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"د ور ل وه صدور وز و عا ت كاريا ي ي رديا ي"
(در اجراي مقررٌ  1.4مقايلٍ وامٍ كار دريايي )2006

تُيٍ كىىذٌ

تصًيةكىىذٌ

يزارت تعاين ،كار ي رفاٌ اجتماعي
تا
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َمكاري سازمان تىادر ي درياوًردي

َيأت مركسي
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َ -1ذف:
ضاتغِهٌذ ًوَدى ٍ ايجاد ٍحذت سٍيِ دس خػَظ واسياتي دسياًَسداى.
 -2محذيدٌ كارترد:
ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسديٍ ،صاست تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػي ،اداسات ول تؼاٍى واس ٍ سفاُ اجتواػي استاًْاي
سشاسش وطَس ،اداسات ول تٌادس ٍ دسياًَسدي استاًْا (هٌغمِاي) ٍ دفاتش واسياتي دسيايي.
 -3شرح عمليات:
مادٌ :1دس ايي دستَسالؼول اغغالحات صيش دس هؼاًي هطشٍح هشتَط تىاس هيسًٍذ:
 .1كارياتي دريايي :اضخاظ حمَلي ايشاًي وِ عثك ايي دستَسالؼول هجاص تِ فؼاليت واسياتي تشاي دسياًَسداى
هيتاضٌذ.
 .2كشتي/شىايرّ :ش ٍسيلِ دسياسٍ وِ اص ًظش لاتليت دسياًَسدي ٍ داسا تَدى ضشايظ ايوٌي الصم هغاتك تا لَاًيي هلي
ٍ تييالوللي ،هَسد تائيذ ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي تَدُ ٍ تشاي حول اًَاع تاس ٍ هسافش يا ّش دٍ ٍ يا اسائِ
خذهات هختلف دسيايي ًظيش اليشٍتي ،يذنوطي ،تحميماتي ٍ غيشُ دس دسيا ٍ آتشاِّّاي لاتل وطتيشاًي تِ واس
هيسٍد.
 .3رشتٍَاي علًم دريايي :هٌظَس وليِ سضتِّاي تحػيلي دس همغغ واسضٌاسي هٌْذسي ،هٌْذسي دسيا ٍ تاالتش
هػَب ٍصاست ػلَم ،تحميمات ٍ فيآٍسي است وِ هحَسيت اغلي آًْا دسياًَسدي (ػشضِ  -هَتَس)،
وطتيساصي ،حمَق دسيايي ،هذيشيت تاصسگاًي دسيايي ،هذيشيت وويسش دسيايي ،هذيشيت لجستيه تٌادس ٍ
هذيشيت حول ٍ ًمل دسيايي اػن اص ًظاهي ٍ غيشًظاهي دس دسيا ٍ آتشاِّّاي وطَس هيتاضذ.
 .4فعاليتُاي دريايي :هٌظَس فؼاليتّايي است وِ دس صهيٌِ تشًاهِسيضيً ،ظاست ،اًجام اهَس خذهات دسيايي
(ساٌّوايي وطتيّاً ،اٍتشي ،اليشٍتي ،آتٌگاسي ،يذنوطي ٍ  )...آضٌايي تا لَاًيي هلي ٍ وٌَاًسيَىّاي
تييالوللي هػَب ساصهاى تييالوللي دسياًَسدي (  ٍ ) IMOسايش ساصهاىّاي تخػػي هشتثظ ،تجْيضات
دسيايي -تٌذسي ،هخاتشاتي ،ووه ًاٍتشي ،وٌتشل تشافيه دسيايي ،سىَّا ٍ تاسيسات فشاساحل ،تؼويشات
ضٌاٍس/وطتي ،ايوٌي ٍ حفظ هحيظصيست دسيايي ،سَاًح دسيايي ،سياست گزاسي ٍ استاًذاسدساصي لَاًيي ٍ
همشسات دسيايي ،ثثت وطتي ٍ ًمل ٍ اًتماالت ضٌاٍس ،غذٍس گَاّيٌاهِّاي ضايستگي ،سغح اهٌيت ضٌاٍس ٍ
تٌذس ،آهَصش ٍ استماء هٌاتغ اًساًي ريهذخل ٍ تْشُتشداسي اص هٌاتغ دسيايي اػن اص ضيالتي ،غٌؼتي ٍ تاصسگاًي
دس دسيا تؼشيف ضذُاًذ.
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 .5يزارتٍ :صاست تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػي.
 .6سازمان :ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي.
 .7ادارٌ كل كار استان :اداسُ ول تؼاٍى،واس ٍ سفاُ اجتواػي استاى.
 .8ادارٌ كل تىادر استان :اداسات ول تٌادس ٍ دسياًَسدي استاًْا (هٌغمِاي)
مادٌ  :2هذيشاى ػاهل اضخاظ حمَلي هتماضي واسياتي دسيايي هيتايست ٍاجذ ضشايظ صيش تاضٌذ:
 .1تاتؼيت ايشاى.
 .2همين تَدى دس ايشاى.
 .3حذالل سي  30سال.
 .4اًجام خذهت ًظام ٍظيفِ يا هؼافيت دائن.
 .5ػذم اضتغال تِ واس دس دستگاّْاي دٍلتي ،هؤسسات ػوَهي غيشدٍلتي ٍ ًيض ضشوتْايي وِ تيص اص  50دسغذ
سشهايِ سْام آًْا هتؼلك تِ هشاجغ هضتَس تاضذ ٍ ًذاضتي سوت هطاتِ دس سايش ضشوتْا.
 .6تائيذيِ گزساًذى دٍسُّاي آهَصضي هطشٍح ريل تَسظ ساصهاى يا اداساُ ول تٌادس استاى.
الف) آضٌايي وافي تا صتاى اًگليسي ٍ اغغالحات تخػػي دسيايي (وسة ًوشُ لثَلي دس هػاحثِ).
ب) تسلظ تِ لَاًيي ٍ همشسات غذٍس هذاسن ٍ پشٍاًِ دسياًَسدي ايشاى ٍ سايش وطَسّا.
پ) تسلظ تِ اهَس چگًَگي اخز سٍاديذ ٍ وطَسّاي لاتل تشاًضيت جْت اػضام خذهِ ٍ آضٌايي تا خغَط َّايي.
ت) تسلظ تِ اهَس هشتثظ تا ولَجّاي غشاهت ٍ حوايت اص هالىاى ضٌاٍسّا دس پشداخت غشاهت .P&I
ث) آضٌايي تا آيييًاهِ تييالوللي اهٌيت وطتيّا ٍ تسْيالت تٌذسي .ISPS-CODE
 .7آضٌايي تا اتحاديِّاي دسياًَسدي هلي ٍ تييالوللي (تائيذيِ تَسظ اًجوي غٌفي دسياًَسداى).
 .8آضٌايي تا لَاًيي واس ٍ تأهيي اجتواػي جوَْسي اسالهي ايشاى ،ضٌاخت اتحاديِ تييالوللي واسگشاى حول ٍ
ًمل  ٍ ITFساصهاى جْاًي واس  ٍ ILOهماٍلِ ًاهِ واس دسيايي ( MLC 2006تائيذيِ اداسُ ول واس استاى
هشتَعِ).
 .9دس اختياس داضتي هذسن تحػيلي واسضٌاسي دس يىي اص سضتِّاي ػلَم دسيايي هَسد تائيذ ٍصاست ػلَم،
تحميمات ٍ فيآٍسي.

3

\ اداره امور كارگزاران دريايي و بنذري – دستورالعمل نحوه صذور مجوز و فعاليت كاريابي تخصصي دريايي \ \01.59.55

 تبصره :هذاسن غادسُ هؼادل افسش دٍم وطتي تا سفشّاي ًاهحذٍد ،هٌْذس سَم وطتيّا تا سفشّاي
ًاهحذٍد ،افسش تشق ٍ الىتشًٍيه ) ،(ETOتٌا تِ تطخيع ساصهاى ٍ ّوچٌيي گَاّيٌاهِ ضايستگي فشهاًذّي
سفشّاي ًاهحذٍد (تا ظشفيت ًاخالع  500تي  ٍ GTتيطتش) جضء هذاسن لاتل لثَل هحسَب هيضًَذ.
.10چْاس سال ساتمِ واس هفيذ اجشايي دس صهيٌِ اهَس دسيايي تِ تائيذ ساصهاى.
 تبصره  :1داضتي حذالل سِ سال ساتمِ واس دسياًَسدي تشاي افشاد داساي گَاّيٌاهِ ضايستگي فشهاًذّي
 ،Masterافسش اٍلي ،سشهٌْذس  ٍ Chief Engineerهٌْذس دٍم Engineer

 2ndوطتيّاي

الياًَسپيوا تا سفشّاي ًاهحذٍد.
 تبصره  :2داضتي حذالل پٌج سال ساتمِ واس دسياًَسدي تشاي افشاد داساي هذسن ضايستگي دسياًَسدي هؼتثش اص
جولِ فشهاًذّاى صيش  ، GT 300سش ساٌّوا ٍ ساٌّواي دسجِ يه ،فشهاًذُ ٍ هذيش هاضيي وطتي اليشٍب هىٌذُ
هخضىداس.
 تبصره  :3داضتي حذالل ّفت سال ساتمِ واس دسياًَسدي تشاي فشهاًذُ يذنوص.
 تبصره  :4داضتي حذالل دٍ سال ساتمِ واس دسياًَسدي تشاي هذيش دفتش ًوايٌذگي.
مادٌ  :3اضخاظ حمَلي هتماضي ايجاد واسياتي دسيايي هَظفٌذ پس اص هغالؼِ ٍ تشسسي ايي دستَسالؼول ٍ
اعويٌاى اص اًغثاق تا ضشايظ پيصتيٌي ضذُ دس آى اػن اص ضشايظ ػوَهي ٍ تخػػي تا اخز هؼشفيًاهِ اص اداسُ ول
واس استاى هشتَط جْت تائيذ غالحيت تخػػي دسيايي دس تْشاى تِ ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي (اداسُ اهَس
واسگضاساى دسيايي ٍ تٌذسي) ٍ دس استاى تِ اداسُ ول تٌادس استاى هشاجؼِ ٍ دس غَست دسيافت تائيذيِ هضتَس تشاي
عي هشاحل تؼذي دسيافت هجَص واسياتي تِ اداسُ ول واس استاى هشاجؼِ ًوايٌذ.
مادٌ  :4چٌاًچِ هشوض اغلي واسياتي دسيايي دس استاًْاي ساحلي ٍالغ ًثاضذ ضشٍسي است دس تٌادس استاًْاي
ساحلي هَسد فؼاليت دفتش ًوايٌذگي ايجاد ضَد.
 تبصره :1هذيش دفتش ًوايٌذگي وِ تَسظ هذيشػاهل تِ اداسُ ول واس هؼشفي هيگشدد تايستي حذالل داساي ضشايظ
ريل تاضٌذ:
الف) داضتي حذالل دٍ سال ساتمِ واس دسياًَسدي تِ تائيذ اداسُ ول تٌادس استاى (تثػشُ  4تٌذ  10هادُ .)2
ب) داضتي هذسن تحػيلي حذالل ديپلن هتَسغِ.
پ) حذالل  27سال سي.
ت) اًجام خذهت ًظام ٍظيفِ يا هؼافيت دائن.
ث) داضتي گَاّيٌاهِ ضايستگي/هْاست تا تطخيع ٍ تائيذ ساصهاى.
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 تبصره  :2تؼييي تؼذاد دفاتش واسياتي تخػػي دسيايي هَسد ًياص دس ّش استاى تشػْذُ ّيأت استاى هيتاضذ.
مادٌ  :5اضخاظ حمَلي داساي هجَص واسياتي دسيايي هَظفٌذ ضوي ثثت فؼاليت واسياتي دسيايي دس هَضَع
اساسٌاهِ ضشوت/هؤسسِ ،دس غَست تغييش هذيشػاهل ،اػضاء ّيأت هذيشُ ،هذيش دفتش ًوايٌذگي ،اساسٌاهِ ٍ
ّشگًَِ تغييش دس ًطاًي هشوض اغلي ،ضؼة ٍ تلفي ضشوت هشاتة سا لثل اص اًجام هشاحل ثثت تِ اعالع اداسُ ول
واس استاى هشتَعِ سساًذُ ٍ تائيذيِّاي الصم سا اخز ًوايٌذ.
مادٌ  :6تغييش هذيشػاهل ٍ هذيش دفتش ًوايٌذگي هٌَط تِ احشاص ضشايظ هزوَس دس هادُ  2ايي دستَسالؼول ٍ اػالم تِ
ساصهاى/اداسُ ول واس استاى هشتَعِ ٍ اخز تائيذيِ آًْا خَاّذ تَد.
مادٌ  :7واسياتي هَظف تِ سػايت هَاسد صيش هيتاضذ:
الف) تْيِ فْشست سٍص آهذ اص تواهي دسياًَسداى هطغَل تِ واس ضذُ تَسظ واسياتي.
ب) اسائِ اعالػات الصم تِ دسياًَسداى دس خػَظ حمَق ٍ ٍظايف آًاى تش هثٌاي لشاسداد واس لثل يا حيي
اضتغال تىاس دس وطتي.
پ) اسائِ يه ًسخِ لشاسداد واس تِ دسياًَسد.
ت) تشسسي غالحيت دسياًَسد تشاي ضغل هَسد ًظش ٍ تشسسي غحت ٍ اػتثاس گَاّيٌاهِّاي اجثاسي ٍ اسٌاد
اسائِ ضذُ تشاي واس تَسظ دسياًَسداى.
ث) تشسسي ػذم هغايشت لشاسداد واس فيهاتيي دسياًَسد ٍ هاله وطتي تا هماٍلِ ًاهِ واس دسيايي ٍ سايش لَاًيي
ٍ همشسات هشتَط.
ج) حفظ سَاتك واهل ٍ دليك دسياًَسداى (گَاّيٌاهِّاي تائيذ غالحيت دسياًَسداى ،سَاتك واسي ،اعالػات
ضخػي هشتثظ تا واس ،اعالػات پضضىي هشتثظ تا واس).
چ) تْيِ فْشست سٍص آهذ اص وطتيّايي وِ تشاي آًْا الذام تِ تأهيي دسياًَسد ضذُ است.
ح) اسائِ خذهات واسياتي دس ساػات اداسي ٍ دس ضشايظ اضغشاسي دس تواهي اٍلات ضثاًِ سٍص.
 تبصره :واسياتي هَظف است غشفاً تِ تأهيي دسياًَسد تشاي آى دستِ اص هالىيي وطتي الذام ًوايذ وِ ضشايظ
واس ٍ صًذگي سا هٌغثك تا هماٍلِ ًاهِ واس دسيايي ٍ سايش لَاًيي ٍ همشسات هشتثظ تا پيواىّاي جوؼي سا تشاي
دسياًَسداى هْيا ًوَدُاًذ.
خ) جوغ آٍسي ٍ تحليل اعالػات هشتَط تِ تاصاس واس دسيايي ٍ اسائِ تِ اداسُ ول واس ٍ تٌادس استاى.
د) ثثت آهاس ٍ اعالػات هشتَط تِ دسياًَسداى ،هالىاى وطتي دس ضثىِ هلي تاصاس واس تػَست ًظن ٍ هستوش.
ر) استخذام واسوٌاى ػولياتي ٍاجذ ضشايظ ػوَهي ٍ حشفِاي دس دفتش واسياتي.
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ر) استفادُ اص سشتشيّاي هىاتثاتي حاٍي آسمً ،ام ٍ ضواسُ ثثت ضشوت ،تاسيخ اخز هجَص واسياتي دسيايي.
ز) واسياتي هَظف است جْت جثشاى خساست هالي احتوالي تِ دسياًَسداى دس غَست ػذم سػايت هَاصيي
هشتَط هماٍلًِاهِ واس دسيايي تضوييّاي الصم سا اص هاله وطتي اخز ًوايذ.
مادٌ  :8هذت اػتثاس هجَص واسياتي دسيايي پٌج سال توام است ٍ توذيذ هجَص هٌَط تِ تائيذ ػولىشد تَسظ اداسُ
ول واس ٍ اداسُ ول تٌادس استاى ريشتظ هيتاضذ.
مادٌ  :9ضشوتْاي تأهيي خذهِ ،تجْيضات ٍ تؼويشات ضٌاٍس داساي هجَص اص ساصهاى هيتايست جْت اًجام
فؼاليت واسياتي دسيايي اص اداسُ ول واس استاى هشتَعِ حذاوثش تا پاياى سال  1395هجَص جذيذ دسيافت ًوايٌذ
تذيْي است اداهِ فؼاليت تؼذ اص ايي تاسيخ غيشلاًًَي هيتاضذ.
مادٌ  :10اسائِ خذهات واسياتي تِ دسياًَسد سايگاى است ٍ واسياتي غشفاً هيتَاًذ تاتت تىاس گواسي دسياًَسد تا
تَجِ تِ هذت لشاسداد واس تش اساس تَافك اص هاله وطتي حكالضحوِ دسيافت ًوايذ.
 تبصرهّ :ضيٌِ گَاّيٌاهِ هلي پضضىي ،دفتشچِ هلي دسياًَسداى ٍ گزسًاهِ يا ديگش اسٌاد هطاتِ هسافشت فشدي
وِ ضاهل ّضيٌِ ٍيضا وِ تايذ تَسظ غاحة وطتي تْيِ ضَد ،هطوَل ّضيٌِ واسياتي ًويتاضذ.
مادٌ  :11وٌتشل ٍ ًظاست تش ػولىشد هؤسسات واسياتي دسيايي اص جولِ دس خػَظ هَاسد ريل تشػْذُ اداسات ول
واس استاى است ٍ دسياًَسداى يا اًجويّاي غٌفي هشتَط هيتَاًٌذ ضىايات خَد دس صهيٌِ لػَس دس اجشاي ايي
دستَسالؼول سا تِ اداسُ ول واس استاى هشتَط اسائِ ٍ دسخَاست سسيذگي ًوايٌذ.
تبصره :اداسات ول تٌادس استاى هلضم تِ ّوىاسي الصم دس اًجام تاصسسيّاي تخػػي اص واسياتيّاي دسيايي
تػَست هطتشن هيتاضٌذ.
الف) هالىاى وطتي ّاي ايشاًي ًثايذ اص خذهات هؤسسات واسياتي ٍالغ دس وطَسّاي غيش ػضَ هماٍلًِاهِ واس
دسيايي وِ همشسات ٍ استاًذاسدّاي هشتَط هماٍلِ ًاهِ سا سػايت ًويوٌٌذ استفادُ ًوايٌذ ،دس غيش ايٌػَست تايذ
حسة دسخَاست اعالػات ساجغ تِ سػايت همشسات ٍ استاًذاسدّاي هضتَس دس وطَس غيشػضَ هشتَط سا اسائِ
ًوايٌذ.
ب) هشاوض واسياتي دسيايي تايذ دفاتش ثثت تشٍص ضذُ حاٍي ًام ٍ هطخػات ٍ هذاسن هشتَط تِ غالحيتّاي
حشفِاي ٍ سالهت پضضىي وليِ دسياًَسداى ٍ ًيض وطتيّايي وِ تشاي آًْا واسياتي وشدُاًذ سا ًگْذاسي ٍ حسة
دسخَاست هأهَساى ريػالح ٍصاست جْت تاصسسي دس اختياس ايطاى لشاس دٌّذ.
پ) هشاوض واسياتي دسيايي تِ هٌظَس وٌتشل اػتثاس هذاسن اسائِ ضذُ اص سَي دسياًَسداى ٍ تشٍص تَدى آًْا ،تايذ
ساص ٍ واسّاي هطخع الصم سا تذاسن ديذُ تاضٌذ.
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مادٌ  :12استىاب هَاسد صيش تخلف هحسَب هيضَد ٍ ضىايات هشتَط تِ واسياتي دسيايي دس ّيأت استاًي تا حضَس
ًوايٌذُ اداسُ ول تٌادس استاى هشتَعِ (تا حك سأي) ٍ دس غَست لضٍم تا حضَس هذيش واسياتي تشسسي ٍ سسيذگي
هيگشدد ٍ تٌثيْات اًضثاعي هتٌاسة تا تخلف عثك جذٍل صيش تؼييي هيگشدد.
الف) افطاي اعالػات ضخػي دسياًَسداى.
ب) اسائِ پيطٌْادات اغَاگشاًِ يا ّشگًَِ هؼاهلِ هالي تيي هاله ٍ دسياًَسد وِ تَسظ واسياتي اًجام ضذُ تاضذ.
پ) اسائِ ّشگًَِ اعالػات ٍ آهاس غيشٍالؼي تِ ٍاحذّاي ريشتظ.
ت) فمذاى ػولىشد ٍ غيشفؼال تَدى واسياتي.
ث) اخز ّشگًَِ حكالضحوِ تاتت واسياتي اص دسياًَسداى.
ج) استثواس دسياًَسداى يا پشسٌل ضاغل تش سٍي وطتيّاي خاظ.

چ) اػوال تثؼيض دس هؼشفي دسياًَسداى ،هواًؼت يا هٌػشف ًوَدى دسياًَسداى اص تػاحة هطاغلي وِ غالحيت
وسة آى سا داسًذ.
ح) اضتغال تِ فؼ اليت ديگشي تِ غيش اص واسياتي دس دفتش واسياتي.
خ) ػذم اسائِ ساٌّوايي ٍ هطاٍس ضغلي تِ جَيٌذگاى واس ٍ واس فشهاياى.
د) ػذم ًػة تاتلَ ،هجَص ٍ هٌطَس ساٌّواي استفادُ اص خذهات واسياتي دس هؤسسِ واسياتي.

ر) ػذم اسائِ تِ هَلغ آهاس ٍ اعالػات دسخَاستي تِ ٍاحذّاي ريشتظ .
ر) ػذم سػايت لَاًيي واس ٍ تأهيي اجتواػي.

ز) ّشگًَِ هحىَهيت ويفشي هؤثش وِ هٌجش تِ هحشٍهيت اص حمَق اجتواػي گشدد.
ش) هؼشفي جَيٌذگاى واس تِ واسفشهاياى تذٍى تَجِ تِ ضشايظ اػالم ضذُ اص سَي عشفيي.
س) اداهِ فؼاليت دس غَست ػذم توذيذ هجَص.
ش) ػذم استفادُ اص ًشمافضاس ٍ ساهاًِ تاصاس اضتغال.

رديف

مًارد تخلف تراتر تا مفاد
مجازات تعييه شذٌ متىاسة تا وًع تخلف
مادٌ 12
بنذ " الف " و " ر"
بنذ "ب"
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بنذهاي "پ" و " ر"
بنذهاي"ت" و "خ"
بنذهاي "ث" و " ج "
بنذ "ح"
بنذهاي " چ" و " د"
بنذ " ز"
–
بنذ "س"
بنذ "ش"

مادٌ  :13هالن ػول دس خػَظ هَاسدي وِ دس ايي دستَسالؼول تِ آى اضاسُ ًطذُ است آيييًاهِ اجشايي
واسياتيّاي غيشدٍلتي هيتاضذ.
 -4مستىذات:
 -1تٌذ (ج) هادُ ( )1آييي ًاهِ اجشايي لاًَى هجاصات اضتغال تِ حشفِ واسياتي تذٍى داضتي پشٍاًِ واس هػَب
ّ 1387يأت ٍصيشاى
 -2هماٍلِ ًاهِ واس دسيايي ،تخص استخذام ٍ واسياتي (همشسات  ،1.4استاًذاسد ٍ  1.4دستَسالؼول)
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