
  
  
  
  

  تشريح نحوه انجام  اقدام  مرحله
1    

ارسال فرم درخواست بازديدهاي نوبتي از 
كارخانجات كشتي سازي به سازمان و انتخاب 

 IMOمؤسسه رده بندي و دريافت كد 

ي شركت سازندة كشتي با هماهنگي مالك، فرم مذكور را تكميل كرده و به سازمان ارسال م               
  مؤســــــسه رده بنــــــدي موردتأئيــــــد ســــــازماننمايــــــد و همزمــــــان

(ASIA,GL,DNV,BV,LLOYD'S)  را انتخــاب و نــسبت بــه دريافــت كــدIMO از 
سازمان جهاني دريانوردي يا مؤسسه لويدز اقدام مي نمايد و هماهنگي الزم جهـت انجـام                

كانات آنرا مهيـا    بازديدهاي نوبتي بازرسان سازمان و موسسه رده بندي را فراهم نموده و ام            
  .مي سازد

2    
  انجام بازديد اوليه

بازرسان سازمان به همراه بازرسان مؤسسه رده بندي انتخاب شده، پس از مرحله كيل 
درصورتيكه مرحلة اول ساخت . گذاري شناور نسبت به انجام اولين بازديد اقدام مي نمايند

  .موردتأئيد قرار گيرد كشتي آماده ثبت موقت مي باشد
3    

  تعيين نام كشتي و درخواست انجام ثبت موقت
مالك شناور پس از تأئيد مرحله اول بازرسي بايد نسبت به انتخاب يك نام براي شناور 
اقدام نمايد و آنرا طي فرم تعيين نام شناو و به سازمان اعالم نمايد و ازطرفي نسبت به 

ده و به همراه مدارك الزم به تكميل فرم اظهار نامه ثبت جهت انجام ثبت موقت اقدام نمو
  .سازمان ارسال دارد

ثبت موقت شناورهاي نوساز ساخت داخل
  

كنترل نام اعالم شده به جهت ايراني و غيرتكراري بودن، بررسي مدارك و درصورت تأئيد،   انجام ثبت موقت شناور  4
  .گواهينامه ثبت موقت شناور صادر و براي شناور تشكيل پرونده مي شود

1    
درخواست انجام ثبت شناور مـوردنظر، درخواسـت        

 و عالمـت خطـاب و ارائـه         MMSIاختصاص كـد    
  مدارك

مالك شناور بايد درخواست خود را مبني بر انجام ثبت مـوردنظر و مشخـصات شـناور، بـه                   
سازمان اعالم نموده و درصورت نياز فرم هاي تعيين نام و اظهار نامه ثبت را تكميـل و بـه                    

تحويل نمايـد ازطرفـي جهـت اختـصاص كـد           وردنياز به اداره ثبت كشتيها      همراه مدارك م  
MMSI و كدخطاب (Call Sign)    بايد كتباً از اداره ارتباطات دريـايي، درخواسـت نمايـد 

ثبت موقت و دائم   )درصورت نداشتن اين كدها(
)

و ابطال ثبت
 (

ا
ا

2    
  

  انجام بازرسي درصورت نياز و ثبت شناور
  

تي از ادارات مرتبط توسط مالك پس از بررسي مدارك ارسال شده و دريافت كدهاي مخابرا
شناور، درصورتيكه نياز به انجام بازديد از شناور موردنظر احساس گردد، بازديد توسط 

كارشناسان اداره ثبت كشتيها انجام شده و درصورت تأييد و كامل بودن مدارك، نسبت به 
يك نسخه از اصل گواهينامه ثبت به مالك . بت شناور اقدام مي گرددصدور گواهي نامة ث

  .شناور تحويل مي شود
مراجعه به دفترخانة اسناد رسمي موردتأئيد سازمان   1

  و ارائه درخواست تغيير مالكيت
 درصورت تغيير مالكيت شناور، خريدار و فروشنده بايد به يكي از دفترخانه هاي اسناد
  .رسمي مورد تأئيد سازمان مراجعه نموده و درخواست و مدارك خود را تحويل نمايند
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  استعالم وضعيت شناور و انجام مراحل تغير مالكيت

دفترخانه موردنظر، وضعيت شناور را از سازمان استعالم مي نمايد و سازمان نيز با هماهنگي          
ايـد، درصـورتيكه مـشكل خاصـي وجـود          بنادر پاسخ استعالم را به دفترخانه ارسال مي نم        

نداشته باشد تغيير مالكيت انجام شده و دفترخانه يك نسخه از مبايعه نامه را بـه سـازمان                  
  .ارسال مي نمايد

تغيير مالكيت شناور
  

3    
  ثبت تغيير مالكيت

كارشناس اداره ثبت كشتي ها با دريافت اصل گواهينامه ثبت دائم از مالك شناور و كنترل 
 وجود اشكال، موارد تغيير مالكيت را در پشت گواهينامه مدارك و شرايط، درصورت عدم

ضمناً تغيير مالكيت شناور طي . ثبت دائم، ثبت مي نمايد و نسخه مالك تحويل وي مي گردد
  .آگهي مي گرددجمهوري اسالمي ايران   نوبت در روزنامه رسمي 3

 يد با اطـالع سـازمان انجـام گيـرد و بـا ارائـه مـدارك                هرگونه تغيير در مشخصات و مختصات شناور با        :توجه  ساير تغييرات  ساير
  . مرتبط تغييرات الزم در گواهينامه ثبت شناور درج مي گردد                 

اعالم مفقود شدن گواهينامه ثبت به نيروي انتظامي   1
  و بندر ثبت شناور

نيروي انتظامي درصورت مفقود شدن گواهينامه ثبت ، مالك بايد سريعاً مراتب را به اطالع 
برساند و با تكميل فرم صدور المثني گواهينامه ثبت و ارائه نامه اعالم ) به صورت مكتوب(

  .مفقودي گواهينامه، درخواست صدور المثني گواهينامه ثبت نمايد
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  صدور المثني گواهينامه ثبت

رساند و با دريافت بندر ثبت كشتي، مفقودي گواهينامه ثبت را به اطالع مركز و ساير بنادر مي 
مي  صادر درخواست مشتري، با كنترل شرايط، درصورت حائز شرايط بودن، گواهينامه المثني ثبت

  .گردد
  
 

  . رنگ برعهده سازمان و بقيه مربوط به متقاضي مي باشد قرمزاقدامات: هجتو


