
 

اداره كل بنادر و دریانوردی استان  نام مدرك:  برنامه زمانبندی برگساری آزمون های دریانوردی

 هرمسگان  )بندرشهيدرجائي(
  DDSS--5511--FF0077--0022كد مدرك  :          كد مدرك  :          

 95 -  02شماره دوره :    

 مالحظات ساعت برگساری آزمون تاریخ آزمون دروس آزمون سمت

كاربر موتورهای دریایي 

KW<750 

 KW<3000سرمهندس 

  1351-0351 19/04/95 شفاهی

 ومهندس دوم مهندس سوم

 NCV,KW<3000 

 دانش ههندسی دريايی)هوتور(
20/04/95 

0011 -1351 
 

 0011 -0011 دانش ههندسی دريايی)عووهی(

 دوم سوم و ههندس ههندس

 NCV,KW<3000 

 هبانی ههندسی برق و کنترل

21/04/95 

0011- 1351 

شیتکت دريايی ايونی کشتی و حفاظت از هحیط آر 

 زيست
0503-0003 

 0011-0351 شفاهی

 NCV,GT<500 افسردوم چوبي

 ناوبري ساحلی وسطحی

22/04/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی  

 0011-0351 شفاهی

 فرمانده چوبي

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی وسطحی

23/04/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 کار با کاال وتعادل کشتی 

 0011-0351 شفاهی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی و سیستن هاي کوك ناوبري

26/04/95 

0011 -1351 
 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 کاربا کاال و بارچینی

27/04/95 

0011- 1351  
 

 0003-0503 شفاهی

 فرمانده 

NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی

28/04/95 

0011 -1351 

 0011 -0011 کار با کاال وتعادل کشتی 

 0003-0351 شفاهی

 کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

 نام ، تاریخ وامضا :

 رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی:

ضا :نام ، تاریخ وام  

 

 شود.های دریانوردی انجام ميگواهينامه استانداردهای آموزشي ودر  محل اداره     14/04/95لغایت      08/04/95شنبه یک ها از روز  *ثبت نام كليه سمت



  

اداره كل بنادر و دریانوردی استان  نام مدرك:  برنامه زمانبندی برگساری آزمون های دریانوردی

 يدرجائي(هرمسگان  )بندرشه
  DDSS--5511--FF0077--0022كد مدرك  :          كد مدرك  :          

 95 -  03شماره دوره :    

 مالحظات ساعت برگساری آزمون تاریخ آزمون دروس آزمون سمت

كاربر موتورهای دریایي 

KW<750 

 KW<3000سرمهندس 

  1351-0351 06/06/95 شفاهی

 ومهندس دوم مهندس سوم

 NCV,KW<3000 

 (دانش ههندسی دريايی)هوتور
07/06/95 

0011 -1351 
 

 0011 -0011 دانش ههندسی دريايی)عووهی(

 دوم سوم و ههندس ههندس

 NCV,KW<3000 

 هبانی ههندسی برق و کنترل

08/06/95 

0011- 1351 

آرشیتکت دريايی ايونی کشتی و حفاظت از هحیط  

 زيست
0503-0003 

 0011-0351 شفاهی

 NCV,GT<500 افسردوم چوبي

 ري ساحلی وسطحیناوب

09/06/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی  

 0011-0351 شفاهی

 فرمانده چوبي

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی وسطحی

10/06/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 کار با کاال وتعادل کشتی 

 0011-0351 شفاهی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی و سیستن هاي کوك ناوبري

13/06/95 

0011 -1351 
 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 کاربا کاال و بارچینی

95/06/14 

0011- 1351  
 

 0003-0503 شفاهی

 فرمانده 

NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی

15/06/95 

0011 -1351 

 0011 -0011 یکار با کاال وتعادل کشت 

 0003-0351 شفاهی

 کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

 نام ، تاریخ وامضا :

 رییس اداره استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی:

 نام ، تاریخ وامضا :

 

    شود.های دریانوردی انجام ميگواهينامه انداردهای آموزشي واستدر  محل اداره     31/05/95لغایت      24/05/95ها از روز  شنبه *ثبت نام كليه سمت



   

اداره كل بنادر و دریانوردی استان  نام مدرك:  برنامه زمانبندی برگساری آزمون های دریانوردی

 هرمسگان  )بندرشهيدرجائي(
  DDSS--5511--FF0077--0022كد مدرك  :          كد مدرك  :          

 95 -  04شماره دوره :    

 مالحظات ساعت برگساری آزمون ریخ آزمونتا دروس آزمون سمت

كاربر موتورهای دریایي 

KW<750 

 KW<3000سرمهندس 

  1351-0351 08/08/95 شفاهی

 ومهندس دوم مهندس سوم

 NCV,KW<3000 

 دانش ههندسی دريايی)هوتور(
09/08/95 

0011 -1351 
 

 0011 -0011 دانش ههندسی دريايی)عووهی(

 دوم سوم و ههندس ههندس

 NCV,KW<3000 

 هبانی ههندسی برق و کنترل

10/08/95 

0011- 1351 

آرشیتکت دريايی ايونی کشتی و حفاظت از هحیط  

 زيست
0503-0003 

 0011-0351 شفاهی

 NCV,GT<500 افسردوم چوبي

 ناوبري ساحلی وسطحی

11/08/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی  

 0011-0351 شفاهی

 فرمانده چوبي

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی وسطحی

12/08/95 

0011 -1351 

 0003 -0503 کار با کاال وتعادل کشتی 

 0011-0351 شفاهی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی و سیستن هاي کوك ناوبري

15/08/95 

0011 -1351 
 

 0003 -0503 تعادل وساختواى کشتی

 افسردوم 

 NCV,GT<500 

 کاربا کاال و بارچینی

95/08/16 

0011- 1351  
 

 0003-0503 شفاهی

 فرمانده 

NCV,GT<500 

 ناوبري ساحلی

17/08/95 

0011 -1351 

 0011 -0011 کار با کاال وتعادل کشتی 

 0003-0351 شفاهی

 کارشناس استانداردهای آموزشی دریانوردی:

 نام ، تاریخ وامضا :

استانداردهای آموزشی وگواهینامه های دریانوردی: رییس اداره  

 نام ، تاریخ وامضا :

 

 شود.های دریانوردی انجام ميگواهينامه استانداردهای آموزشي ودر  محل اداره     03/08/95لغایت      26/07/95ها از روز  شنبه *ثبت نام كليه سمت      


