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  ٣٠/٣/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٠٦٣/ت٣٦٦١٨رهشما
  ي وزارت راه و شهرساز

 وزارت امورخارجه 
 مسلح  يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت

  يژه اقتصاديو و يصنعتي ـ مناطق آزاد تجار يعال يرخانه شورايدب 
مورخ  ٠٢/١٠٠/٣٧٦٧شنهاد شماره يپ به ٢١/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ايي ايران ـ) قانون دري٢٨اده (ـاد مـهرسازي و به استنـوزارت راه و ش ٤/٢/١٣٩٥
 يصنعتي ـ اداره مناطق آزاد تجار يقانون چگونگ ي) اصالح٢٢و ماده (ـ ١٣٤٣ـ مصوب

ران يا يياي) قانون در٢٨ماده ( يينامه اجرانيي، آـ ١٣٧٨مصوب ـ  رانيا ياسالم يجمهور
 ب کرد:ير تصويرا به شرح ز

 
  رانيا يياي) قانون در٢٨ماده ( يينامه اجرانييآ

  روند:يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده
، يبار يهايا بدون عرشه، با کاربريعرشه  يرو، داراله آبيهر نوع وس شناور:ـ  الف

) قانون ١ها که مصداق ماده (ير کاربريو سا ي، فنيات، خدميادي، صيحي، تفريمسافر
ران تردد يا ياسالم يت جمهوريت و صالحيتحت حاکم يهاران نباشد و در آبيا ييايدر
  ل مشابه.ير وساي، جت بت و سايق، لنج، جت اسکيل قايد از قبينما

  ت.) متر اس١٢شناور فاقد يا داراي رو سازه كه طول آن حداكثر تا (  قايق:ـ  ب
  سازمان بنادر و دريانوردي. سازمان:ـ  پ

هر شناوري كه مالكيت آن به شخص حقيقي ايراني و يا شخص حقوقي كه ـ ٢ماده
%) سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ٥١سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و يك درصد (

  رسد.نامه به ثبت ميايراني باشد، مطابق مقررات اين آيين
نامه موقتاً به ثبت برسد ر در حال ساخت بايد مطابق مقررات اين آيينشناوـ ٣ماده

كند. تكاليف مربوط به ارايه اظهارنامه و سازمان براي آن گواهينامه ثبت موقت صادر مي
ثبت بر عهده كارخانه سازنده است. گواهينامه موقت ثبت، پس از آزمايش و تحويل شناور 

    به مالك، باطل و مسترد خواهد شد.
نامه براساس مفاد به منظور ثبت اطالعات شناورهاي موضوع اين آيينـ ٤ماده

نامه ثبت شناور، دفتري به نام دفتر ثبت شناور در هر يك از ادارات كل سازمان در يگواه
  بنادر نگاهداري خواهد شد.

) فروند شناور ١٠٠) برگ است كه در آن (٢٠٠دفتر ثبت شناور مشتمل بر (ـ  الف
  رسد.ميبه ثبت 
گذاري و براي هر دو صفحه يك صفحات دفتر ثبت شناور به ترتيب شمارهـ  ب

شود. شماره مذکور، شماره رسمي شناور است و فقط به ثبت همان شماره تعيين مي
  شناور اختصاص دارد.

درخواست ثبت شناور توسط مالك شناور يا نماينده قانوني وي به سازمان ـ  ٥ماده
  شود.از ثبت رسيد آن به متقاضي تسليم مي شود و پسيتقديم م

مالك يا نماينده قانوني وي به همراه تقاضاي ثبت شناور بايد اسناد زير را ـ  ٦ماده
  به سازمان تحويل دهد:

  شده به مهر  تأييد ) اين آيين نامه که١وست (ياظهارنامه ثبت قايق مطابق پـ  الف
  دولت است.هيأت دفتر 

  اسناد مالكيت شناور.اصل و تصوير مصدق ـ  ب
  اصل و تصوير مصدق گواهي ساخت در مورد شناور نو.  ـ  پ
  بر حسب نوع شناور. يبندمربوط از مؤسسات رده يمنيو ا يفن يهاگواهينامهـ  ت
موافقتنامه كتبي شركت سهامي شيالت ايران در مورد ثبت شناور ماهيگيري، ـ  ث

  آبزي جمهوري اسالمي ايران. برداري از منابعموضوع قانون حفاظت و بهره
اسناد مالكيت شناور در خصوص شناورهاي ساخت داخل كشور، اسناد ـ  تبصره

خريد و يا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهاي ساخت خارج از كشور، گواهي 
 ثبت سفارش و اسناد خريد است. 

حراز شرايط مقرر در اند، در صورت اشناورهايي كه قبالً در خارج به ثبت رسيدهـ ٧ماده
  نامه، ثبت آنها منوط به ارايه تصوير مصدق گواهي ثبت و  ابطال ثبت خارجي است.اين آيين

كه شناور شرايط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد  در صورتيـ  ٨ماده
هاي پيوست آن كامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسي فني و صدور گواهينامه

  دهد.ني را انجام ميفني و ايم

هاي فني و ايمني قانوني را مؤسسات بازرسي از شناور و صدور گواهينامهـ ٩ماده
سازمان است، به نيابت از  تأييد بندي، كه يك شخص حقوقي ايراني يا غير ايراني موردرده

  دهد.طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام مي
شناور و بررسي اسناد و  يانورديت دريو قابلسازمان پس از احراز سالمت ـ ١٠ماده

درج  الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها،  بامدارك و تطبيق آن با اظهارنامه و دريافت حق
كند و مندرجات آن را به امضاي و ابعادي شناور و نام مالک آن ثبت مي يمشخصات فن

  رساند. مالك و يا نماينده قانوني وي مي
توانند با كسب اجازه از سازمان، گواهينامه دگان كنسولي ايران مينماينـ  تبصره

  ثبت موقت جهت شناورهايي كه در ايران به ثبت خواهند رسيد، صادر نمايند. 
سازمان پس از بازرسي شناور و احراز درج شماره رسمي ثبت در دو طرف ـ ١١ماده

  كند. سينه شناور، گواهينامه ثبت صادر مي
نامه ثبت شناورهاي ي) و گواه٢وست (يق مطابق پيمه ثبت قانايگواهـ  تبصره

) ٤وست (ينامه حداقل خدمه مورد نياز شناور مطابق پي) و گواه٣وست (يكوچك مطابق پ
  دولت است صادر خواهد شد.هيأت شده به مهر دفتر  تأييد نامه کهنيين آيا

  شود:در گواهينامه ثبت، موارد زير نوشته ميـ ١٢ماده
  ره ثبت شناور. شماـ  الف
  و نوع استفاده از شناور. يکاربرـ  ب
  روي محركه شناور.ينـ  پ
  ابعاد شناور.ـ  ت
  سال ساخت و نام كارخانه سازنده.ـ  ث
  جنس بدنه شناور.ـ  ج
  ظرفيت خالص و ناخالص شناور.ـ  چ
  مشخصات مالك و محل اقامت وي.ـ  ح
  بندر محل ثبت شناور.ـ  خ
  ناور.نامه شيمحل صدور گواهـ  د
  محدوده تردد شناور.ـ  ذ
  ق.ياز قايحداقل پرسنل مورد نـ  ر
  .يحيو تفر يمسافر يهاقيقا يت حمل مسافر برايحداکثر ظرفـ  ز
  نامه ثبت.يال گواهيخ انقضا و شماره سريتارـ  ژ

ر يصادر و به مالك تسليم و تصو يک نسخه اصليگواهينامه ثبت فقط در ـ ١٣ماده
  شود. مي ير نگهدارآن در سوابق ثبتي شناو

كه گواهينامه ثبت شناور مفقود شود و يا از بين برود، مالك يا  در صورتيـ  تبصره
نماينده او بالفاصله بايد گزارش مشروحي در اين مورد تسليم سازمان كرده و تقاضاي 

نامه ثبت المثني نمايد. اگر سازمان داليل از بين رفتن گواهينامه را موجه يصدور گواه
ه اقرارنامه و تعهدنامه ييص دهد، با تقاضاي صدور المثناي گواهينامه ثبت، پس از اراتشخ

  كند. توسط مالک يا نماينده قانوني وي موافقت مي
مورد استفاده  يشناورهايي كه بدون قصد انتفاع، صرفاً براي تفريح شخصـ ١٤ماده 

 يحينامه ثبت شناور تفريا گواهنامه بوده و براي آنهگيرند، تابع مقررات اين آيينقرار مي
  صادر خواهد شد. يشخص

شوند، يجهت ثبت معرفي م يعموم يحيکه با كاربري تفر ييشناورهاـ  تبصره
  صادر خواهد شد. يعموم يحينامه ثبت شناور تفريآنها گواه يبرا

يك  يبندصادر شده توسط مؤسسات رده يمنيو ا يفن يهانامهيگواهـ ١٥ماده
و پس از آن مالك يا نماينده قانوني وي بايد نسبت به تمديد گواهينامه  سال اعتبار دارد

  فني و ايمني اقدام نمايد. 
نامه هاي ثبت شناورهايي که قبل از تصويب اين آيينگواهينامهـ ١٦ماده

نامه بايد تجديد ثبت صادر شده اند، ظرف دو سال پس از تاريخ ابالغ اين آيين
نامه، بايد مقررات اين ماده را س از تصويب اين آيينشوند. سازمان ظرف يك ماه پ

با نشر آگهي به اطالع مالكان يا نماينده قانوني آنان برساند و از آنان براي تجديد 
ثبت دعوت نمايد. در صورت عدم مراجعه مالکان يا نماينده آنان جهت تجديد ثبت 

قرر نسبت به ابطال تواند پس از شش ماه از خاتمه مهلت مگواهينامه، سازمان مي
  ثبت شناور اقدام نمايد.  

پرداخت  الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك شناور بايدحقـ ١٧ماده
  شود، به شرح زير است:

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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الثبت قايق و شناورهاي كوچك تفريحي، با در نظر گرفتن مكان تردد و حقـ  الف
  ) ريال٣ر٠٠٠ر٠٠٠ون (يليا سه م) ريال ت١ر٠٠٠ر٠٠٠ون (يليک ميبا تشخيص سازمان از

ون يلي) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده چهار م١٠الثبت شناور تا (حقـ  ب
  ) ريال.٤ر٠٠٠ر٠٠٠(

ون يلي) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده پنج م٣٠الثبت شناور تا (حقـ  پ
  ) ريال.٥ر٠٠٠ر٠٠٠(

ون يلي) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده هفت م٥٠الثبت شناور تا (حقـ  ت
  ) ريال.٧ر٠٠٠ر٠٠٠(

ون يلي) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده ده م٥٠الثبت شناور باالي (حقـ  ث
  ) ريال.١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

هزينه درج تغييرات، تجديد گواهينامه ثبت، صدور گواهينامه المثني، ـ ١تبصره
  الثبت است.%) هزينه حق٥٠گواهينامه مصدق و گواهينامه ابطال ثبت، پنجاه درصد (

کبار بر مبناي نرخ تورم اعالمي يمندرج در اين ماده هر سه سال  مبالغـ ٢تبصره
  ابد.ييش ميهر سال افزا يبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به ازا

 يت جمهوريت و صالحيتواند در آبهاي تحت حاکمشناور در صورتي ميـ ١٨ماده
  كرده باشد. ذ اخ ايران تردد كند كه در سازمان به ثبت رسيده و گواهينامه ثبت ياسالم

ممانعت و اعمال قانون براي شناورهاي فاقد هويت و خارج از حدود و اوقات تبصره ـ 
مندرج در گواهينامه ثبت در بنادر آبهاي تحت حاکميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران بر 

  عهده گارد بنادر، درياباني ناجا و نيروي دريايي(آجا/سپاه) حسب مقررات مربوط است. 
نامه صرفاً از و انتقال مالكيت و ترهين شناورهاي موضوع اين آيين نقلـ ١٩ماده

گيرد. دفترخانه موظف است طريق دفاتر اسناد رسمي و با استعالم از سازمان صورت مي
و  ظرف پنج روز پس از صدور سند، يك نسخه از سند تنظيمي را به انضمام تصوير شناسنامه

وقي، اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي) به انضمام كارت ملي مالك (در مورد اشخاص حق
فيش واريز هزينه درج تغييرات به سازمان ارسال نمايد. اين تغييرات در دفتر ثبت شناورها 

  گردد.درج مي
مالك شناور، ورثه و يا قائم مقام قانوني وي بايد  ير قهرييدر صورت تغـ ٢٠ماده

تب را كتباً به سازمان اعالم نمايد. سازمان ظرف يك ماه پس از تاريخ تغيير مالكيت، مرا
پس از بررسي مستندات ارايه شده، شناور را به نام مالك جديد ثبت و گواهينامه ثبت 

  نام او صادر خواهد كرد. به
معتبر  يمنيو ا يفن يهانامهينامه ثبت و گواهيشناور تنها با داشتن گواهـ ٢١ماده
خود را از  يانورديت دريکه شناور به هر علت قابل يخواهد بود. درصورت يانورديمجاز به در

نده قانوني او موظف است يا نمايگر به ثبت برسد، مالک يا در کشور ديدست بدهد و 
د، مراتب را کتباً به سازمان يا ثبت جديخ از کار افتادن و يحداکثر ظرف دو ماه پس از تار

  د.يم نماينامه ثبت را تسليگزارش و گواه
از وقوع هر سانحه كه در نتيجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالك  پسـ ٢٢ماده

كه سازمان تشخيص  نده قانوني بايد مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتييا نماي
ست، يدهد شناور سالم نبوده و يا براي كاري كه اختصاص داده شده قابل استفاده ن

 رسي فني و ايمني مجدد، موقتاً نزد خود نگهداريگواهينامه ثبت آن را تا انجام تعمير و باز
  خواهد كرد.
كه غرق شدن  سازمان پس از بازرسي شناور و اسناد و مدارك، در صورتيـ ٢٣ماده

 و يا از حيز انتفاع خارج شدن شناور و يا ثبت آن در كشور ديگر را احراز نمايد، نسبت به ابطال
  گواهينامه ثبت اقدام خواهد كرد.

در صورتيكه مالك تصميم به اوراق كردن شناور را داشته باشد بايد ـ ٢٤ماده
تقاضاي خود را به همراه گواهينامه ثبت به سازمان ارايه كند، در صورتي كه شناور متعلق 

، رأساً اجازه يطيست محيت مقررات زيگر نباشد، سازمان ضمن رعايحقوق اشخاص د
  اوراق شناور را صادر خواهد كرد.

مالك حداكثر يك ماه پس از اوراق كردن شناور، بايد مراتب را به سازمان محل ثبت 
شناور اعالم كند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهينامه ابطال ثبت را صادر 

  خواهد كرد.
بندي مجاز و براساس ابعاد و مشخصات فني شناورها توسط مؤسسات ردهـ ٢٥ماده

  شود.هاي ثبت و فني و ايمني آن درج ميو در گواهينامه مقررات مربوط محاسبه
مالك قبل از هرگونه اقدام به تغيير ابعاد، موتور و ساير مشخصات فني ـ ٢٦ماده

شناور موظف است مراتب را به سازمان اعالم نمايد. پس از صدور مجوز توسط 
اهينامه ثبت بندي، انجام و در گوسازمان، تغييرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده

  شود. درج مي

تواند تا برداري از شناور را ندارد و سازمان ميدر موارد زير مالك حق بهرهـ ٢٧ماده
  رفع مشكل، از خروج شناور از بندر جلوگيري كند.

  نداشتن گواهينامه ثبت يا مفقود شدن يا از بين رفتن يا مخدوش شدن آن.ـ  الف
  هره برداري از شناور.اعالم نكردن اختالل در قابليت بـ  ب
  ثبت شناور در كشور ديگر.ـ  پ
  اعالم نكردن تغيير قهري مالك شناور.ـ  ت

که  يا ورزشي يحيتفر يبا کاربر يشناورهاي نظامي و انتظامي و شناورهاـ ٢٨ماده
  ستند. ينامه ننيين آيخود رانش هستند، مشمول ا يرويفاقد ن

) ١( هايي است که مشمول مادهورها و کشتينامه ناظر بر شنااحکام اين آيينـ ٢٩ماده
نامه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز قانون دريايي ايران نباشند. احکام اين آيين

شده در ضوابط ثبت و  ينيبشير پينامه احکام مغانيين آيا ياالجرا است. با اجراالزم
، يصنعتي ـ تجارران به شناورها در مناطق آزاد يا ياسالم يت جمهوريتابع ياعطا

  شود.يلغو م ٢٧/١٢/١٣٨٨ک مورخ ٤٤٢٠٠/ت٢٦٧٧٢نامه شماره بيموضوع تصو
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  )١(پيوست

  
  اظهارنامه ثبت قايق

  
   خدماتي      صيادي       نوع قايق: تفريحي
  عمق:  عرض:  طول:   مشخصات قايق

  ده:كارخانه سازن  سال ساخت:  جنس بدنه:
  قدرت موتور/موتورها:  نوع موتور/موتورها:

  در صورت تعويض موتور
  قدرت موتور/موتورها:  نوع موتور/موتورها:

  تجهيزات ايمني
  تعداد حلقه نجات:  تعداد جليقه نجات:

  نشاني: تعداد كپسول آتش  چراغ راه در شب:
  تجهيزات مخابراتي

  ساير:  تلفن همراه:  سيم دستي: بي

  
  الك/مالكينمشخصات م

    الف: مالك حقيقي
  شماره شناسنامه:  نام خانوادگي:  نام:

  تاريخ تولد:  محل تولد/صدورشناسنامه:  نام پدر:

  شماره ملي:
  

  كدپستي: 
  

  تلفن ثابت و همراه:
  

  آدرس:

  
    حقوقي: مالك ب

  شماره ثبت:  نام مالك:

  شناسه ملي:  تاريخ ثبت:  محل ثبت:

  كدپستي:
  

  تلفن ثابت و همراه:
  

  آدرس:
  

  محل امضاي مالك                   
  تاريخ
  

  توضيحات:
  فرم با بدقت مطالعه و تكميل فرمائيد. ـ متقاضي محترم لطفاً

  گردد. ـ اطالعات مندرج در فرم شخصي و محرمانه تلقي مي
  الع داده شود.ـ هرگونه تغيير در مشخصات شناور و يا مالكين بايد كتباً به اداره بازرسي و ثبت شناورها اط
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  محل الصاق
 عكس

  )٢(پيوست 
  

  شماره ثبت:

  تاريخ صدور:

  شماره سريال:

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت راه و شهرسازي

  سازمان بنادر و دريانوردي

  اداره كل بنادر و دريانوردي...............

  گواهينامه ثبت قايق...........................

  
  
  
  
  

  فرزند:                                     نام خانوادگي:                                                  نام:                

  شماره ملي:          محل صدور:                            تاريخ تولد:                          شماره شناسنامه:     

  آدرس مالك:

  ...................................................مدير......

  

  باشد. هاي تفريحي و صيادي مي اجازه فعاليت قايق منوط به اعتبار گواهينامه ايمني قايق

  بندي داخلي موردتأييد صادر خواهدشد. ايمني توسط مؤسسات رده گواهينامه٭ 
  
  

  مشخصات قايق:

  جنس بدنه:                      طول:                            عرض:                      عمق: 

  تاريخ ساخت:                                             كارخانه سازنده:

  نوع موتور:                                     شماره موتور:                                قدرت موتور:

  داقل پرسنل موردنياز:حداكثر سرنشين مجاز:                             ح

  در صورت تعويض موتور:

  نوع موتور:                     نوع بدنه:                    شماره موتور:                           قدرت موتور:

  تجهيزات ايمني:

  نشاني: ول آتشتعداد جليقه نجات:         تعداد حلقه نجات:           چراغ راه در شب:           تعداد كپس

  تجهيزات مخابراتي:

  بي سيم دستي:                      موبايل:

  

  تذكرات:

بايستي همراه استفاده كننده باشد و در صورت تقاضا  ـ اين گواهينامه به هنگام استفاده از قايق مي١

  ارائه نمايد.

  ـ در صورت مفقود شدن فوراً مراتب به بندر صادركننده اطالع داده شود.٢

  ـ اين گواهينامه از نظر مالكيت و نقل و انتقاالت اعتبار قانوني ندارد.٣

  ـ هرگونه جعل، تزوير، حك و اصالح طبق قانون قابل تعقيب است.٤

  ـ سوار نمودن تعداد سرنشين بيش از حد تعيين شده اكيداً ممنوع است. ٥

  )۳(پيوست 
  

  دولت جمهوري اسالمي ايران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

  وزارت راه و شهرسازي
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT 

  سازمان بنادر و دريانوردي
PORTS & MARITIME ORGANIZATION 

  نامه ثبت شناورهاي كوچك گواهي
  (مجاز به تردد در آبهاي داخلي و سرزميني)
CERTIFICATE OF REGISTRY 

FOR  SMALL VESSELS 
(PERMITTED TO SAIL IN INTERNAL & TERRITORIAL WATERS)  

  نام شناور
Name of vessel 

  بندر ثبت
Port of Registry 

  شماره و تاريخ ثبت 
No. & Date of Registry 

  عالمت خطاب
Call sign 

        
  نوع شناور

Type of Vessel 

  سال ساخت
Year of Built 

  محل ساخت
Place of Built  

  تحت كالس
Classed by 

        
  دهنام و نشاني سازن

Name & Address of Manufacturer 

  شماره و تاريخ و بندر ثبت قبلي (در صورت وجود)
Previous No. Date & Port of Registry 

    

  
  مشخصات بدنه و ظرفيت ثبت شده

Registered Dimensions, Tonnage & Hull Particulars 

  عمق (متر)

Moulded Depth (m) 

  عرض مياني (متر)

Moulded Breath(m) 

  طول سرتاسري (متر)

Length Overall(m) 

  ظرفيت خالص

N.T 

  ظرفيت ناخالص

GT 

          

  
 Particulars of Main Enginesمشخصات موتورهاي اصلي                                                                                       

  نوع موتورهاي اصلي
Type of Main Engines 

  تعداد موتورها و سيلندر
No. of Eng & Cyl. 

  قدرت موتورها
BHP (Kw) 

  حداكثر سرعت
Max . Speed 

        
  تعداد پروانه

No. of Propeller(s) 

  سال ساخت
Year of Built 

  محل ساخت
Place of Bullt 

  نام و نشاني سازنده
Name & Address of Manufacturer 

        
  مشخصات مالك (مالكين)

Name of Owner (s) 

  تابعيت 
Nationality 

  ايران  
IRANIAN 

 Addressنشاني                                                                                                              
تعداد سهام                       

Rate of Shares 

  ۱۰۰%  
%۱۰۰  

 Piace of Issue                                                                                                                             محل صدور               
 Date of                                             تاريخ صدور                                                                                                          
 Name & position of Authorityنام و سمت مقام مسئول                                                                                       

 .Summary of Transactions, Mortgages & Modifications on overieaf       . باشد خالصه معامالت، رهن و تغييرات در پشت صفحه مي

  
ـ رهن و تغييرات  Summary of Transections, Mortgages & Modifications                                                    خالصه معامالت 

  نام شناور
Name of Vessel 

  شماره و تاريخ ثبت
No. & Date of Registry 

  ندر ثبتب
Port of registry 

  عالمت خطاب
Call Sign 
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  )۴(پيوست 
  

  دولت جمهوري اسالمي ايران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

  وزارت راه و شهرسازي
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT 

  سازمان بنادر و دريانوردي
PORTS & MARITIME ORGANIZATION  

  موردنياز شناور جهت دريانوردي ايمنگواهينامه حداقل خدمه 
MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE 

  V/13(b)صادره مطابق با ماده 
ISSUED UNDER THE PROVISION OF REGULATION V/13(b) OF THE 

  هاي مربوطه ) و اصالحيه۱۹۷۴المللي ايمني جان اشخاص در دريا ( كنوانسيون بين
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended 

  
  نام كشتي

NAME OD SHIP  

  نوع كشتي

TYPE OF SHIP 

  شماره مشخصه

DISTINCTIVE NUMBER OR LETTER 

  شماره آيمو

IMO NUMBER  

  بندر ثبت

PORT OF REGISTRY 

  محدوده دريانوردي

AREA OF OPERATION 

            

  
  ظرفيت غيرخالص

GROSS TONNAGE  

  صظرفيت خال

NET TONNAGE 

  نوع و تعداد موتورهاي اصلي

NO. & TYPE OF MAIN ENGINES 

 (KW)قدرت موتور

POWER (KW) 

        

  
 PER(OD)CALLY UNATTENDED MACHINERY SPACE    NO   YES         دارد       ندارد    اي  موتورخانه، نگهباني دوره

                                                            
  كشتي نامبرده شده در اين گواهينامه جهت دريانوردي ايمن، بايستي حداقل تعداد خدمه ذيل با درجه مشخص شده را به همراه داشته باشد.

THIS SHIP NAMED IN THIS DOCUMENT IS CONSIDERED TO BE SAFELY MANNED IF, WHEN 

IT PROCEEDS TO SEA, IT CARRIES NOT LESS THAN THE NUMBER AND GRADE/CAPACITY 

OF PERSONNEL SPECIFIED IN THE TABLE(S) BELOW. 

 
  درجه  تعداد نفرات  درجه  تعداد نفرات

Nr. PERSONS GRADE/CAPACITY Nr. PERSONS GRADE/CAPACITY 

        
        
        
        
        
        

  
 :Date of Issue                                                                                                      تاريخ صدور:                                            

 :Place of Issue                                                                       محل صدور:                                                                          

 :Name & Position of Authorized Person                                            نام و سمت مقام مسئول:                      

 Seal & Stamp                                                                                                               مهر و امضاء            
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