
 96سال   بندرلنگه شعبه آریا دریامرکس آموزش ها ی آموزشی دریانوردی  ه مجوزبرگساری دورلیست 

ف 
دی

ر

 تاریخ شروعنام دوره 
تاریخ 

 خاتمه
كد مجوز دوره 

1 

 500ديرٌ آمًزشي سمت ملًان عمًمي بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

 سفرَای وسدیک بٍ ساحل

15/1/96 15/12/96  
General Rating on Ships of GT<500 Engaged on Near 

 Coastal Voyages Training Course 

 

2 

سفرَای  500ديرٌ آمًزشي ایمىي چُارگاوٍ بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

  15/12/96 15/1/96 وسدیک بٍ ساحل 
Basic Training on Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Training Course                 

3 

ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت ملًان عمًمي بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

 سفرَای وسدیک بٍ ساحل 500
15/1/96 15/12/96  

General Rating on Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Upgrading Training Course 

4 

ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت افسر ديم بر ريی كشتیُای چًبي با ظرفیت واخالص كمتر از 

 سفرَای وسدیک بٍ ساحل 500
15/1/96 15/12/96  

Second Officer on wooden ships of GT<500 Engaged on 

Near Coastal Voyages Upgrading Training Course 

5 

ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت فرماودٌ بر ريی كشتیُای چًبي با ظرفیت واخالص كمتر از 

  15/12/96 15/1/96 سفرَای وسدیک بٍ ساحل  500
Master on Wooden Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Upgrading Training Course 

6 

 500ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت فرماودٌ بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

  15/12/96 15/1/96 سفرَای وسدیک بٍ ساحل 
Master on Ships of GT<500 Engaged on Near Coastal 

Voyages Upgrading Training Course 

  15/12/96 15/1/96 در قایقُای مًتًریقایقران  7
Motor Boats Operator Training Course                 

8 

یا بیشتر  500ديرٌ آمًزشي سمت ملًان عمًمي بر ريی كشتي َای با ظرفیت واخالص 

 سفرَای وامحديد 
15/1/96 15/12/96  

General Rating on ships of GT≥500 Engaged on Unlimited 

Voyages Training Course 

9 

یا بیشتر سفرَای  500ديرٌ آمًزشي ایمىي چُارگاوٍ بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص 

  15/12/96 15/1/96 وامحديد 
Basic Training on Ships of GT≥500 Engaged on Unlimited 

Voyages Training Course 

10 
 ديرٌ آمًزشي آگاَي امىیتي دریاوًردان با يظایف امىیتي تعییه شدٌ

15/1/96 15/12/96  
Seafarers with Designated Security Duties Training Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96سال   پارسیان شعبه آریا دریامرکس آموزش ها ی آموزشی دریانوردی  ه مجوزبرگساری دورلیست 

 

ف 
دی

ر

كد مجوز دوره  تاریخ پایان تاریخ شروعنام دوره 

1 

 500عمًمي بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از ديرٌ آمًزشي سمت ملًان 

 26/2/ت02/96/21 15/12/96 15/1/96 سفرَای وسدیک بٍ ساحل
General Rating on Ships of GT<500 Engaged on Near 

 Coastal Voyages Training Course 

2 

سفرَای  500ديرٌ آمًزشي ایمىي چُارگاوٍ بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

 26/2/ج03/96/41 15/12/96 15/1/96 وسدیک بٍ ساحل 
Basic Training on Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Training Course                 

 در قایقُای مًتًریقایقران  3
 26/2/ج04/96/36 15/12/96 15/1/96

Motor Boats Operator Training Course                 

4 

ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت افسر ديم بر ريی كشتیُای چًبي با ظرفیت واخالص كمتر از 

 26/2/ت05/96/45 15/12/96 15/1/96 سفرَای وسدیک بٍ ساحل 500
Second Officer on wooden ships of GT<500 Engaged on 

Near Coastal Voyages Upgrading Training Course 

5 

ديرٌ آمًزشي تطبیقي سمت ملًان عمًمي بر ريی كشتیُای با ظرفیت واخالص كمتر از 

 سفرَای وسدیک بٍ ساحل 500
 26/2/ت01/96/52 15/12/96 15/1/96

General Rating on Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Upgrading Training Course 

 

  


