و مخازن قابل حمل، با استفاده از لوازم بستن و  يها انواع کپسول ١٠

که مورد  ييها نش، شامل: آنيچ يکل يها يريشگينش، پيچ يها فشار شکن؛ طبقه
 باشند. يم ييايکه آلوده کننده در ييازهاو آتش زا و گ يسم يحمل گازها ياستفاده برا
 عات آتش زايما ـ ٣ ي طبقه

ط ي) مخزن دار، مخازن قابل حمل و وساينرهاي(کانت يها، بارگُنجيبسته بند ١١
 يدرون ي محفظه ينش، شامل: الزامات خاص برايچ يها ؛ طبقهيا جاده ي هينقل

کاربرد  ييايآلود کننده در ياکه بر ييها نش، شامل: آنيچ يکل يها يريشگي؛ پيکيپالست
 ي عات آتش زا در درجهيکه هنگام حمل ما ييها يريشگيپ؛ يدارد؛ الزامات جداساز

 شوند. ياد در نظر گرفته ميز يها حرارت
 جامدات آتش زا ـ ٤.١ ي طبقه
 ير به احتراق ناگهاندعناصر قا ـ ٤.٢ ي طبقه
 کنند يا متصاعد مز آتش يکه در تماس با آب، گازها يعناصر ـ٤.٣ ي طبقه

 کنترل شده به منظور يها نش تحت درجه حرارتيها؛ حمل و چ يانواع بسته بند ١٢
 يکل يها يريشگينش؛ پيچ يها ؛ طبقهيختگياز احتمال انفجار و از هم گس يريجلوگ

 يها ر عناصر مربوط، آلوده کنندهيو سا يعناصر خود واکنش يکه برا ييها نش، شامل آنيچ
از  يريجلوگ به منظور يشده، کاربرد دارد؛ الزامات جداساز يخنث ي منفجرهو مواد  ييايدر

 .يبات انفجاريل ترکيو تشک يا سميآتش زا  ي، تصاعد گازهايريگرما و آتش گ
 د کنندهيعناصر اکس ـ ٥.١ ي طبقه
 يآل يدهايپر اکس ـ ٥.٢ ي طبقه

 شده به منظورکنترل  يها نش تحت درجه حرارتيها؛ حمل و چ يبند انواع بسته ١٣
 يکل يها يريشگينش؛ پيچ يها ؛ طبقهيختگياز احتمال انفجار و از هم گس يريجلوگ

 ي، کاربرد دارند؛ الزامات جداسازييايدر يها کننده آلوده يکه برا ييها نش، شامل آنيچ
 دها و منابع گرمازا به منظوريبا مواد قابل احتراق، از اس ينان از جداسازياطم به منظور

به حداقل  به منظور ييها يريشگي؛ پيسم يل گازهايق، انفجار و تشکياز حر يريجلوگ
 شود.  يختگيتواند موجب از هم گس يرساندن اصطکاک و ضربه، که م

 يعناصر سم ـ ٦.١ ي طبقه
 زا عناصر عفونت ـ ٦.٢ ي طبقه

 ييها آن نش، شامليچ يکل يها يريشگينش؛ پيچ يها ها، طبقه يبند انواع بسته ١٤
کاربرد دارند؛ الزامات  ييايدر يکنندها زا و آلوده عات آتشي، ماير مورد مواد سمکه د

ن عناصر، يات مشترک مربوط به اين که خصوصيژه توجه به اي، به ويجداساز
شود؛ انجام اقدامات پاک  يها م انسان يا صدمه به سالمتيها در مرگ  آن ييتوانا
 .ط نشتيدر شرا يساز

 وياکت ويمواد راد ـ ٧ ي طبقه
نش و ي؛ چينش و جداسازيها؛ شاخص حمل در ارتباط با چ يانواع بسته بند ١٥
نش؛ يچ يها ؛ طبقهيها و مواد غذاي خام و ظرف يلم عکاسيها از اشخاص، ف آن يجداساز

 ير کاالهاياز سا ي؛ جداسازيو فواصل جداساز ينش؛ الزامات جداسازيچ يالزامات کل
 خطرناک.

 عناصر خورنده ـ ٨طبقه 
نش، شامل يچ يکل يها يريشگينش؛ پيچ يها ها، طبقه يانواع بسته بند ١٦

کاربرد دارند؛  ييايدر يها عات آتش زا و آلوده کنندهيکه در مورد خورنده ها، ما ييها آن
ها در  آن يين عناصر، توانايات مشترک اين که خصوصي، توجه خاص به ايالزامات جداساز

 زنده است. د به سلوليوارد آوردن خسارت شد
 مواد و عناصر خطرناک متفرقه ـ ٩طبقه 

 ييايدر يها از آلوده کننده يناش ياز خطرها، شامل: خطرها ييها مثال ١٧
 يط اضطراريمقابله با شرا يها و روش يمنيا يها يريشگيپ

 يورود به فضاها يکه برا ييها يريشگيکاال؛ پ يدر فضاها يکيالکتر يمنيا ١٨
ا يآتش زا  يشوند، اتمسفرها يژن باشند در نظر گرفته مياقد اکسبسته، که ممکن است، ف

 يع رويوقا يق در زمان حمل عناصر هر طبقه؛ بررسيا حرينشت  ي؛ اثرات احتماليسم
مصوب  يط اضطراريمربوط به مقابله با شرا يها ر عرشه؛ استفاده از روشيا زيعرشه 

ها و  خطرناک؛ طرح ياالهاحامل ک يها يکشت يبرا يانورديدر يالمللنيسازمان ب
که در صورت بروز حوادث شامل: عناصر خطرناک  يط اضطراريمقابله با شرا يها روش

 شود. يريگيد پيبا
  يه پزشکياول يها کمک

 يالمللنيسازمان بمصوب  يه پزشکياول يها مربوط به کمک يراهنما ١٩
ظور استفاده و کاربرد، خطرناک به من ياستفاده در حوادث شامل کاالها ي، برايانورديدر

 و.يتوسط راد يپزشک يها هير راهنماها و توصيبه همراه سا
 ١  ٥د/ـ  بخش ب
در مورد  ،ويدبل يس ياس تـ  ونيمربوط به اعمال مفاد کنوانس يراهنما

 متحرک فرا ساحل  يواحدها
 يواحدها ييايدر ي در مورد خدمه ،ويدبل يس ياس تـ  ونياعمال مفاد کنوانس ١

 عازم سفر. ي محرکه يروين يرا ساحل، دارامتحرک ف
متحرک فرا ساحل، بدون  يکه به واحدها ،ويدبل يس ياس تـ  ونيمفاد کنوانس ٢

 شود. يمتحرک فرا ساحل در محل ثابت اعمال نم يا به واحدهايمحرکه  يروين
 ينامه، در زمانيآموزش و صدور گواه يمناسب برا ياستانداردها يهنگام بررس ٣

متحرک فرا ساحل در محل ثابت است، بهتر است کشور ثبت کننده آن  يحدهاک وايکه 
ژه، يرد. به ويرا در نظر بگ يانورديدر يالمللنيسازمان بمربوط و مصوب  يها هيواحد، توص

محرکه و  يروين يمتحرک فرا ساحل دارا يواحدها يرو ييايدر ي خدمهاعضاء  ي هيکل
 ،ويدبل يس ياس تـ  وني، الزامات کنوانسگر بهتر استيد يحسب لزوم، در واحدها

 (اصالح شده)، را احراز کنند.
، المللي بين يمحرکه، در سفرها يرويساحل با نمتحرک فرا يالزم است واحدها ٤
 واحد به همراه، داشته باشند. يمن خدمه را رويا تأمين اسناد

کشور  ن وضع شده توسطيمتحرک فرا ساحل در محل ثابت، تابع قوان يواحدها ٥
ن يات دارند. ايعمل يآن کشور ساحل ياقتصاد يانحصار ي است، که در منطقه يساحل

 يالمللنيسازمان بمربوط و مصوب  يها هي، ممکن است، توصيساحل ين کشورهايچن
 يواحدها يرا برا يشتريب يرا در نظر داشته باشند، و بهتر است استانداردها يانورديدر

قابل اعمال  يت به استانداردهاـگر، نسبيد يورهاـکش را ساحل ثبت شده درـمتحرک ف
 رند.ي، در نظر نگيدر آن کشور ساحل يمتحرک فرا ساحل ثبت يبه واحدها

 يدارا متحرک فرا ساحل (چه يواحدها يخاص استخدام شده رو ي خدمه ي هيکل ٦
سازمان مربوط و مصوب  يها هيا نباشند)، بهتر است، طبق توصيمحرکه باشند  يروين
 مناسب را گذرانده باشند. يه و آشناسازيپا يمنيآموزش ا ي دوره ،يانورديدر يالمللنيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،هاي براي بخش ،توجه کنيد که مقررات مترادفي در کنوانسيون يا بخش هاي قسمت (الف) آيين نامهـ ١
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 ١ ٥ه/ـ  بخش ب

فرماندهان و افسران نگهبان  يها يستگيمربوط به آموزش و شا يراهنما
 فراساحل  يانيپشت يدر شناورها يمسئول ناوبر

فرا ساحل، از  يانيات پشتيت دارد که فرماندهان و افسران شاغل در عملياهم ١
فرا ساحل  يبانيپشت يشناورها يف رويوظا يدار هعهد ا آموزش قبل ازيمربوط  ي تجربه

از تجربه  يبيا ترکيواحد،  يرو ياتيعمل ي بر تجربه تأکيد برخوردار باشند. بهتر است،
 باشد. ساز شبيه و آموزش با سامانه ياتيعمل

ت مانور خاص، که يو قابل يات کنترليبهتر است فرماندهان و افسران، از خصوص ٢
 داشته باشند. يفرا ساحل مشترک است، آگاه يانيپشت ين شناورهايب

 فرا ساحل، بهتر است فرمانده و افسران: يبانيات پشتيش از انجام عمليب ٣
 يات مختلف، آگاهيمورد استفاده در عمل يها از صنعت فراساحل و واژه .١

 داشته باشند؛

 اوقات هنگام کار در ي هيمن، در کليا ياتيعمل ي فاصله يت نگهدارياز اهم .٢
 الزم داشته باشند؛ يا محل فرا ساحل آگاهيات يستأس

 يط مختلف هوا آگاهياز مانور شناور و ماندن در محل مورد نظر، تحت شرا .٣
 داشته باشند؛

 ن شناورها را درک کنند؛ ويخاص ا يعوامل طراح .٤

نامحدود،  کار به طور يده گرفتن و چشم انداز نواحياز عدم ناد ياز برخوردارياز ن .٥
 داشته باشند. الزم را يآگاه

 فرا ساحل، بهتر است فرمانده و افسران: يبانيشناور پشت يهنگام حضور رو ٤
 يرويمختلف ن يها  مجهز به سامانه يو رفتار شناورها يات راهبرياز خصوص .١

 داشته باشند؛ و يمحرکه آگاه

 ساحلات فراتأسيس يکيساحل، در نزدفرا يبانيات با شناور پشتيقادر به انجام عمل .٢
 ر شناورها باشند.يو سا

شناور و  يرو ي ر خدمهين موضوع را درک کند، که سايبهتر است فرمانده، ا ٥
 ف خود هستند.يبا وظا ييازمند آشنايفرا ساحل، ن يبانيات پشتيمشغول در عمل

 فرا ساحل يبانيپشت يات مربوط به کار با لنگردر شناورهايعمل
 ي، در شناورهايسئول ناوبرت دارد که فرماندهان و افسران نگهبان مياهم ٦

 يند، دارادار عهده ات مربوط به کار با لنگر را بهيعمل ي فهيفرا ساحل که وظ يبانيپشت
 تجربه و آموزش مربوط به آن باشند.

ات مربوط به کار با لنگر، بهتر است فرماندهان و افسران يش از انجام عمليب ٧
 :ينگهبان مسئول ناوبر

ر، يات لنگر در موارد زيدر ارتباط با کار با عمل، يکشت يات راهبرياز خصوص .١
 ر محدود کرد:يرا تنها به موارد ز ين آگاهيتوان ا يکامل داشته باشند؛ اما نم يآگاه

 ت، يک موقعيو ماندن در  يانورديدر .١.١

 ، يکشت يراهبر .١.٢

 ي هيب زاويژه ترکيفرا ساحل، به و يبانيپشت يکامل از تعادل شناورها يآگاه .١.٣
. استفاده از محاسبه گر يبزرگ خارج يروهاين و نييباز پا ي زد، عرشهيکم حداکثر ج

ط کار يسرسخت و مح يکم و کشت يريبا انعطاف پذ ين کشتيو اختالف ب يريبارگ
 يضد خمش عرض يها تعادل، با استفاده از دستگاه ي عرشه. کاهش بالقوه يمطلوب رو

 ، و يکشت

، شامل: شناخت محل هر گونه ينفت يها ک چاهات در مناطق خطرنايعمل .١.٤
که احتمال استفاده از لنگرها  يه ايا، در ناحيبستر در يرو ير ساختارهايا سايخطوط لوله 

 زات مهار وجود دارند؛ وير تجهيا ساي

 ينصب شده در کشت يها ل و سامانهيوسا ي هيکامل در استفاده از کل يآگاه .٢
ها در موارد  آن يها تيها و محدود ييز جمله، شامل: توانار کار با لنگر، ايمورد نظر و درگ

 ر، و نه تنها محدود به آن ها:يز

 موت)،يا سمت (ازي يمختلف رانش، سنت يروهاياستفاده از ن .٢.١

، کار با لنگر و انداختن يدک کشين، يسنگ ي کننده، بلنديبرداشتن، راهبر .٢.٢
 ات،أسيست ها و فرا ساحل، دوبه يها دکل يلنگرها برا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ورها،ر شنايها و سا ها، دوبه دکل يدک کشي .٢.٣

 ک تن، يمتر ٦٠٠توسط دوارها تا کشش  يدک کشيات بلند کردن و يعمل .٢.٤

مرتبط با کار  يو دوارهاـ  يدک کشي يات اصليات کامل، عمليياز جز يآگاه .٢.٥
و  يرهاساز يها فشار بار و سامانه ي محدود کننده يها ژه کاربرد دستگاهيلنگر؛ به و

 ها، و  کننده و متوقف يدک کشي يها لهي/ ميها خيزات وابسته، مانند: ميتجه

 و دوارها يدک کشتي يها قالب ياضطرار ين رها سازيتفاوت مهم ب .٢.٦

کار  يت راهبريکه مسئول ي، هنگاميفرماندهان و افسران نگهبان مسئول ناوبر ٨
، تحت نظارت در چند يمناسب و مکف ي رند، بهتر است تجربهيگ يبا لنگر را به عهده م

مناسب در نظر گرفته شود را دارا باشند.  ييايدکل، که از نظر مرجع در ييجابه جا
 انجام شود. ساز شبيه ي ک دورهي، با گذراندن يليآموزش، ممکن است به طور تکم

 ١ ٥و/ـ  بخش ب

ن ييتع يها کاربر سامانه ي خدمه يمربوط به آموزش و تجربه برا يراهنما
 )يکيناميا (ديت پويموقع

شود که توسط  يف ميتعر ي)، به عنوان سامانه ايکيناميا (ديپوت ين موقعييتع ١
خود، به طور  ي محرکه يک شناور موتوردار، با استفاده از واحدهاير يت و مسيآن، موقع

 شود.   يخودکار کنترل م
)، بهتر يکيناميا (دياب پوي تيموقع ي ات سامانهيشاغل، در عمل ي خدمه ٢

ن يا يات نظرييبه آن را گذرانده  باشند. جز و آموزش مربوط يعمل ي است تجربه
 ي ات سامانهي) را قادر به درک عمليکيناميا (ديپو ياب موقعيت آموزش، بهتر است کاربر

به دست آمده،  ي ، درک و تجربهيآن کند. آگاه ي) و اجزايکيناميا (ديپو ياب موقعيت
ط يو حفاظت محا يجان اشخاص در در يمنيتواند خدمه را، با توجه خاص به ا يم
ا يپو ياب موقعيت من دريات شناورها به طور اي، قادر به شرکت در عملييايست دريز

 ) کند.يکينامي(د
 اب باشد:ي تيموقع ي ر از سامانهيز يتواند شامل اجزا يآموزش و تجربه، م يمحتوا ٣
 )؛يکيناميا (ديپو ياب موقعيت ستگاه کنترليا .١

 رو؛يت نيريد و مديتول .٢

 ه؛محرک يواحدها .٣

 تيمرجع موقع يها سامانه .٤

 ر؛يمرجع مس يها سامانه .٥

 ؛ ويستيط زيمرجع مح يها سامانه .٦

 تنش طناب نگهدارنده.   يها دهنده ، مانند: نشانيخارج يروهايمرجع ن يها سامانه .٧

ات ياز عمل يعيوس ي گستره ي دهنده پوشش آموزش و تجربه، ممکن است ٤
ا يپو ياب موقعيت يها ت خطايرين، مدي)، هم چنيکيناميا (ديپو ياب موقعيت معمول

ات، ادامه ينان حاصل شود که عملي، نواقص، حوادث و اضطرارها باشد، تا اطم)يکينامي(د
 ابد. آموزش، بهتر است فقط محدود به کاربران و فرماندهاني يمن خاتمه ميا به طور اي

)، يکيناميا (ديپو ياب موقعيت يرو ي ر خدمهي) نباشد؛ سايکيناميا (ديپو ياب موقعيت
تر  شيب ي ازمند آموزش و تجربهيک، ممکن است نيالکترون يمانند افسران مهندس و فن

 شناور يف خود، رويها قادر به انجام وظا نان حاصل شود که آنيباشند، تا اطم
 ياب موقعيت مناسب يها ني) هستند. بهتر است به انجام تمريکيناميا (ديپو ياب موقعيت

 ن شناورها توجه شود. کاربرانيا ياز آموزش و تجربه رو يبه عنوان بخش )،يکيناميا (ديپو
 اتي)، بهتر است از نوع و هدف اسناد وابسته به عمليکيناميا (ديپو ياب موقعيت
نقص و اثرات  يها ، حالتياتيعمل يها )، مانند: دستورالعمليکيناميا (ديپو ياب موقعيت

 داشته باشند. يرها آگاهيثبت مس يها ييو توانا يواکاو
مناسب و تا  ي هيبرخوردار از تجر ي آموزشها، توسط خدمه ي بهتر است همه ٥

 ه شود.يسته ارايحد مطلوب شا
) يکينامي(د اياب پوي تيموقعات مربوط به يکه عمل يوستن به شناوريبه محض پ ٦
 اياب پوي تيده موقعيد آموزش ي ر خدمهيد، فرمانده، کاربران و سادار عهده را بر

ات شناور آشنا شوند. بهتر يزات خاص نصب شده و خصوصي)، بهتر است با تجهيکينامي(د
ن کار، يا ي) برايکيناميا (ديپو ياب موقعيت ي ت سامانهيعت کار شناور و اهمياست به طب

 توجه خاص شود.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  براي بخش هاي، ،نامه ا بخش هاي قسمت (الف) از آيينتوجه کنيد که مقررات مترادفي در کنوانسيون يـ ١
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 ١ ٥ز/ـ  بخش ب
 يها که در آب ييها کشتي مربوط به آموزش فرماندهان و افسران يراهنما

 ٢دهند يات انجام مي، عمليقطب

و افسران نگهبان  ين، افسران نگهبان مسئول ناوبرمهم است که فرماندها ١
 ي کنند، آموزش و تجربه يتردد م يقطب يها که در آب ييها کشتي يمسئول موتور رو

 ر گذرانده باشند:يمربوط به آن را به قرار ز
 :ها کشتي نيا يف رويوظا يدار عهده ش ازيب .١

دانش  ي هيش، شامل ارا، آموزيفرماندهان و افسران نگهبان مسئول ناوبر يبرا .١.١
 ر باشد، ويز ١١تا  ٢ يه، حداقل در ارتباط با موضوعات اشاره شده در بندهايپا

ه، حداقل در يدانش پا ي هيافسران نگهبان مسئول موتور، آموزش، شامل ارا يبرا .١.٢
 ر باشد.يز ١١و  ١٠، ٦، ٣ يارتباط با موضوعات اشاره شده در بندها

در  يمناسب و مکف ي تجربه ير مهندس، بهتر است دارافرماندهان و افسران س .٢
 باشند. يقطب يها واقع در آب يها يات کشتيعمل

 يخيمناطق ـ  خيات يخصوص
 يها تياز محدود يو آگاه يخيمناطق  يها مختلف از نقشه يرهايتفس ٢

ل، رشد، سنوات و مراحل ذوب؛ يخ، تشکيک يزي، فيانوس شناسيو اق ياطالعات هواشناس
ده شده با برف؛ يخ پوشيزان اصطکاک حاصل از يخ؛ ميخ و تراکم آن ها؛ فشار ي انواع

ج آن؛ طرز يخ و کاهش نتايباال آمدن   هيها عل يريشگيخ؛ پيخ و باال آمدن يمفهوم مه پاش 
ص ين قطب شمال و جنوب؛ تشخيو فصول مختلف، از جمله تفاوت ب يخ در نواحيرفتار 

 خ.ي ي و توده يخي يها و هوا؛ حرکت کوهخ يط يع در شراير سرييج تغينتا
 سرد يخ و هوايدر  يعملکرد کشت

ت يخ تقويبدنه؛ الزامات مربوط به  يها يات شناور؛ انواع شناور، طراحيخصوص ٣
؛ يو مقررات محل يکالس قطبـ  مختلف يات رده بندمؤسس خ دريشده؛ کالس 

درجه  ي عملکرد سامانهشناور؛  يشدن و آمادگ يخ؛ زمستاني يها کالس يها تيمحدود
 حرارت کم.
 ٣خيدر  يک کشتي ير عبور برايسفر و مس يطراح

من، به منظوراجتناب از يا يها ر عبور و راهيطرح مس ي هيدر صورت امکان ته ٤
 يبرا يش آمادگيافزا يخ و داده، براير يمختلف تصو يها ر فرميخ، شامل: تفسيبا  ييارويرو

 يها با کوه ييارويزاد به منظوراجتناب از روخ از آب آي ر عبور؛ وروديمس يراهبرد يطراح
ورود به  يمن براير ايا غيمن ين زمان ايي، تعيانورديخ؛ دريط خطرناک يو شرا يخي

 خ.يا فشار ي، موج، مه يکي، بعلت تاريخي يها ا کوهيخ ي يمناطق دارا
 خيدر  يکشت يات و راهبريعمل

ات بدون يخ بسته؛ عملي يها دن به آبک شيش از نزديخطر ب يابيو ارز يآمادگ ٥
خ يکه  يمن در منطقه ايخ مختلف؛ سرعت ايخ متفاوت در انواع يکمک شناورها با کالس 

در  يانوردير شناورها؛ دريخ شکن و ساي يوجود دارند؛ مخابره با کشت يخي يها ا کوهي
فاده از ؛ استيحرکت يش انرژياز افزا يخ؛ آگاهيده از يمناطق مختلف متراکم و پوش

 .يخي ي از راه توده يو دسترس يريبه منظور پناه گ يخي يها کوه
از قدرت و  يجلوبرنده و سکان، شامل: آگاه ي استفاده از انواع مختلف سامانه ٦
خمش و تراز  ي هيزاو يها سامانه؛ استفاده از سامانه ييمربوط به توانا يها تيمحدود

 .يشيل سرمايموتور و مسا ي، فشار بار رويکشت
 ه هايمقررات و توص

قطب جنوب؛  ي ورود به مناطق مختلف، شامل: معاهده يبرا يالزامات محل ٧
 .المللي بينها و مقررات  هيتوص

 يزاتيتجه يها تيمحدود
 يها وابسته در آب يو خطرها ينيزم يانورديدر يها استفاده از کمک ٨

خ ي يها يژگيو و يرادارن اهداف يز بيباال؛ تما يها در عرض نما قطب؛ اشتباهات يقطب
 در عرض  يکيالکترون ياب يتـموقع يها سامانه يها تيحدودـ؛ ميخي يها تـيدر پاراز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،براي بخش هاي نامه، آيين توجه کنيد که مقررات مترادفي در کنوانسيون يا بخش هاي قسمت (الف)ـ ١

 ب، وجود ندارد.ـ  ٥ب، ز/ـ  ٥و/  ب،ـ  ٥ب، ه/ـ  ٥د/  ب،ـ  ٥ب، ج/ـ  ٥ب، ب/ـ  ٥الف/

المللي دريانوردي، در مجمع بيست و ششم سازمان بين ١٠٢٤ي ي شمارهمراجعه کنيد به قطع نامهـ ٢

 مورد رهنمودهاي عمليات کشتي ها در آب هاي قطبي

المللي دريانوردي، بين بيست و پنجمين اجالس مجمع سازمان ٩٩٩ي مراجعه کنيد به قطع نامه شمارهـ ٣

 راجع به رهنمودهاي مربوط به طراحي سفر براي کشتي هاي مسافري که در مناطق دور دريانوردي مي کنند.

 ها در هاي دريايي و توضيحات راهنما؛ محدوديت ها در نقشه باال؛ محدوديت
 هاي مخابراتي. سامانه
 يط اضطراريمقابله با شرا يها و روش يمنيا يها يريشگيپ
 يبه منظور برخوردار ي) کافيدروگرافي(ه ينگاردر دسترس بودن اطالعات آب ٩

 ي که به اندازه ييها در آب يانورديالزم در زمان در يها يريشگيمن؛ پيا يانوردياز در
ت تجسس و يو مسئول يمربوط به آمادگ يها تينشده اند؛ محدود ينقشه بردار يکاف

ت ي، و محدود٤ ياـ  يه يناح يانورديدر يمنيا اضطرار و ينجات، شامل: سامانه جهان
 ؛يکش دکي يها از روش ي؛ آگاهيياز طرح اقتضا يآگاهتجسس و نجات؛  يالت ارتباطيتسه

 يهنگامص خطر، يتجسس و نجات؛ تشخ يها و سازمان محل ير کشتيارزش تماس با سا
و بقا در  يکشتها و فنون ترک  رند؛ روشيگ يت کم قرار مرحرا ي که خدمه در معرض درجه

، مانند: سوخت، غذا و يخدمه به علت صدا و لرزش؛ حمل منابع اضاف يخ؛ مشکل خستگي
 . يقطب يها از حوادث در آب يج مخرب ناشياز نتا يگاهتر؛ آ شيلباس ب
زات و بدنه که ياز خسارت وارده به تجه يمن کار، آگاهيانجام ا يها جاد روشيا ١٠ 

مربوط به  يها تيها؛ محدود اجتناب از آن يچگونگشود و  يبه طور معمول حادث م
 ق.يحر ياطفا يها سامانه

 يستيط زيمح يها يبررس
که بهتر  يرانيکشت يه؛ مناطق ممنوعه برايتخل يحساس برا ييايمناطق در ١١

 يها تيون مارپل؛ محدوديخاص مقرر در کنوانس ياست از تردد در آن اجتناب شود؛ نواح
ش حجم زباله، آب خن، لجن يرش افزايبر پذ يفت؛ طرح مبتنزات مربوط به نشت نيتجه

 سرد. يدر هوا يج آلودگيره؛ نتايسوخت، فاضالب و غ
 

 فصل ششم
 يت، مراقبت بهداشتي، امنيشغل يمني، ايمربوط به موارد اضطرار يراهنما

 ايف مربوط به بقا در دريو وظا 
 

 ١/٦ـ  بخش ب
 يمنيبا موارد ا ييبه منظور آشنا، يت الزامات اجباريامربوط به رع يراهنما

 انوردانيدر ي هيکل يه برايمات پايو آموزش و تعل
 قيحر يق و اطفاياز حر يريجلوگ

توسط بخش  يق، الزاميحر يق و اطفاياز حر يريبهتر است آموزش جلوگ ١
 باشد. ١ريز ٤تا  ٢ يمندرج در بندها يو عمل ينظر ي، شامل: حداقل اجزا١/٦ـ  الف

 يآموزش نظر
 ر باشد: يموارد ز ي دهنده پوشش يبهتر است آموزش نظر ٢
 ژن؛يق): سوخت؛ منبع آتش افروز؛ اکسيمثلث حر(ق و انفجار يحر ي عوامل سه گانه .١

 ؛يکيزي؛ فيکيولوژي؛ بييايميمنابع آتش افروز: ش .٢

حرارت سوختن؛ سرعت  ي ؛ درجهيريگ آتش ي ؛ نقطهييزا زا؛ آتش مواد آتش .٣
 ؛ييزا آتش ي ؛ گسترهييزا آتش ي؛ حد باالييزا ن آتشييپاسوختن؛ مقدار گرما؛ حد 

 خود به خود؛ يريگ اشتعال؛ آتش ي ساکن؛ نقطه ي تهيسي؛ الکتريساز يخنث

 ت گرما؛يق، توسط تابش گرما، انتقال گرما و هدايخطر و گسترش حر .٤

 واکنش؛ .٥

 مواد خاموش کننده؛ يق و کاربريحر يطبقه بند .٦

 دن؛يگار کشيکه کردن نفت در موتورخانه؛ س؛ چها کشتي يق رويحر يعلل اصل .٧
ها،  ا دودکشيآشپزخانه (اجاق ها، هود  يها اتاقان ها)؛ دستگاهياد گرما (يش زـيافزا

ره)؛ کار داغ يد، غي(کاال، مواد زا يناگهان يريره)؛ آتش گيکردن، صفحات داغ، غ سرخ
)؛ واکنش، يا فهرحريرات غي(اتصال کوتاه، تعم يره)؛ لوازم برقي، برش، غي(جوشکار
 ساکن؛ ي تهيسي؛ الکتريق عمديا حريجاد جرقه يخود به خود؛ ا يريو آتش گ ييخودگرما

 قياز حر يريجلوگ .٨

 اعالم آتش خود به خود؛ يرهايق و دود؛ آژيکشف حر يها سامانه .٩

 ق، شامل:يزات اطفا حريتجه .١٠

؛ ها رانتديق، هيحر يها ستگاهيها؛ ا آن يها و محل يکشت يات ثابت روتأسيس .١٠.١
د کربن، فوم؛ ياکس يق، ديات خفه کردن حرتأسيس اتصال به ساحل؛ المللي بينفلنج 
  ي انهـره؛ ساميخاص و غ ي شده يدـبن هـطبق ياهاـآب با فشار در فض ي انهـافش ي سامانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها کمک کند ريانوردي، ممکن است در تهيه دورهالمللي دالگوي دوره يا دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١
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 ؛ييايميپودر ش ي کننده ؛ پخشيق؛ ژنراتور اضطراريحر ياضطرار ي ک؛ تلمبهيپاش اتومات آب
مه پاش با  ي متحرک مورد لزوم و در دسترس؛ سامانه يها دستگاه يرئوس مطالب کل

 د، يزات جديشرفته و تجهياد؛ لوازم پياد؛ فوم با انبساط زيفشار ز

 ل به هوش آوردن؛ي؛ وساي؛ دستگاه تنفسيزات شخصيها، تجه نشآن لباس آتش. ١٠.٢
 ، ويکشت يها رو ق؛ و محل آنيماسک و کاله ضد دود؛ طناب نجات و طناب مهار ضد حر

ا سرشلنگ ها، يها  ، نازليآتش نشان يها ، از جمله لولهيزات کليتجه. ١٠.٣
ق؛ يقابل حمل حر يها ق؛ خاموش کنندهيحر يامورد استفاده در اطف ياتصاالت، تبرها

 ق؛يحر ي خفه کننده يها ا روکشيها  پوشش

زات خارج کردن گاز مخازن؛ يفرار؛ تجه يرهايبات و ساختار، شامل: مسيترت .١١
 ؛يگاز خنث يها ؛ سامانهيو س ي، بيا ـ ي طبقه يساختار يم بنديتقس

 يها ستگاهيق، اينترل حرک يها ؛ طرحير کلي، شامل: آژيق کشتيحر يسازمان اطفا .١٢
با ساحل در زمان حضور در  يک از افراد؛ ارتباطات، از جمله ارتباط کشتيف هر يتجمع و وظا
 گشت؛ يها ؛ سامانهيکشت يشده رو يزمان بند يها ني؛ تمريپرسنل يمنيا يها بندر؛ روش

 به هوش آوردن؛ يها از روش يعمل يآگاه .١٣

و جدا کردن  يير؛ شناسايآوردن آژق، شامل: به صدا در يحر ياطفا يها روش .١٤
 يق؛ خاموش کردن؛ نگهبانيش؛ خفه کردن حريمحل؛ به آب انداختن؛ بازدارنده؛ سرما

 مجدد؛ خارج کردن دود؛ و يريمنظور عدم آتش گ به

؛ فوم با يق، شامل: آب، جت پاش جامد، افشانه، مه، آب گرفتگيحر يمواد اطفا .١٥
 ييايمي؛ پودر شيه آبيل دهنده الين؛ فوم تشکبد کرياکس ياد، متوسط و کم؛ ديساط زبان

 .يد علميجد يها شرفتيزات و پيخشک؛ تجه

 يآموزش عمل
برگزار شود، که به طور  يير، در فضاهايه شده در زيارا يبهتر است آموزش عمل ٣

)، و در يکشت يشده رو يساز شبيه طيکنند (مانند: شرا يجاد ميط آموزش را اي، شرايواقع
روز  ين، در روشناييو هم چن يکير باشد؛ بهتر است در تاريو امکان پذ يعمل يهر زمان

 ر را بدهد:يز ييران توانايانجام شود و بتواند به فراگ
 قابل حمل؛ يها استفاده از انواع خاموش کننده .١

 ؛ياستفاده از لوازم خود تنفس .٢

و  ينفت يها قي، حريبرق يها قيتر، مانند: حر کوچک يها قيخاموش کردن حر .٣
 ن؛يپروپ يها قيحر

 مه پاش)؛ يها جت و نازل(گسترده با آب  يها خاموش کردن آتش .٤

 گر؛يد ييايميش ي ا هر گونه مادهيق با فوم، پودر، يخاموش کردن حر .٥

ق شده است، ياد تزريکه در آن، فوم با انبساط ز يان محفظه ايورود و عبور از م .٦
 ؛ همراه با طناب نجات، اما بدون لوازم مربوط به تنفس

 ؛يدن لوازم خود تنفسيپر از دود، پوش ي بسته يق در فضاهايحر ياطفا .٧

 نيق مناسب، در کابيحر يا هر گونه مواد اطفايخاموش کردن آتش با آب مه پاش  .٨
 ظ؛يق و دود غليشده با حر يساز شبيه ي ا موتورخانهي يمحل مسکون

؛ پودر يا افشانه يها لنگيتور مه پاش و سر شيق نفت با مانيخاموش کردن حر .٩
 پاش؛ تور فوميا مانيخشک  ييايميش

 .يدن لوازم تنفسيپر از دود، پوش يات نجات در فضايانجام عمل .١٠

 اتيکل
 دا کنند.يپ ي، اگاهيکشت يرو يران، از لزوم حفظ حالت آمادگيبهتر است فراگ ٤

 ١يمقدمات ي هياول يها کمک

، به عنوان ١/٦ ي مورد لزوم مندرج در مقرره يه مقدماتياول يها آموزش کمک ٥
حا در طول ي، ترجيه، آموزش شغليه، بهتر است در مراحل اولياز آموزش پا يقسمت

انوردان بتوانند به محض رو به رو شدن با يه شود، تا دريا ارايآموزش و قبل از اعزام به در
 يها که در استفاده از کمک يو تا حضور شخص يپزشک ير اضطرارهايا سايحوادث 

 يکشت يرو يمراقبت پزشک دار عهده که يا حضور شخصيمهارت دارد،  يپزشک ي هياول
 را انجام دهند. ياست، اقدامات فور

 ١ياجتماع يها تيو مسئول يشخص يمنيا

ت ارتباطات و مهارت در زبان را به منظور ي، اهمييايبهتر است مراجع در ٦
 ييايدر ياز آلودگ يريا و جلوگيملک در دريفاظت از ماـجان اشخاص و ح يمنيا يبرقرار
  اـ، اتکيانورديـنعت درـبودن ص المللي بينت يـد. با توجه به خصوصـه باشنـظر داشتـدر ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المللي دريانوردي، ممکن است در تهيه دوره ها کمک کندالگوي دوره يا دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١

با  ي ش استفاده از خدمهيبه ساحل، افزا يو از کشت يبه کشت يکشت از يانيبه ارتباطات ب
خدمه بهتر است قادر به ارتباط با مسافران در اعضاء  ن کهيمختلف، و توجه به ا يها زبان

تواند  ي، ميانورديارتباطات در يک زبان مشترک برايب يهنگام اضطرار باشند، تصو
 شود. يدر تبادل اطالعات اساس ياه انسانمن توسط کاهش خطر اشتبيکار ا يموجب ارتقا

تواند  يست، اما با کار مشترک، به سرعت مين ياگر چه جهان يسيلـزبان انگ ٧
از  يشود، که قسمت يانورديدر يمنيمقاصد ا يبرا يک زبان استاندارد ارتباطي ي منزله به
 يالمللنيان بسازممصوب  يياين روند به خاطر استفاده از جمالت استاندارد ارتباط دريا

 است. يانورديدر
نان از يکنند که در اثر حصول اطم ي، توجه به منافعييايبهتر است مراجع در ٨

 طيها و شرا هبر واژ تأکيد ، بايمقدمات يسيانوردان، حداقل در استفاده از لغات انگليدر ييتوانا
 شوند. يحاصل م ييايدر

 ٢/٦ـ  بخش ب
نجات و  يها قيشناور بقا، قااي  حرفه ي نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما

 ع نجات يسر يها قيقا
، ي، قبل از شروع آموزش، از الزامات مربوط به سالمت پزشکيبهتر است متقاض ١

 برخوردار باشد. يداريو شن يينايژه مربوط به حواس بيبه و
نجات جان اشخاص در  المللي بينون يبهتر است آموزش، مربوط به مفاد کنوانس ٢

 .*(اصالح شده) باشد ايدر
ن ها) را ي(مانند شرکت در تمر يکشت ياعضا، ممکن است آموزش و تجربه رو ٣

، در موضوعات ٢/٦ـ  ١ـ  ت مورد لزوم جدول الفيبه منظورحصول استاندارد صالح
 رند.يبپذ ٢/٦بخش الف  ١٢.١.٥و  ٦.٢.١ ـ ٦.١.٤ ـ ٦.١.٣ ـ ٦.١.٢ يمشخص شده در بندها

ن موارد تنها، ي، در ايکشت ي، در نظر داشته باشند که آموزش روييايبهتر است مراجع در
 تواند انجام شود. يدهد، م ياجازه م يط هوا مساعد است و مقررات بندريکه شرا يدر زمان

 ٣/٦ـ  بخش ب
 قيحر ياطفا ي شرفتهيمربوط به آموزش پ يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ٤/٦ـ  بخش ب
 يو مراقبت پزشک يه پزشکياول يها مکمربوط به الزامات ک يراهنما

 ف ويدارشدن کارها، وظا عهده انوردان، به منظوريدر يآموزش يها برنامه ١
شده است، تا  ندرجم، ٤/٦ـ  ١ـ  جدول الف ١فهرست شده در ستون  يها تيمسئول
نظر شده ديتجد يرا، با در نظر گرفتن رهنمودها يکشت يرو يپزشک ي هياول يها کمک

 ه دهند.يها، حسب مورد، ارايکشت يبرا يپزشک المللي بين يدر راهنما
 ٥/٦ـ  بخش ب
 يکشت يتيافسران امن ينامه برايمربوط به آموزش و صدور گواه يراهنما

، ها کشتي ت بنادر ويامن المللي بين ي ن نامهييبهتر است آموزش، مربوط به مفاد آ ١
 .١اشدا (اصالح شده) بيجان اشخاص در در يمنيون ايکنوانس و

از زبان  يمکف يآگاه ي، دارايت کشتيان آموزش، بهتر است افسر امنيدر پا ٢
 يبندر يتيالت امنيا تسهي يمربوط به کشت يها اميباشد، که بتواند پ ي، به گونه ايسيانگل

 ر و ارتباط الزم را بر قرار کند.يتفس يرا به درست
مهارت،  ي امهنيگواه يکه شخص دارا ي، هنگاميط خاص و ضروريدر شرا ٣

 يياي، به طور موقت در دسترس نباشد، ممکن است مرجع دريت کشتيعنوان افسر امن به
 يکشت يتيو آگاه از طرح امن يتيت خاص امنيف و مسئوليوظا يانورد دارايک دريبه 

 يها تيف و مسئوليوظا ي هيفه کند و کليانجام وظ يتياجازه دهد تا به عنوان افسر امن
روز  ٣٠که از  يمدت زمان يا براي يدن به بندر بعديرا، تا رس يت کشتيافسر امن يياجرا

رد. بهتر است شرکت، در اسرع وقت يتر شود، به عهده گ شيهر کدام که ب تجاوز نکند،
 که انجام شده است آگاه سازد. يباتيرا از ترت يا بنادر بعديصالح بندر  يممکن، مقامات ذ
 ٦/٦ـ  بخش ب
مات در يآموزش و تعل ي، برايقل الزامات اجبارمربوط به حدا يراهنما

 انوردانيدر ي هيت کليامن ي نهيزم
 يتيامن يگاهو آ يآشناساز

شوند و  يمحسوب نم يتيبه منزله کارشناس امن يکشت يرو ي انوردان و خدمهيدر ١
 ند.ک يتيامن به متخصص ليها را تبد آنست که ين نيز، اينامه ن نييا آيون ين کنوانسيهدف مفاد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها کمک کند المللي دريانوردي، ممکن است در تهيه دورهالگوي دوره يا دوره هاي آموزشي سازمان بينـ ١
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ا يت يمربوط به امن ي، آموزش مکفيکشت يانوردان و خدمه رويبهتر است در ٢
 و يکه با آگاه يرند، به طوريا فرا گها ر در ارتباط با آن ييها و آشنا آموزش دستورالعمل

ت يامن يکمک به ارتقا يف محوله به آن ها، به طور جمعيدرک مطلوب از انجام وظا
 کنند. يانورديدر

شود، بهتر است آموزش  ين نمييتع يتيف امنيآنان وظا يکه برا يانوردانيدر ٣
ک يا دست کم ، ر٦/٦ـ  م شده در بخش الفي، تنظيتيامن يبر آگاه يمات مبنيا تعلي

 يرو ي ا خدمهيانوردان يان رسانند. اگر دريخدمت خود به پا ي بار در طول دوره
ت را احراز کرده و در يبا امن يي، در خصوص آشنا٦/٦ ي ، الزامات مقررهيکشت
ت بنادر و يامن المللي بين ي نامه نييمورد لزوم، به موجب آ يها و مانورها نيتمر
ن آموزش يد اعتبار ايا تجديمجدد  ي به گذراندن دوره يها شرکت کنند، لزوم يکشت

 نخواهند داشت.
 شود ين مييها تع آن يبرا يتيف امنيکه وظا يانوردانيدر
ان کننده ي، ب٦/٦ـ  در بخش الف»  يتيامن ي ن شدهييف تعيبا وظا« اصطالح  ٤

ت يخاص، طبق طرح امن يها تيو مسئول يتيف امنيوظا ياست، که دارا يف خدمه ايوظا
 هستند. يکشت

م شده در ين شده، آموزش تنظييتع يتيف امنيانوردان با وظايبهتر است در ٥
ان برسانند. اگر يخدمت خود به پا ي ک بار در طول دورهي، را دست کم ٦/٦ ـ بخش الف

ت را يبا امن يي، در خصوص آشنا٦/٦ ي ، الزامات مقررهيکشت يرو ي ا خدمهيانورد يدر
ت يامن المللي بين ي ن نامهييمورد لزوم، به موجب آ يها و مانورها نياحراز کرده و در تمر

ن يد اعتبار ايا تجديمجدد  ي به گذراندن دوره يرکت کنند، لزومشها  يبنادر و کشت
 آموزش نخواهند داشت.

 ٦/٦ـ  ، طبق بخش الف»يتيبا موارد امن ييآموزش آشنا« ي ه دهندهيآنان که ارا ٦
ا بخش ي، ٦/١ ي ها خواسته شود الزامات مربوط به مقرره ه از آنندارد ک يتند، لزومـهس
 ، را احراز کنند.٦/١ـ  الف

ت يف مربوط به امنيکه الزم است وظا ي، هنگاميط خاص و ضروريدر شرا ٧
ت، يف مربوط به امنيانجام وظا يبه عهده گرفته شود که برا ي، توسط شخصيکشت يرو
تواند  ي، مييايقت در دسترس نباشد، مرجع دربه طور مو ين شخصيسته است، و چنيشا
 يتين که آگاه به طرح امنين شده را، مشروط بر اييتع يتيف امنيانورد بدون وظايک دري

روز تجاوز نکند، هر کدام که  ٣٠که از  يمدت زمان يا براي يباشد، تا بندر بعد يکشت
 کند. يفين وظايتر باشد، مجاز به برعهده گرفتن چن شيب

 
 تمفصل هف

 نيگزيجا يها نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما
 ١/٧ـ  بخش ب
 نيگزيجا يها نامهيمربوط به صدور گواه يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ٢/٧ـ  بخش ب
 کپارچهيعرشه و موتور، به طور  يخاص آموزش يها مربوط به برنامه يراهنما

عرشه و  يموزشخاص آ ي نان حاصل کند، که برنامهيبهتر است هر عضو، اطم ١
 کپارچه:يموتور، به طور 

 شود؛ يه ميشده، ارا تأييد يآموزش ي ک برنامهياز چارچوب  .١

 مورد يآموزش يها يکشت يا روي، و يساحل يانورديدر يات آموزشمؤسس در .٢
 شود ؛ و يبرگزار م تأييد

 شود. يشده، مستند م تأييد يک دفترچه سوابق آموزشيدر  .٣

 ٣/٧ـ  بخش ب

 نيگزيجا يها نامهيصدور گواه ي رندهيه اصول در برگمربوط ب يراهنما
 وجود ندارد) ي(مفاد

 
 فصل هشتم

 يشدن نگهبان دار عهده مربوط به يراهنما
 ١/٨ـ  بخش ب
 فهيت به منظور انجام وظياز قابل يمربوط به برخوردار يراهنما
 ياز خستگ يريجلوگ

، »جستهبر يتايط عمليشرا«ت الزامات مربوط به زمان استراحت، يدر رعا ١
 يکشت يرو يرا به دست دهد، که تنها به مفهوم امور اصل ين استنباطيتواند چن يم

 قابلريا موارد غيو  يطيست محيل زيا دالي يمنين رو، به علت موارد ايشود، از ا ياطالق م
 ر افتد.يتواند به تاخ يدر آغاز سفر، نم بيني پيش

 يراـب يبولـقابل ق يـف فنيرتوان تع يمول نمـهان شـه به طور جـچ اگر ٢
 مشغول به کار است، يات کشتيکه در عمل يدر نظر گرفت، اما هر شخص» يخستگ«

که  ييها ، از جمله در مورد آنيبهتر است، نسبت به عوامل کمک کننده به خستگ
 و نه تنها محدود به آن هاـ  شناخته شده اند ١يانورديدر يالمللنيسازمان بتوسط 

وارد را ـ، آن ميـات کشتيملـانجام ع يم برايـام اتخاذ تصمـ، و هنگدـاه باشـآگـ 
 رد.يدر نظر بگ

 شوند: ير، در نظر گرفته مي، موارد ز١/٨ ي در اعمال مقرره ٣
اند،  مطرح شده ياز خستگ يريکه به منظور جلوگ ييها بيني پيش بهتر است در .١

ر معقول، در نظر گرفته يغا ياد ي، ساعات کار زيد که به طور کلينان رسين اطميبه ا
ن يد چني، نبا١/٨ـ  ژه، حداقل زمان استراحت مشخص شده، در بخش الفيشوند. به و ينم

 يدار عهده گر، ممکن است بهيساعات د ي هين دارد که کليرا داللت بر اير شود، زيتفس
 ف؛ اختصاص داده شود؛ير وظايا ساي ينگهبان

هستند،  ي، از عوامل ماديجبران يمرخص ي، و اعطايتواتر و طول مدت مرخص .٢
 شود؛ و يک مدت زمان درنظر گرفته ميجاد شده، در طول يا ياز خستگ يريکه به منظورجلوگ

کوتاه متفاوت  يدر حال سفرها يها يکشت يها ممکن است، برا بيني پيش نيا .٣
 ها بر قرار شود. در آن يخاص يمنيبات اين که، ترتيباشد، مشروط بر ا

را  ين استنباطيه شده، بهتر است چني، ارا١/٨ـ  بخش الف ٩در بند که  يياستثناها ٤
ون سازمان يانوردان در کنوانسيدر يبه دست دهد که مربوط به استثنائات وضع شده برا

 ١٣٧٥برابر با  ١٩٩٦ها مصوب  ينفرات کشت تأمين کار مربوط به ساعات کار و يالمللنيب
 ، در زمان١٣٨٥برابر با  ٢٠٠٦، مصوب يانورديون کار دريا کنوانسي)، ١٨٠(شماره

شود،  ين استثناها اعمال ميکه تحت آن چن يطيشدن است. بهتر است شرااالجراء  الزم
 ف شود.يتعراعضاء  توسط

، يانورديبه حوادث در يدگيرس ي جهيبر اساس اطالعات حاصل شده، در نت ٥
همواره،  ياز خستگ يريخود را به منظورجلوگ يها بيني پيش ،ييايبهتر است مراجع در
 ها را مرور کنند. تحت نظر داشته و آن

 از سوء مصرف مواد مخدر و الکل يريجلوگ
زان يو م يم در سالمتيسوء مصرف مواد مخدر و الکل، به طور مستق ٦

 يتي، امنيمنيکه موارد ا يفيا وظاي يف نگهبانيانورد، به منظور انجام وظايدر يتواناي
 که تحت يانوردانيگذار است. به در تأثير رند،يگ يدر بر مرا  ياز آلودگ يريو جلوگ

وارده  يها بيا الکل هستند، تا زمان بر طرف شدن آسيمصرف مواد مخدر  تأثير
ا ي يف نگهبانيانجام وظا يد برايا الکل در آنان، نبايمواد مخدر  تأثير از يناش
است، مجوز  يتيامن و ياز آلودگ يري، جلوگيمنيموارد ا ي رندهيکه در بر گ يفيوظا

 داده شود. 
 از يرينان حاصل کنند که، به منظور جلوگي، اطمييايبهتر است مراجع در ٧

خدمه و آنان  ينگهبان ييب رساندن به توانايمصرف الکل و مواد مخدر و ممانعت از آسسوء
هستند،  ياز آلودگ يريو جلوگ يتي، امنيمنيف ايف محوله، شامل وظايوظا دار عهده که
 ي ر، از برنامهيموارد ز يرفته و بهتر است، حسب لزوم، برايانجام پذ يامات مکفاقد

 برخوردار باشند: يريغربالگ
 موارد مربوط به سوء مصرف مواد مخدر و الکل؛ ييشناسا .١

 ربط؛ ويافراد ذ ي، محرمانه و حقوق اصليم خصوصيت، حرياحترام به شخص .٢

 مربوط. المللي بين يدر نظر گرفتن رهنمودها .٣

از  يريواضح و مکتوب، به منظور جلوگ يها استيس يها، به اجرا بهتر است شرکت ٨
ت مصرف الکل در يسوء مصرف الکل و مواد مخدر توجه داشته باشند، از جمله: ممنوع

ا در ي، که ينگهبان يچهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضا يزمان ي محدوده
و  ياطالعات مکف ي هيا با اراياست و  ت شرکت درج شدهيفيت کيريمد ي سامانه

 شود.  يانوردان ابالغ ميدستورالعمل، به در
از سوء مصرف مواد مخدر و الکل هستند،  يريجلوگ يها آنان که طراح برنامه ٩

 يها تحت عنوان برنامه ،کار يالمللنـيارات سازمان بـمندرج در انتش يماـبهتر است، راهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المللي دريانوردي اجالس هيجدهم مجمع سازمان بين ٧٧٢ي ي شمارهي قطع نامهـ ضميمه١

 ١٠١٤ي ي شمارهو بخشنامه ٤.٤.١تا  ٢راجع به عامل خستگي در تامين نفرات و ايمني، و بندهاي 

ريت و کاهش م کارگروه (کميته)  ايمني دريانوردي، در مورد راهنماي مربوط به مديهاجالس هيجد

 خستگي، را ببينيد.
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)، ١زانير برنامه يبرا ي(دستورالعمل يانورديع درياز مواد مخدر و الکل در صنا يريجلوگ 
 رند.يکه ممکن است اصالح شده باشد، را در نظر بگ

 ٢/٨بخش ب ـ 
 راهنماي مربوط به ترتيبات نگهباني و اصول قابل رعايت آن

ها، فرماندهان و افسران نگهبان  ط شرکتبهتر است راهنماي عملياتي زير، توس
 گرفته شود. در نظر

 ـ راهنماي صدور گواهينامه ١قسمت 
 وجود ندارد) ي(مفاد

 مربوط به طراحي سفر يـ راهنما٢قسمت 
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ـ اصول نگهباني به طور کلي ٣قسمت 
 وجود ندارد) ي(مفاد

 ياـ راهنماي مربوط به وظايف نگهباني در در٤قسمت 
 دار شدن وظايف نگهبان مسئول ناوبري ـ راهنماي عهده٤ـ١قسمت 
 مقدمه

 هاي چنين، براي کشتي ها، هم ممکن است راهنماي خاصي براي انواع خاص کشتي ٢
، يزا الزم باشد. بهتر است فرمانده کشت ار آتشيا بسي يخطرناک، مضر سم يحامل کاالها

 ورد.را حسب مورد، فراهم آ ياتيعمل ين راهنمايا
شود، که افسران نگهبان مسئول  يمحسوب م ين مهم از موضوعات اساسيا ٣

جان  يمنيبر ا يف محوله، با منافع مبتنيها در وظا آن مؤثر درک کنند، که عملکرد يناوبر
 ، همراه است.ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريا و جلوگيها در در اشخاص و دارايي

 نگهباني در لنگر
کشتي، در لنگرگاهي که حالت پناهگاهي ندارد، در لنگرگاه فراساحل  ي هر فرمانده ٤

 ٨، فصل ٢/٨، بخش الف ـ ٤ـ١، قسمت ٥١يا هر شرايط ديگر واقعي در دريا، طبق بند 
 يبرا يبات نگهباني، بهتر است مطمئن شود که ترتويدبل يس ياس تي ـ  نامه نييآ از

 ي مکفي است. بهتر است افسر عرشه، در همه ي اوقات، دار شدن نگهباني ايمن، در کليه عهده
 من لنگر باشد.يا يت در امر نگهبانيدار مسئول اوقات، عهده

و حفاظت  يکشت يمنيا ت وينان از حفظ امنيو اطم يبات نگهبانين ترتييدر تع ٥
مانند موارد  يطيط مرتبط و شرايشرا ي ، بهتر است فرمانده، همهييايست دريط زياز مح

 رد:ير بگر را در نظيز
ن، ي، هم چنيداريو شن يداريبه طور مدام، از نظر د ياريحفظ حالت هوش .١

 ط در دسترس، مانند؛يامکانات و شرا ي حفظ همه

 به ساحل؛ يو کشت يبه کشت يکشت يالزامات ارتباط .٢

 ان؛يط جريخ و شرايا، يغالب، در يهوا .٣

 ؛يت کشتياز کنترل مداوم، موقعين .٤

 اه؛ات لنگرگيعت، اندازه و خصوصيطب .٥

 ؛يکيط ترافيشرا .٦

 گذار باشد؛تأثير يت کشتيتواند، در امن يکه م يتيوضع .٧

 ؛يريه و بارگيات تخليعمل .٨

 خدمه؛ و ين آماده باش اعضاييتع .٩

 موتور. يآمادگ يروش اعالم خطر به فرمانده، و برقرار .١٠

 ـ راهنماي برقراري نگهباني موتور٤ـ٢قسمت 
، و يزات فرعيا تجهيوبرنده جل يها انواع به خصوص سامانه يممکن است برا ٦

 ير انواع کاالهايا سايزا،  ار آتشيا بسي يحامل مواد خطرناک، مضر، سم يها يکشت يبرا
نياز به راهنمايي خاص باشد. افسر سر مهندس، بهتر است اين راهنماي عملياتي را، خاص، 

 حسب مورد، فراهم آورد. 
 وتور، درک کنند که عملکرداين موضوع اساسي است، که افسران نگهبان مسئول م ٧

جان اشخاص و  يمنيبر ا يفع مبناموتور، در من يف نگهبانيآنان در انجام وظا مؤثر
 است. مؤثر ،ييايست دريط زيمح ياز آلودگ يريا و جلوگيملک در دريما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روش هاي آزمايش مواد مخدر و الکل به  اصول راهنما راجع به« ضميمه سوم اين دستورالعمل شامل ـ ١

باشد. اين اصول راهنما توسط کارگروه (کميته)  مشترک  مي» منظور اعمال بين المللي آن در صنايع دريانوردي 

(ارديبهشت  ١٩٩٣المللي کار و سازمان بهداشت جهاني در مورد سالمتي دريانوردان در ماه مه سال بين سازمان بين

 ست.) تصويب شده ا١٣٧٢

 موتور: يبهتر است افسر در حال استراحت، قبل از به عهده گرفتن نگهبان ٨
 ايمني جان اشخاص تأمين با محل و طرز استفاده از تجهيزات فراهم شده، به منظور .١
 ا خطرناک، آشنا باشد؛ي يط سميدر مح

ي پزشکي اضطراري،  هاي اوليه آگاه شود که مواد مورد نياز براي تجويز کمک .٢
 و تاول الزم است؛ و يدرمان سوختگ يکه برا يليژه وسايدر دسترس است، به و يراحت به

 هنگامي که کشتي در بندر، به طور ايمن، مهار و لنگر شده است، داشتن آگاهي از: .٣

ات يعمل ي هي، و کلير و نگهداريت امور تعميمربوط به کاال و وضع يها تيفعال .٣.١
 ، ويدر نگهبان مؤثر گريد

ا خدمه، ي يمسافر يه خدمات محل مسکونيارا يمورد استفاده برا يکمکموتور  .٣.٢
 د. يآ يبه نظر م يآب و خروج دود ضرور تأمين ياتيعمل يها ات کاال، سامانهيعمل

 ـ راهنماي برقراري نگهباني راديويي٤ـ٣قسمت 
 کليات

 کشتي،دارد که هر ايستگاه راديويي  مقررات راديويي در ميان ساير موارد، مقرر مي ٩
ر اشخاص يا ساي يکشت ي فرمانده ييار نهايملزم به داشتن پروانه است، و تحت اخت

 ي کامال شايسته، کاربري خواهد شد. مسئول در کشتي قرار دارد، و تنها تحت کنترل خدمه
، فقط به موجب مجوز يدارد، که اعالم خطر اضطرار ين الزم مي، هم چنييويمقررات راد

 انجام شود. يخاص مسئول در کشتر اشيا سايفرمانده، 
ت يمسئول ي خدمه ي هي، در نظر داشته باشد که به کليبهتر است فرمانده کشت ١٠

در  يياز، و توانا ي، در ارتباط با آگاهيط اضطراريداده شده به منظور ارسال هشدار شرا
، آن طور که يکشت يرو ييويزات راديتجه ي هيکل يات مناسب مربوط به کاربريعمل
ن يالزم است، دستورالعمل داده شده است. بهتر است ا ١٤/١ ي مقرره ١.٥سط بند تو

 ا عرشه ثبت شود.ي ييويع راديموضوع در دفتر وقا
 نگهباني

عالوه بر الزامات مربوط به نگهباني راديويي، فرمانده هر کشتي درياپيما، بهتر است  ١١
 نان حاصل کند که:ياطم

به ويژه  ـمکفي براي اهداف تبادل مخابرات کلي ايستگاه راديويي کشتي، به طور  .١
، يليتحم يها تيخدمه شده است؛ البته با در نظر گرفتن محدود تأمين ،يمکالمات عموم

 آن هستند؛ و  ياز طرف آنان که مختار به کاربر

 يدکيفراهم شده است و در صورت نصب، منابع  يدر کشت ييويزات راديتجه .٢
 شوند. يم يگهدارمطلوب ن يط کاريدر شرا يانرژ

هايي براي  اطالعات و دستورالعمل الزم، در استفاده از تجهيزات راديويي و کاربرد روش ١٢
بندي شده،  يابي به اهداف ايمني و مقابله با شرايط اضطراري، بهتر است به طور زمان دست

 ي، که داراين شده در فهرست اساميربط، توسط شخص مع يخدمه ذ ياعضا ي هيکل به
 وليت اصلي براي مخابرات راديويي در طول حوادث اضطراري است، ارايه شود. اين موضوع،مسئ

 و ثبت گردد.   يبهتر است در دفتر راد
ست، يا نيون نجات جان اشخاص در دريکه مشمول کنوانس يفرمانده هر کشت ١٣

 بهتر است نگهباني راديويي مکفي را، آن طور که توسط مرجع دريايي تعيين شده، با
 کند. ي، الزامييوينظر گرفتن مقررات راد در

 عملياتي 
 ييويمخابرات راد يبرا يت اصليدار مسئول ن شده، که عهدهييتع ييويکاربر راد ١٤

، يانورديات دريش از آغاز عمليشود، بهتر است پ يمحسوب م يدر طول حوادث اضطرار
 مطمئن شود که:

بع انرژي يدکي، در شرايط کاري هيزات راديويي ايمني و اضطراري و مني تج کليه .١
 ثبت شود؛ يو کشتيز در دفتر رادين مهم نيکارآمد باشند، و ا

هاي مربوط  المللي، اطالعيهي اسناد مورد لزوم به موجب موافقتنامه بين همه .٢
است، در دسترس و  يياياز مرجع دريکه مورد ن يو اسناد اضاف ييويراد يها ستگاهيا به

به فرمانده  ين که بروز هر اختالفي، اصالح شده باشد، و ايلين موارد تکميطبق آخر
 گزارش خواهد شود.

 ساعت راديو، به طور صحيح و برحسب عاليم زماني استاندارد، تنظيم شده باشد؛ .٣

 آنتن، به درستي در محل خود قرار دارد، خسارتي وارد نمي کند و به طور مناسب .٤
 متصل شده است؛ و

 ييو هوا يانورديروزمره اخطار در يها اميرد، پيذتواند انجام پ يکه م يتا حد .٥
 هاي مورد درخواست فرمانده اي که کشتي دريانوردي خواهد کرد، به همراه پيام ناحيه يبرا
 م خواهد شد.يها به فرمانده تسل امين پين چنيگر، روز آمد شده، و ايمناطق د يبرا
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ابراتي، کاربر راديويي در حال بهتر است، در زمان دريانوردي و باز کردن ايستگاه مخ ١٥
 نگهباني:
 هاي اضطراري مناسب، به منظور امکان وجود هر ايستگاه اضطراري، روي فرکانس .١

 به گوش باشد؛ و

که از آن انتظار  يگريمربوط د يستگاه ساحليو هر ا يمحل يستگاه ساحليبه ا .٢
 کند.ره) ارسال يت و مقصد، غيرود، گزارش تردد (نام، موقع يم يمخابرات کل

 بهتر است، هنگامي که ايستگاه مخابراتي باز است، کاربر راديويي در حال نگهباني: ١٦
ساعت راديو را بر حسب عاليم زماني استاندارد، حداقل يک بار در روز مورد بازديد  .١

 قرار دهد؛

، که از آن انتظار ييويستگاه راديک اي يخدمات ي هيهنگام ورود و خروج از ناح .٢
 رود، گزارش تردد ارسال کند؛ و يم يارتباطات کل

هاي فرمانده کشتي،  هاي گزارشي کشتي، طبق دستورالعمل را به سامانه هاگزارش .٣
 انتقال دهد.

که  ين شده به عنوان شخصييتع ييويا است، کاربر راديدر در يکه کشت يزمان ١٧
زمان بروز است، در  ييويف مخابرات راديوظا يدار ي عهده نهيدر زم يت اصليمسئول يدارا

 نان از کارکرد مناسب:ياطم ي، بهتر است برايحوادث اضطرار
کم يک بار در هفته،  دي اس سي ـ را دست ـتجهيزات راديويي ايمني و اضطرار  .١

 ش صدا کردن قرار دهد؛ ويتحت آزما

ک بار در روز اما بدون انتشار يو اضطرار را دست کم  يمنيا ييويزات راديتجه .٢
 ش کند.يا، آزميهر گونه عالمت

 ثبت شود. ييويها در دفتر رادشين آزمايج ايبهتر است، نتا
، يف مربوط به مخابرات کليوظا يدار ن شده به منظور عهدهيمع ييويکاربر راد ١٨

محتمل به تبادل  يها بسامد ي هيکل يرو ي مؤثريبهتر است مطمئن شود که نگهبان
هاي  هاي ساحلي و به ايستگاه ن ايستگاهبا عنايت به موقعيت کشتي در رابطه با آ، يمخابرات

رود، برقرار است. در زمان تبادل  يم يک مخابراتيها انتظار تراف که از آن يساحل ينيزم
 المللي بينه يمربوط به اتحاد يها هي، بهتر است توصييوي، کاربران رادياطالعات مخابرات

 ت کنند.يرا رعا ييويراد
د به يک بندر، کاربر راديويي در حال نگهباني، هنگام بستن ايستگاه در زمان ورو ١٩

ها در تماس بوده  که با آن يساحل يها ستگاهير ايو سا يمحل يستگاه ساحليبهتر است به ا
 کند.  يرسان ستگاه را اطالعيبه بندر و بسته شدن ا ياست، از ورود کشت

ي  ان دارندههنگام بسته شدن ايستگاه راديويي، کاربر راديويي معيين شده به عنو ٢٠
 مسئوليت اصلي در زمينه مخابرات راديويي در طول حوادث اضطراري، بهتر است:

 اند؛ و ن شدهيفرستنده، متصل به زم يها مطمئن شود که آنتن .١

 شارژ شده است. يره، به طور مکفيذخ يکند که منابع انرژ يبررس .٢

 ها و هشدارهاي اضطراري روش
ات يت بر عملياولو ي، به طور مطلق دارايا صدا زدن اضطراري يهشدار اضطرار ٢١

 ي چنين عاليمي، بايد بر اساس هاي گيرنده ي ايستگاه مخابراتي هر فرستنده ديگر است. کليه
توانند با مخابرات  يخود را که م ي ات فرستندهيعمل ي هيدرنگ کلي، بييويمقررات راد

 تداخل داشته باشد، متوقف کنند. ياضطرار
ت اضطرار، بر کشتي خودي اثر کند، کاربر تعيين شده در صورتي که حال ٢٢

، ي، در طول حوادث اضطرارييوينه مخابرات راديدر زم يت اصليمسئول ي عنوان دارنده به
 هاي اتحاديه هاي مقررات راديويي و توصيه است بي درنگ، مسئوليت آن را طبق روشبهتر 
 کند. يريگيپ ييويراد المللي بين

 : يهشدار اضطرار کيافت يبه محض در ٢٣
، بهتر است فرمانده و در صورت اقتضا، کاربر يدر حال نگهبان ييويکاربر راد .١

 ي مسئوليت اصلي در زمينه مخابرات راديويي را در طول حوادث شده به عنوان دارنده نييتع
 آگاه کند؛ و ياضطرار

رات نه مخابيدر زم يت اصليمسئول ي ن شده به عنوان دارندهيمع ييويکاربر راد .٢
راديويي، در طول حوادث اضطراري، بهتر است شرايط را ارزيابي کند و بي درنگ، 

 المللي راديويي ي بين هاي ذيربط اتحاديه هاي مقررات راديويي و توصيه منظور پيگيري روش به
 رد.يت را به عهده بگيمسئول

 هاي فوري پيام
ر دارد، کاربر راديويي نوعي از فوريت قرا تأثير در مواردي که کشتي خودي، تحت ٢٤

ي مخابرات راديويي درطول حوادث اضطراري،  ي مسئوليت در زمينه شده به عنوان دارندهن يمع

ربط  يذ يها هيو توص ييويمقررات راد يها روش يريگيت پيدرنگ، مسئول يبهتر است ب
 رد.يرا به عهده گ ييويراد يالملل نيب ي هياتحاد

ن شده به يمع ييوي، کاربر راديمشورت پزشکدر موارد ارتباطات مربوط به  ٢٥
، يدر طول حوادث اضطرار ييوينه مخابرات راديدر زم يت اصليمسئول ي عنوان دارنده

افته در اسناد يط انتشار يدار شود و طبق شرا را عهده ييويمقررات راد يها بهتر است روش
 اي ي خدمات ماهواره کننده ببينيد) يا آن طور که توسط فراهم ١٤.٢ربط (بند  المللي ذي بين

 مشخص شده، اقدام کند.
، آن طور که در پروتکل يدر موارد ارتباطات مربوط به حمل و نقل پزشک ٢٦

ان ي)، و مربوط به حفاظت قربان٢١/٥/١٣٢٨( ١٩٤٩ اوت ١٢ي ژنو ها ونيبه کنوانس يالحاق
ن شده به عنوان يعم ييوي) آمده است، کاربر راد١(پروتکل  المللي بين يحاتيمنازعات تسل

، بهتر است يدر طول حوادث اضطرار ييوينه مخابرات راديدر زم يت اصليمسئول ي دارنده
 کند.  يريگيرا پ ييويمقررات راد يها روش

، بهتر است يدر حال نگهبان ييوي، کاربر راديام فوريک پيافت يبه محض در ٢٧
 يت اصليمسئول ي وان دارندهنن شده به عيمع ييويفرمانده و در صورت ضرورت، کاربر راد

 را آگاه کند. يدر طول حوادث اضطرار ييويمخابرات راد
 هاي ايمني  پيام
در حال  ييويشود، فرمانده و کاربر راد يارسال م يمنيام ايک پيکه  يهنگام ٢٨

 کنند. يريگيرا پ ييويمربوط به مقررات راد يها ، بهتر است روشينگهبان
ني، بهتر است کاربر راديويي در حال نگهباني، به محض دريافت پيام ايم ٢٩

 د.ي، عمل نمايآن توجه کند و برابر با دستورالعمل فرمانده کشت يمحتوا به
 ١٣روي کانال  ارتباطات پل فرماندهي به پل فرماندهي، بهتر است با ـ وي اچ اف، ٣٠

 ات ايمني دريانورديارتباط«شود. ارتباطات بين پل فرماندهي با پل فرماندهي به عنوان انجام 
 درج شده است.  ييوي، در مقررات راد»ين کشتيب

 سوابق راديويي
 ٣٣و  ١٧، ١٤، ١٢، ١٠درج موارد اضافه در دفتر راديو بهتر است برابر با بندهاي  ٣١
 رد.يصورت پذ
بار،  انير مجاز ارسال شده، و حوادث از نوع تداخالت زيکه به طور غ يموارد ٣٢

 امکان، شناسايي و در دفتر راديويي ثبت شود و طبق مقررات راديويي،بهتر است در صورت 
 برسد. ييدستگاه اجرا ي، به آگاهييويبه همراه موارد مناسب استخراج شده از دفتر راد

 نگهداري باطري
 ات راديويي،تأسيس ي منبع انرژي، براي هر قسمت از هايي که فراهم کننده باطري ٣٣

طه يرو هستند، در حيان نيجر ي هيازمند تغذين يمير داکه به طو ييها از جمله آن
نه يدر زم يت اصليمسئول ي ن شده به عنوان دارندهيکاربر مسئول مع يها تيمسئول

 قرار دارند، و بهتر است: يدر طول حوادث اضطرار ييويمخابرات راد
ش ي، به طور روزانه، مورد آزمايانرژ ي هيط عدم تغذيو در شرا يدر زمان بارده .١
 رند، و در صورت لزوم، در حالت شارژ کامل در آورده شوند؛يقرار گ

متري قرار گيرند، يا ودر صورت امکان، يک بار در هفته، مورد آزمايش هيدر .٢
 گيري شوند؛ و صورتي که نتوان از هيدرومتر استفاده کرد، توسط آزمايش گر مناسب اندازه در

ها و محفظه  ت آن و شرايط باطريهر ماه يک بار، ميزان امنيت هر باطري و اتصاال .٣
 د واقع شود.يها مورد بازد آن يها ا محفظهي

 ثبت شود. ييويها، در دفتر رادشين آزمايج ايبهتر است نتا
 ـ راهنماي نگهباني در بندر  ٥قسمت 

 وجود ندارد). ي(مفاد
) در ٢( ) و١هاي شماره ( قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قطعنامه

مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي  سه علني روز دوشنبهجل
 رسيد.شوراي نگهبان  تأييد به ١/٥/١٣٩٣اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
 

 ١٢/٥/١٣٩٣                                                                       ٣١٥٨٥/٢٧٢رهشما
 حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و  ٣/٢/١٣٩٢مورخ  ١٨٢٥٤/٤٧٧٩٧عطف به نامه شماره 

) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون عضويت دولت جمهوري ١٢٣بيست و سوم (
  گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در گران و اتكايي ه بيمهاسالمي ايران در اتحادي


