
  شرایط شرکت درآزمون  سمت  ردیف

  افسردوم چوبی  1

به شماره ) 4و3صفحات (1شماره ول د پرداختی هزینه آزمون به شرح جدارائه رسی -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

 ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي معتبر آموزشی  -

 رنگی زمینه روشن  3×  4دو قطعه عکس  -

ماه درسمت  ملوان عمومی درکشتی هاي با ظرفیت  6ارائه خدمات دریایی به مدت  -
 150وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500) 500ناخالص کمتر از 

(GT<150) اي نزدیک به ساحل ، سفره 

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر  -

فرمانده درکشتی هاي   2
   چوبی 

به شماره  )4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

 ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي معتبر آموزشی  -

 رنگی زمینه روشن مربوط به سال جاري  3×  4قطعه عکس  دو -

ماه درسمت  افسر دوم درکشتی هاي چوبی با  24ارائه خدمات دریایی به مدت  -
غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از  و (GT<500) 500ظرفیت ناخالص کمتر از 

150 (GT<150)  سفرهاي نزدیک به ساحل ، 

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر   -

 GT<500م افسردو  3

به شماره ) 4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي مورد تأیید  -
 ریانوردي  سازمان بنادر ود

 رنگی زمینه روشن  3×  4سه قطعه عکس  -

ماه خدمات دریایی برروي کشتی هاي غیرچوبی با ظرفیت ناخالص  9ارائه حداقل  -
پس از پایان دوره (و تکمیل دفترچه کارآموزي مورد تأیید سازمان 500کمتر از 
ماه خدمات دریایی برروي کشتی هاي غیر  36یا انجام حداقل مدت  و) آموزشی

 سمت ملوان عمومی  در 500وبی با ظرفیت ناخالص کمتر از چ

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر   -
  

  

  

  

  

  

  



  شرایط شرکت درآزمون  سمت  ردیف

 GT<500فرمانده   4

به شماره  ) 4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي مراکز آموزشی مورد تأیید  -
 سازمان بنادر ودریانوردي  

 رنگی زمینه روشن  3×  4دو قطعه عکس  -

ماه درسمت افسردوم درکشتی هاي با ظرفیت  24ارائه خدمات دریایی به مدت  -
 ، سفرهاي نزدیک به ساحل  (GT<500) 500ناخالص کمتر از 

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر    -
  .ندارد -  GT<500ملوان عمومی   5

کاربرموتورهاي دریایی    6
KW<750 

به شماره  ) 4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

 ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي معتبر آموزشی    -

 رنگی زمینه روشن  3×  4دو قطعه عکس  -

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر     -

مهندس سوم     7
KW<3000 

به شماره ) 4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 به نام درآمد بندرشهید رجایی 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

 ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي معتبر آموزشی  -

 رنگی زمینه روشن  3×  4دو قطعه عکس  -

ماه خدمات دریایی و تکمیل دفترچه کارآموزي مورد تأیید سازمان بنادر  6ارائه  -
 ودریانوردي براي کسانی که دوره آموزشی مهندس سوم را گذرانده اند 

ماه خدمات دریایی در سمت کاربر موتورهاي دریایی بر روي  12دارا بودن حداقل  -
براي کسانی که دوره آموزشی  سفرهاي نزدیک به ساحل KW<750کشتی هاي 

  را گذرانده اند تطبیقی

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر  -

  KW<3000مهندس دوم   8

به شماره  ) 4و3صفحات (1جدول شماره ارائه رسید پرداختی هزینه آزمون به شرح  -
 رشهید رجاییبه نام درآمد بند 2176455412006حساب سیبا 

 تکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون دریانوردي  -

 ارائه اصل گواهی طی دوره آموزشی صادر شده از سوي شرکت هاي معتبر آموزشی  -

 رنگی زمینه روشن  3×  4دو قطعه عکس  -

ماه خدمات دریایی درسمت مهندس سوم بر روي کشتی هاي  12دارا بودن حداقل  -
KW<3000  سفرهاي نزدیک به ساحل 

 )درصورت نیاز (کپی مدرك تحصیلی  -

  )درصورت نیاز(کپی گواهی سالمت پزشکی معتبر  -
  ندارد - KW<3000سرمهندس   9

  ندارد -    10
  



  ، مدت، نوع، حدنصاب قبولی وتعداد سؤاالت : جدول شماره یک 

  هزینه شرکت درآزمون هاي شایستگی دریانوردي

  

تعداد   نام آزمون  ردیف
  سؤال

مدت 
  )ساعت(

  نوع
  آزمون

حدنصاب 
  قبولی

  هزینه 
  )ریال(

  سفرهاي نزدیک به ساحل  (GT<500) 500فرمانده درکشتی هاي باظرفیت ناخالص کمتر از 
  100ر000  55  کتبی   5/2  5  اوبري ساحلین  1
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  2

  سفرهاي نزدیک به ساحل  (GT<500) 500افسردوم درکشتی هاي باظرفیت ناخالص کمتر از 
  100ر000  65  کتبی   5/2  5  وسیستم هاي کمک ناوبري اوبري ساحلین  1
  100ر000  50  کتبی  2  5  کاربا کاال وبارچینی   2
  100ر000  50  کتبی   5/2  6  تعادل و ساختمان کشتی  3
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی 4

  سفرهاي نزدیک به ساحل  (GT<500) 500باظرفیت ناخالص کمتر از فرمانده درکشتی هاي چوبی 
  100ر000  55  کتبی   5/2  5  اوبري ساحلین  1
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  2

 150و غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز  (GT<500) 500افسردوم درکشتی هاي چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 
(GT<150)  ، سفرهاي نزدیک به ساحل  

  100ر000  60  کتبی   5/2  5  اوبري ساحلین  1
  100ر000  50  کتبی   5/2  6  تعادل و ساختمان کشتی   2
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  3

  ، سفرهاي نزدیک به ساحل  (KW<3000) 3000مهندس دوم درکشتی هاي با قدرت موتور کمتر از 
  100ر000  60  کتبی   5/2  6  )موتور(دانش مهندس دریایی   1
  100ر000  60  کتبی  3  8  )عمومی(دانش مهندس دریایی   2
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  3

  ، سفرهاي نزدیک به ساحل  (KW<3000)کیلووات  3000مهندس سوم درکشتی هاي باقدرت موتورکمتر از 
  100ر000  60  کتبی   5/2  6  )موتور(دانش مهندس دریایی   1
  100ر000  60  کتبی  3  8  )عمومی(دانش مهندس دریایی   2
  100ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  3

  ، سفرهاي نزدیک به ساحل (KW<750)کیلووات  750کاربرموتورهاي دریایی درکشتی هاي باقدرت موتور کمتر از 
  50ر000  60  کتبی  5/2  6  دانش مهندس دریایی   1
  50ر000  -  شفاهی  -  -  شبیه ساز/عملی/شفاهی  2

 


