
 

 96دریا بندر عباس  سال علوم هادیلیست مجوزبرگساری دوره ها ی آموزشی دریانوردی  مرکس آموزش 
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1 

دوره آموزشي سمت ملوان عمومي بر روی كشتیهای با ظرفیت ناخالص 

 17/2/ت02/96/21 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل 500كمتر از 
General Rating on Ships of GT<500 Engaged on 

Near Coastal Voyages Training Course 

2 

دوره آموزشي ایمني چهارگانه بر روی كشتیهای با ظرفیت ناخالص كمتر 

 سفرهای نسدیک به ساحل  500از 
 17/2/ج03/96/41 15/12/96 15/1/96

Basic Training on Ships of GT<500 Engaged on 

Near Coastal Voyages Training Course                

3 
 دوره آموزشي قایقران بر روی قایقهای موتوری   

 17/2/ج05/96/36 15/12/96 15/1/96
Motor Boats Operator Training Course                 

4 

تطبیقي سمت ملوان عمومي بر روی كشتیهای با ظرفیت دوره آموزشي 

 سفرهای نسدیک به ساحل 500ناخالص كمتر از 
 General Rating on Ships of GT<500 Engaged on 17/2/ت01/96/52 15/12/96 15/1/96

Near Coastal Voyages Upgrading Training 

Course 

5 

دوره آموزشي تطبیقي سمت افسر دوم بر روی كشتیهای چوبي با 

 سفرهای نسدیک به ساحل  500ظرفیت ناخالص كمتر از 
 Second Officer on wooden ships of GT<500 17/2/ت11/96/45 15/12/96 15/1/96

Engaged on Near Coastal Voyages Upgrading 

Training Course 

6 

تطبیقي سمت افسر دوم بر روی كشتیهای با ظرفیت دوره آموزشي 

 سفرهای نسدیک به ساحل 500ناخالص كمتر از 
 Second Officer on Ships of GT<500 Engaged  17/2/ت12/96/46 15/12/96 15/1/96

on Near Coastal Voyages Upgrading Training 

Course 

7 

كشتیهای چوبي با ظرفیت دوره آموزشي تطبیقي سمت فرمانده بر روی 

 سفرهای نسدیک به ساحل  500ناخالص كمتر از 
 Master on Wooden Ships of GT<500 Engaged 17/2/ت10/96/47 15/12/96 15/1/96

on Near Coastal Voyages Upgrading Training 

Course 

8 

دوره آموزشي تطبیقي سمت فرمانده بر روی كشتیهای با ظرفیت 

 17/2/ت04/96/44 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل  500ناخالص كمتر از 
Master on Ships of GT<500 Engaged on Near 

Coastal Voyages Upgrading Training Course 

9 

كشتیهای چوبي با ظرفیت ناخالص دوره آموزشي سمت فرمانده برروی 

 17/2/ت06/96/16 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل 500كمتر از 

 

10 

دوره آموزشي سمت فرمانده برروی كشتیهای با ظرفیت ناخالص كمتر از 

 17/2/ت07/96/12 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل 500
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11 

دوره آموزشي سمت افسردوم برروی كشتیهای چوبي با ظرفیت ناخالص 

 17/2/ت08/96/17 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل 500كمتر از 

 

12 

دوره آموزشي سمت افسردوم برروی كشتیهای با ظرفیت ناخالص كمتر 

 17/2/ت09/96/13 15/12/96 15/1/96 سفرهای نسدیک به ساحل 500از 

 


