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 مقدمه 

 

 از فصل دوم آئین نامه ساازمان بناادر و کياتیرانی 3ماده  3بر اساس بند  دريانوردی ه اينكه سازمان بنادر و با عنايت ب

، وظائف و اختیارات تهیه و تنظای  و ارارای مقاررات بنادری و درياايی و کياتیرانی 1348مصوب بهمن )دريانوردی( 

ن مراکز کنترل و بازرسای کياتیها در خصاون کنتارل و بازرگانی را داراست و همچنین به منظور استفاده بهینه از توا

از تحت پرچ  و با پرچ  خارری و  اع  GT 500با ظرفیت ناخالص کمتر از شناورهای نظارت در امر ارتقاء سطح ايمنی 

            مفااد آياین ناماه هاای اررايای ساازمان  و  ،و باین المللای تالش در رهت تطبیا  وضاعیت آنهاا باا مقاررات ملای

و لزوم ارتقاء ايمنی آبراههای تحت حاکمیت رمهوری اسالمی ايران و رلوگیری از آلاودگی فاه  نامه های منطقه ای ت

استاندارد در بنادر ايران، دستورالعمل حاضر با استناد به الزامات غیرمحیط زيست دريايی و نهايتاً کاهش تردد شناورهای 

 1383ماور   1377مصاوب رلساه ) ی غیرکنوانسایونیبازرسی شناورهاو نحوه  ايمنیآيین نامه و روش کار مصرح در 

  آياین ناماه هاایقوانین و ساير و  شورای عالی سازمان بنادر و دريانوردی( 16/03/1384هیات محترم عامل و مصوب 

 ايعالیشاوردر تااري  تصاوي   ازتهیاه و  فوق الذکررهت بازديد از شناورهای دريايی  بین المللیکنوانسیونهای ملی و 

 .سازمان الزم االررا می باشد
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 هدف    1ماده 

مرباو  باه ايمنای درياانوردی و ملی و بین المللی هدف از دستورالعمل حاضر، اررای صحیح و کامل قوانین و مقررات 

اينگونه کنترل و بازرسی  از طري  ،GT 500با ظرفیت ناخالص کمتر از شناورهای رلوگیری از آلودگی آب دريا توسط 

       و معايا  بمنظور شناسائی شناورهای غیر استاندارد و الزام باه انااام اقادامات مقت ای  رهات رفاص ناواقص شناورها 

 می باشد. 

 

 تعاريف  2ماده 

 در اين دستورالعمل واژه های زير در معانی ميروح مربو  مد نظر بوده و به کار می روند:

 آبهای تحت حاکمیت:  (1. 2

و  1372ن مناط  دريايی رمهوری اسالمی ايران در خلیج فارس و دريای عمان مصاوب آبهای موضوع قانو

  آبهای تحت حاکمیت و صالحیت رمهوری اسالمی ايران در دريای خزر و رودخانه اروند

 (:Convention) ونیکنوانس(      2. 2

قاوانین  روياه هاای حااک  بار طب  اصول ومرتبط با صنايص دريايی و دريانوردی که  آورتواف  يا پیمان الزام

و اياران نیاز مفااد آن را پذيرفتاه و بعناوان  شودالمللی منعقد میهای بینسازمان المللی میان کيورها وبین

    بخيی از مقررات کيور شناخته می شود. 

 (     سازمان:3. 2

ران، باه عناوان مرراص که به نیابت از دولت رمهوری اساالمی ايا دريانوردیعبارت است از سازمان بنادر و 

خارری و  و شناورهای امور کنترل و بازرسی کيتیها واررای کنوانسیونهای بین المللی دريايی کيور مسئولیت 

 ايرانی را بر عهده دارد.

 (:Classification Society(      موسسه رده بندی) 4. 2

وسااط قطعنامااه هااای اصااالح شااده ت A.739(18)اساات کااه بااا شاارايط مناادرم در قطعنامااه ای موسسااه 

MSC.208(81) و A.789(19) کيور صااح  پارچ  بارای ارائاه  مررص دريايی مطابقت داشته و به نیابت از

کنوانسیونهای بین المللای و  الزامات با منطب  خدمات قانونی الزم و بازديد وضعیت فنی و ايمنی و تاهیزاتی

 نتخاب شده باشد.ا ورهااشن وقوانین ملی و صدور گواهینامه های مربوطه برای کيتیها 

 : شناور(      5. 2

باری،  با کاربریو  GT 500با ظرفیت ناخالص کمتر ازفلزی  يا چوبی وسنتی، شناور  هرگونهاز  است عبارت

 . شناور های خدماتیو  تفريحی، صیادی، يدک کش، بارم /تانكر، مسافری

آياین ناماه ايمنای و نحاوه بازرسای شاناورهای  از فصل يک 9بند مفاد منطب  با  ساير شرايط اين شناورها

 سازمان می باشد. شورايعالی 16/3/84 مور غیرکنوانسیونی مصوب 



 4 

 کنترل و بازرسی شناورهای با پرچ  ايران: (6. 2

آبهاای در  GT 500با ظرفیت ناخالص کمتر ازوضعیت فنی و ايمنی شناورهای ايرانی بررسی گواهینامه ها و 

 قوانین و تصريح شده در الزامات انطباق باحصول اطمینان از به منظور  و خارری، داخلی بنادرتحت حاکمیت و 

 .بین المللی دريايیکنوانسیونهای و  آيین نامه های ملی

 کنترل و بازرسی شناورهای با پرچ  خارری: ( 7. 2

            در بنادر GT 500با ظرفیت ناخالص کمتر ازبررسی گواهینامه ها و وضعیت فنی و ايمنی شناورهای خارری 

 در تصريح شده الزامات انطباق بااسالمی ايران به منظور حصول اطمینان از  و آبهای تحت حاکمیت رمهوری

      .غیراستاندارد شناورهایو رلوگیری از ورود  قوانین و آيین نامه های ملی و کنوانسیونهای بین المللی دريايی             

 :شناورهارل و بازرسی افسر کنت (8. 2 

و منحصرا  نموده شناورها بازرسیهای فنی و ايمنی اقدام بهفردی متخصص و وارد شرايط که با ماوز سازمان 

 سازمان پاسخگوست.در برابر 

 :(Deficiency)نقص   (9. 2

      هاا، گواهیناماه معاي  و نواقص مرباو  باه اع  از شناورعبارت است از هرگونه عدم انطباق وضعیت مورود 

فهرسات در  منادرمقوانین ملای بین المللی و  کنوانسیونهایبدنه، تاهیزات، ماشین آالت و خدمه با الزامات 

 دستورالعمل حاضر.  3ماده مستندات 

 (: Valid Certificate(    گواهینامه معتبر)10. 2

 رده بنادی معتبار وسساات و يا به نیابت از آن توسط م کيور صاح  پرچ گواهینامه ای که مستقیما توسط 

  .شده باشد و ممهورصادر 

 (:Clear Groundsادله کافی  )  (11. 2

  ايمنی  شرايط فنی و ،ترل و بازرسیافسر کن یبه موارد و شواهدی اطالق می شود که بر اساس نظر کارشناس 

مربوطه مطابقات نین ملی و قوا ی بین المللیبا الزامات کنوانسیونها وضوحشناور، تاهیزات و يا پرسنل آن به 

ف خود در مورد  ايمنی و روشهای رلوگیری از آلودگی ينداشته و يا اينكه فرمانده و ديگر پرسنل شناور به وظا

 اينگونه شواهد می تواند به اناام بازرسی رزء به رزء منار گردد. .دريايی آشنائی نداشته باشند

 :(Initial Inspection)بازرسی اولیه  ( 12. 2

شرايط کلی ، ارت است از بازديد اولیه از يک شناور که به منظور بررسی اعتبار اسناد و گواهینامه های مرتبطعب

 تاهیزات و خدمه اناام می پذيرد. تعداد و کیفیت ،  شناور

 :(Expanded Inspection)(  بازرسی گسترده 13. 2

 و های فلاه بار، تانكرهااشاناورتمال خطار در باال بودن اح شرايط خان سازه ای و فعالیت،با توره به ماهیت 
          تار و بررسی دقیقتر و گسترده محدود نيده12. 2بازرسی اولیه اينگونه شناورها به موارد بند تفريحی  /سافریم

 مكنم می شود که بازرسی اصطالحا بازرسی گسترده خواندهاين . از ساير الزامات فنی و ايمنی را در بر می گیرد
 منار گردد.نیز به اناام بازرسی رزء به رزء مان و انبارها شرايط ساختتوره با است 
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 :(More Detailed Inspection)بازرسی رزء به رزء  (14. 2

که ادله کافی برای ايان نتیااه گیاری وراود  پذيردعبارت است از بازرسی دقی  شناور و هنگامی اناام می 

و يا ، تاهیزات و يا خدمه به صورت بارزی با مندررات گواهینامه ها داشته باشد که شرايط فنی و ايمنی شناور 

مطابقت ندارد. اين بازرسای مای تواناد تماامی روانا  شاناور همچاون وضاعیت ساازه، ساير الزامات قانونی 

پرسانل و  اقاماتوضاعیت کاار و کارآيی و تعداد پرسنل مطاب  با گواهینامه حداقل پرسنل ايمان، تاهیزات، 

بگیرد. هدف از اناام اين بازرسی آگاهی از وضعیت واقعی شناور در صورت بروز  اتی شناور را دربرمراحل عملی

 هرگونه شک و شبه در بازرسی اولیه يا بازرسی گسترده است.

 :Aموتورخانه نوع (   15. 2

 ای که شامل يكی از موارد ذيل باشد:محوطه عبارت است از            

 درون سوز بكار رفته برای رانش اصلی هایموتورقرار محوطه است  -           

کاه تاوان  درصاورتیكه ،درون سوز بكار رفته برای اهدافی غیر از راناش اصالی هایموتورمحوطه استقرار   -           

 نباشد. KW 375خروری ماموع آنها کمتر از 

      انتقاال ساوخت ياا تاهیازات  هرگونه ديگ بخار نفت سوز ياا تاهیازات آمااده ساازی و محوطه استقرار  - 

 ، زباله سوزها و غیره.غیر از ديگ بخار از قبیل تاهیزات تولید گاز خنثی نفت سوز ديگر

 (:Substandard Ship(    شناور غیر استاندارد)16. 2

و  از استانداردها پايین ترايمنی عملیات آن بصورت بارزی  يا تاهیزات و ،شناوری که وضعیت بدنه، دستگاهها

             و کارآيی و يا اينكه تعداد ،باشد مقررات ملی وآيین نامه ها بین المللی و  کنوانسیونهایتصريح شده در الزامات 

 نباشد. شناور ايمن پرسنلگواهینامه حداقل با مطاب   خدمه آن

 (:Detentionشناور )فنی و ايمنی ممانعت از خروم يا توقیف   (17. 2

 و و ران پرسانل ايمنی دريانوردی، سالمتی آشكاراکه  شناور رهت رفص معاي  و نواقصیرلوگیری از خروم 

اين اقدام ممكن است برنامه زمانبندی حرکت شاناور  .محیط زيست دريايی را در معرض خطر قرار می دهند

 در حالت عادی را تحت تاثیر قرار دهد.

 (     توقف عملیات تخلیه و بارگیری :18. 2

 توقف هرگونه عملیات تخلیه و بارگیری شناور.              

 (:Banned Vesselشناور ممنوع الورود )   (19. 2

   غیر استاندارد تياخیص داده  سازماننظر افسر کنترل و بازرسی و هماهنگی با پرچ  خارری که با  شناوری

 را  اياران بناادر به رازه ورودشده و به دلیل به مخاطره انداختن ايمنی دريانوردی و محیط زيست دريايی  ا

 ندارند.
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 (:Suspended Vessel) با کالس معل  شناور  (20. 2

باه حالات بنا باه داليلای  موسسه رده بندی يا کيور صاح  پرچ از طرف آن  (های) گواهینامهکه ی شناور

 .است تعلی  درآمده

 :(Suspension of Inspection)تعلی  بازرسی  (21. 2

  شارايط  ، تاهیزات وشناوربه دلیل غیراستاندارد بودن وضعیت کلی  شناوردن اناام بازرسی يک به تعلی  درآم

 .آنبر روی  اقامت پرسنلکار و 

 

 مستندات مورد استفاده در كنترل و بازرسي كشتيها  3ماده 

 عبارتنداز:« مستندات مورد استفاده»از لحاظ اين دستورالعمل، 

 (؛SOLAS 74) 1974نی ران اشخان در دريا، کنوانسیون بین المللی ايم   -

 ؛کنوانسیون بین المللی ايمنی ران اشخان در دريا  1988و  1978پروتكلهای     -

 (؛MARPOL 73/78) 1978کنوانسیون بین المللی رلوگیری از آلودگی توسط کيتی ها و اصالحیه پروتكل    -

 ؛ (Load Line 66 )کنوانسیون بین المللی خط شاهین    -

  ؛کنوانسیون بین المللی خط شاهین1988پروتكل     -

 ؛ (Tonnage Measurement 69کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کيتی ها)   -

 ؛ ( 72COLREGکنوانسیون بین المللی رلوگیری از تصادف در دريا)   -

              العاده شورايعالی سازمان در تاري  ه فوقی غیرکنوانسیونی مصوب رلسايمنی و نحوه بازرسی شناورها آيین نامه   -

 ؛16/3/1384     

   مقررات مربو  به تعیین خط بارگیری "حوه بازرسی شناورها آيین نامه ايمنی ساخت، تاهیزات و ن 1مكمل شماره    -

 ؛"موتور لناهای سنتی چوبی مورود     

    مقررات تعیین ظرفیت ناخالص و "و نحوه بازرسی شناورها  آيین نامه ايمنی ساخت، تاهیزات 3مكمل شماره    -

 ؛"ظرفیت خالص موتورلناهای سنتی چوبی مورود      

 هیات عامل  1/11/86مور   1524مصوب رلسه شناور ايمن صدور گواهینامه حداقل پرسنل اررايی دستورالعمل     -

 ؛سازمان      

 1978آماااوزش، صااادور گواهیناماااه و نگهباااانی درياااانوردان،  پیماااان ناماااه باااین المللااای اساااتانداردهای    -

(STCW 78)    ؛ 

 و ساير قوانین و مقررات دريايی  IMOکلیه آيین نامه ها، دستورالعملها، قطعنامه ها و بخينامه های الزم االررای    -

 بازرسی شناورها بر عهده  و وظايف و اختیاراتی را در خصون کنترل مربو  بوده وکه به اين بخش  کيوری مرتبط     

  .ردگذامی  سازمان      
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 شناورهامجوز كنترل و بازرسي  4ماده 

در موارد ذيال در هار زماان و هار  بجزبر اساس اين دستورالعمل افسران کنترل و بازرسی مااز خواهند بود 

باا ظرفیات خاارری  ايرانای و شاناورهایروی بر نقطه از آبهای تحت حاکمیت اع  از لنگرگاهها و اسكله ها 

 بپردازند. هاآنحاضر شده و به کنترل و بازرسی فنی و ايمنی  GT 500ناخالص کمتر از 

 .هايی که اهداف نظامی را دنبال می کنندو شناور های نظامیشناور (1

  قانون راهنمايی و رانندگی 33موضوع ماده قايقهای تفريحی  (2

 ندر شده اند.اضطراری وارد ب ی خان وشرايط نا بری که بياهشناور (3

 

 واجد شرايط بازرسي  (FSC)شناورهاي ايراني 5ماده 

با لحاظ کردن حاداقل درصاد بازرسای ابااله شاده توساط می بايست در صورت داشتن شرايط ذيل شناورهای ايرانی 

 تحت بازرسیهای فنی و ايمنی قرار گیرند: سازمان 

 از بنادر ايران گذشته باشد. شناورهايی که سه ماه از آخرين بازرسی آنها در يكی  (1. 5

 که دو ماه از آخرين بازرسی آنها در بنادر ايران گذشته باشد. تفريحی /شناورهای مسافری (2. 5

 شناورهايی که نگرانی های عملیاتی در مورد آنها ورود داشته باشد. (3. 5

 واقص مه  دريافت شده باشد.شناورهايی که در مورد آنها توسط منابص موث  گزارشهايی مبنی بر ورود ن (4. 5

 باشند. شدهحوادث و تصادف  ايران دچار دراقبل از ورود به بنشناورهايی که  (5. 5

     مياكوک باه نظاروضاعیت آنهاا شناورهايی که به تيخیص مرکز کنترل و بازرسی بندر از نظر فنی و ايمنی  (6. 5

 2. 5و  1. 5موضاوع بنادهای  محدوديت زماانی و بدون ديگرمی رسند، بدون توره به بازرسی قبلی در بنادر 

 تحت بازرسی فنی و ايمنی قرار می گیرند.

     به لحاظ کنترل بیيتر موارد ايمنی و  ،با هماهنگی بنادرو  سازماندر موارد خان بنا به دستور مسئولین ذيربط  (7. 5

 حفاظت محیط زيست دريايی.         

 ند.باشوارد بنادر يا آبهای تحت حاکمیت شده رای اولین بار بماه  6 پس ازشناورهايی که  ( 8. 5

 

 خارجي واجد شرايط بازرسي  (PSC)شناورهاي  6ماده 

     شارايط ذيال يكای از در صاورت داشاتن  ايارانو صالحیت  بنادر و آبهای تحت حاکمیت شناورهای خارری وارده به 

 گیرند: می بايست در اولويت اناام بازرسیهای فنی و ايمنی قرار

 شناوری که برای اولین بار وارد بنادر ايران شده باشد. ( 1. 6

 ی که شش ماه از آخرين تاري  بازرسی آنها در يكی از بنادر ايران می گذرد. يشناورها ( 2. 6

 .ناشناخته است (      شناورهايی که مؤسسه رده بندی آنها3. 6

 سال و بیيتر 15(       شناورهايی با سن 4. 6
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  در آنها باالست.خطر  احتمال بروزکه سال  10با سن بیش از تانكر انواع فله بر و (    شناورهای 5 .6

(    شناورهای که يک بندر را با شر  رفص نواقص يافت شده در مدت ميخص ترک کرده اند و اين مدت به پايان 6. 6

 رسیده است. 

 ث ، گزارشهايی مبنی بر ورود نواقص مه  دريافت شده باشد.شناورهايی که در مورد آنها توسط منابص مو     (7. 6

 شناورهايی که صدمات، حوادث و تصادف قبل از ورود به بندر داشته باشند.     (8. 6

   مياكوک باه نظار وضاعیت آنهاا شناورهايی که به تيخیص مرکز کنترل و بازرسی بندر از نظر فنی و ايمنی  (9. 6

 ی قبلی، تحت بازرسی فنی و ايمنی قرار می گیرند.می رسد، بدون توره به بازرس

 شناورهايی که نگرانی عملیاتی در مورد آنها ورود داشته باشد.  (10. 6

  به لحاظ کنترل بیيتر موارد ايمنی و با هماهنگی بنادر  و سازماندر موارد خان بنا به دستور مسئولین ذيربط     (11. 6

 حفاظت محیط زيست دريايی.

 شناورهاويژگي هاي افسر كنترل و بازرسي  7ماده 

 ميغول شناورهابعنوان افسر کنترل و بازرسی  سازمانبا تائید  می توانندباشند  ميخصات ذيل دارای يكی از  که افرادی

 بكار شوند.

 ( شرايط عمومی:1. 7

   GT < 3000 شناورهایفرمانده  (1. 1. 7

 سرمهندس او ي  KW < 3000رخانه تو( افسر اول مو2. 1. 7

 فاره التحصیالن رشته علوم دريايی)عرشه ، موتورخانه( در مقاطص حداقل کاردانی  (3. 1. 7

  ( شرايط اختصاصی:2. 7

 ماه آموزش تئوری تحت نظر مرکز کنترل و بازرسی کيتیها در بندر محل خدمت  6حداقل گذراندن ( 1. 2. 7

مورد بازرسای باا تايیاد  100حداقل  اه بازرسان با تاربه و اناامماه آموزش عملی به همر 12 گذراندن حداقل( 2. 2. 7

 ورالعمل ارتقا شغلی افسران کنترل و بازرسی(تدس 3.5 )طب  پاراگرافمرکز کنترل و بازرسی کيتیها

 بر اساس سیست  آموزش تدوين شده و سنتی غیر کنوانسیونی ی شناورها(  شرکت در دوره پايه کنترل و بازرسی 3. 2. 7

 در سازمان                        

 بندر محل خدمتبا تايید مسئولین ذيربط  زبان انگلیسی نگارش و مكالمه به آشنايی با( 4. 2. 7

عنوان پرسنل  بازرسی داشته ، يا به تحت شناورهایدر  نفعینبايد هیچگونه  شناورها: افسران کنترل و بازرسی 1 تبصره

 آنان محسوب گردند.موسسات رده بندی و يا نمايندگان 

              کارت شناسايی معتبر که به دو زبان فارسای و انگلیسای توساط ساازمان تهیاه بايد: افسران کنترل و بازرسی 2تبصره 

 شده و آنها را مااز به اناام بازرسیها می نمايد به همراه داشته باشند . 
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 نحوه انجام بازرسي  8ماده 

باازرس بار اسااس آن م بازرسیهای فنی و ايمنی شناور عبارت است از بازرسی اولیاه کاه اولین مرحله از اناا (1. 8

 موظف است ضمن بازديد از وضعیت ظاهری شناور، موارد زير را بررسی نمايد:

 ( اسناد و گواهینامه های شناور1 

 ( حداقل پرسنل مورد نیاز 2 

 صحت اسناد و گواهینامه های شناور، افسر کنترل و بازرسی (     در صورت بروز هر گونه شک و شبهه در رابطه با 2. 8

 ارسال نمايد. سازمانمدارک و اسناد را رهت استعالم از مررص صادر کننده به  بايد تصوير            

 بايد مورد بازرسی های گسترده تر قرار گیرند.  4. 6و   3. 6شناور هايی با شرايط معین شده در بندهای  (3. 8

چنانچه افسر کنترل و بازرسی بر اساس ق اوت حرفه ای خويش در حین اناام بازرسی اولیاه باا ادلاه کاافی  (4. 8

(Clear Ground)  بازرسیهای رزء به رزء قرار دهد. مورد را شناورد می تواند ومواره ش 9مندرم در ماده 

)ضامیمه  Bو  A نی موسوم باه فرمهاایگزارش نواقص فنی و ايم در فرمهای بايدنتايج اناام اين بازرسیها  ( 5. 8

 ( درم گرديده و بصورت ذيل عمل گردد:2و  1شماره 

 .شودمی تحويل  شناوراين فرم به فرمانده اول نسخه  - 

 نسخه دوم در مرکز کنترل و بازرسی شناورها نگهداری می شود. - 

،گزارش کنترل و بازرسی شاناور میبايساتی در صورت عملیاتی بودن سیست  رامص دريايی در بندر بازرسی  -            

 ساعت در اين سامانه ثبت گردد. 48ظرف مدت 

 شود.می عمل  2. 10بر اساس بند که از خروم آنها ممانعت شده است  شناورهایدر مورد  -  

 معاي   ص ورهت ارزيابی نواق بايد، و يا بنا بر درخواست افسر بازرسدر صورت نیاز  شناور(     موسسه رده بندی 6. 8

  و معاي  گازارش با توره به نواقص را اعالم شده، به شناور مرارعه کند و گزارش کامل خود از شرايط شناور             

 شده، به مرکز کنترل و بازرسی کيتیها ارسال نمايد.

 بارتند از:ای کيتیهای تحت پرچ  ع:  موسسات رده بندی مورد تايید سا زمان رهت صدور گواهینامه ه1تبصره 

 موسسه رده بندی آسیا   -1            

 موسسه رده بندی ايرانیان  -2            

 موسسات رده بندی مورد تايید ممكن است بر اساس نحوه عملكرد و مقت یات سازمان تغییر نمايد. فهرست:  2تبصره 

 

 ادله كافي  9ماده 

 د از: برای اناام بازرسی رزء به رزء عبارتن« ادله کافی»

 ؛بین المللیها کنوانسیونوملی  و آيین نامه هاترتیبات يا تاهیزات اصلی مورد نیاز مندرم در قوانین  فقدان (1

 گواهینامه )های( شناور  بودناعتبار  بیی دال بر شواهدورود  (2

و      ملای یآياین ناماه هااو مندرم در قاوانین  الزامی و گواهینامه های مبنی بر اين که اسناد یشواهدورود  (3

 اند ؛نگهداری نيدهباشند و يا به درستی ، کامل نبودهن شناوردر بین المللی  یکنوانسیون ها
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شواهد به دست آمده از مياهدات و ق اوت کلی افسر کنترل و بازرسی مبنی بر ورود ناواقص ياا خرابیهاای  (4

وامال راوی را باه خطار و مقاومت شاناور در برابار آب و ع تعادلای ردی که ممكن است ساختاری يا بدنه

 بیاندازد؛

شواهد به دست آمده از مياهدات و ق اوت کلی افسر کنترل و بازرسای مبنای بار وراود ناواقص رادی در  (5

 تاهیزات ناوبری، مقابله با آلودگی و ايمنی؛

با فعالیت های ضروری شناور مارتبط باا ايمنای ياا  ،مبنی بر اين که فرمانده يا خدمه شواهدیبدست آمدن  (6

 ؛استاناام نيده  شناوريی بر روی فعالیت ها چنینه با آلودگی آشنايی ندارند، و يا اين که مقابل

قاادر نیساتند باا  شناور )فرمانده، افسر ارشد موتورخانه و عرشاه( اصلیخدمه مبنی بر اين که  یشواهدورود  (7

 يكديگر يا ساير افراد درون شناور ارتبا  برقرار نمايند؛

 بدون اناام فرايند لغو متعاق  آن؛  ،رسال پیام های اضطرار نادرستاشواهدی مبنی بر ورود  (8

 دريافت گزارش يا شكايت حاوی اطالعاتی مبنی بر اين که شناور غیراستاندارد به نظر می رسد.  (9

  شناورفني و ايمني توقيف ممانعت از خروج يا    10ماده 

و بازرس، صراحتاً ايمنی درياانوردی  ق اوت حرفه ایس مورود در شناور بر اساو معاي  در صورتیكه نواقص  (1. 10

باياد از را به خطر بیاندازد و يا خطر آلودگی محیط زيست دريايی را در پای داشاته باشاند، سالمت رانی افراد 

 د. ممانعت به عمل آيشناور مذکور خروم 

 روم آنها ممانعت باه عمال آمادهکه از خی ي( شناورهاBو  Aفرمهای گزارش نواقص فنی و ايمنی )فرمهای  ( 2. 10

 ارسال گردد. سازمانرهت اعالم به مرارص ذيربط به بايد  است

ها تا حصول اطمینان از اينكه خروم شناور از بندر به سمت دريا هیچگونه خطری کيتیمرکز کنترل و بازرسی  (3. 10

ست دريايی ندارد، بايد از خاروم ، پرسنل و مسافران و محیط زيو شناورها کيتیهاسايربرای ايمنی دريانوردی، 

 شناور ممانعت بعمل آورد.

و میزان  ممانعت از خرومتعداد نواقص منار به نوع و به وضعیت شناور،  با تورهدر صورت صالحديد و  سازمان(  4. 10

 ال و از آناان توضایحشرکتهای کيتیرانی و مالكان شناور ارس بازرسی شناور را برای خطر آفرينی آنها گزارش

 می خواهد.

 ممانعات ازگزارش نواقص فنی و ايمنای مناار باه  موظف است در صورت نیاز کيتیها(  مرکز کنترل و بازرسی 5. 10

 را به موسسات رده بندی ارسال نمايد. خروم

  پرهیز گردد. شناورفعالیت (  در اررای اين ماده الزم است تا حد ممكن از ايااد تاخیر غیر ضروری در برنامه 6. 10
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 استانداردغير شناور    11ماده 

يا اينكه در صاورت و ، از بین ببردرا  یبه تنهايی يا در ماموع، قابلیت دريانوردی شناور ذيلچنانچه هر يک از موارد            

ارد شناور غیر استاند گیرد،ده و در معرض خطر قرار ش، ران سرنيینان و محیط زيست دريايی تهديد از بندرشناور خروم

 : شناخته می شود

و  و آيین نامه های ملای قوانینمندرم در  اتالزامشناور با تاهیزات اصلی  وترتیبات يا عدم انطباق  فقدان( 1 

 ؛ کنوانسیونهای بین المللی دريايی

  ؛مهارت عملیاتی پرسنل يا عدم آشنايی آنها با فرايندهای عملیاتی ضروری عدم ،( کافی نبودن2 

 دستورالعمل  شرح مندرم دربا  آنهادريانوردی گواهینامه های عدم تناس  تعداد خدمه يا  ( عدم کفايت3 

  شناور. ايمن پرسنلحداقل                

  پایش از  خاروم الزم اسات کنترل و بازرسی محرز گردد،  مرکز: در صورتیكه غیر استاندارد بودن شناور برای 1تبصره           

خاذ اقدامات اصالحی به منظور ت مین ايمنی شناور و سرنيینان آن و از میان بردن خطر آسی  باه اتاز بندر شناور از 

 .گرددمحیط زيست دريايی اطمینان حاصل 

 

 شناورتعليق بازرسي   12ماده 

، شناور فنی و ايمنی وضعیت کلیبر اساس ق اوت حرفه ای افسر کنترل و بازرسی  خان، چنانچه در شرايطی (1. 12

و  قوانین و آيین نامه هاای ملایمات الزابا شرايط و  نامنطب نامناس  و پرسنل  اقامتزات و نحوه کار و تاهی

 موارد عمده ترين درم باتيخیص داده شود، افسر کنترل و بازرسی می تواند  کنوانسیونهای بین المللی دريايی

، انااام فرمهاای بازرسای  در Inspection Suspendedشاناور و عباارت  ممانعت از خاروممنار به  نقص

 بازرسی ها را به حالت تعلی  درآورد.

و             قاوانین ماات الزاباا شارايط و  شاناور فنای و ايمنای اساسای رهات تطااب  وضاعیت اقاداماتتا زمانیكاه  (2. 12

 اساتممكن  اناام پذيرداز طرف يک مررص ذيصالح دريايی بین المللی و کنوانسیونهای  ملیآيین نامه های 

 اين تعلی  ادامه يابد.

، ضامن ارساال آن و به تعلی  در آمادن بازرسای شناوريک  ممانعت از خرومموظف است در صورت  سازمان (3. 12

)کيور صااح  پارچ  بارای کياتیهای خارری،موسساه رده بنادی بارای به مرارص ذيصالح همربوط گزارش

باا  وضعیت فنی و ايمنی شاناورصول اطمینان از تطاب  ، تاکید نمايد که اناام بازرسیها، تا حکيتیهای ايرانی(

 خواهد ماند.باقی به حالت تعلی   الزاماتکلیه 

 

 توقف عمليات تخليه و بارگيري  13ماده 

                   و (   در صورتیكه ادامه عملیات تخلیاه و باارگیری باا وراود ناواقص فنای و ايمنای ، ايمنای شاناور و ساالمت1. 13

 را به مخاطره بیاندازد ، افسر کنترل و بازرسی می تواند عملیات مذکور را متوقف نمايد. ران افراد
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(   چنانچه نواقص ايمنی و فنی مورود در شناور )به دلیل حمل کاالی خطرناک(آلودگی نفتی و شیمیايی  محایط 2. 13

می تواناد تاا  سر کنترل و بازرسیزيست دريايی را در اثر ادامه عملیات تخلیه و بارگیری در پی داشته باشد اف

 زمان رفص نقص منار به آلودگی اناام عملیات را متوقف نمايد.

 مربوطه بر اساس قوانینشناور بیش از حد مااز تعیین شده بارگیری اناام شده يا در حال اناام  میزان (   چنانچه3. 13

 .ممانعت به عمل آيدشناور  ز خروماتا تخلیه بار اضافی  ،ضمن توقف عملیات بارگیری ، الزم استباشد

 

 ثبت و بازبيني اطالعات   14ماده 

در سواب  و پرونده مختص به آن و يا نارم افازار  بايد Bو  Aکلیه اطالعات مربو  به بازرسی هر شناور و فرمهای     

 سال نگهداری شود.  دومربوطه در امور کنترل و بازرسی بندر محل بازرسی به مدت 

 

 نواقص در حال تعمير نحوه گزارش دهي     15ماده 

           نواقص مهمی را مياهده نمايد که در همان لحظه توسط خدمه شناور ياا یبازرسچنانچه افسر بازرس در حین (  1. 15

           تعمیرکار در حال مرتفص شدن است، الزم است نسبت به درم شرح نقص در فرم گزارش بازرسای اقادام نماياد، 

)عادم صادور کاد از خروم شناور ممانعت نگردد ممكن است حس  صالح ديد بازرس ند در چنین مواردیهر چ

عدم ترک بندر توساط شاناور تاا رفاص اطمینان از ثبت نواقص مورود در شناور و منظور امر فقط به اين  و (30

 کامل نواقص اناام می پذيرد.

بر روی شناور، به تنهايی و بدون ح ور تعمیرکار را نمی توان  (Repair List)اتیتعمیر اقدامات  فهرست ورود  (2. 15

 .در نظر گرفت 1. 15و اقدام بر اساس بند اناام تعمیرات  بر یدلیل

           در صورت ورود هر گوناه شابهه درخصاون رفاص ناواقص ماورد نظار قبال از خاروم از بنادر، باازرس باياد (  3. 15

 بعمل آيد.  ممانعت بدون رفص نقص ز خروم شناورکنترل های الزم را بعمل آورد تا ا

کار، در حال انااام کاار رهات مرتفاص نواقص در حین اناام تعمیر به مواردی اطالق می شود که گروه تعمیر  :تبصره 

 نمودن آنها بر روی شناور می باشند. 

 

 ( Follow up Inspectionبازرسي مجدد )   16ماده 

             ( وPSC( در شناورهايی  با پارچ  خاارری )30)با کد  ممانعت از خروم قص منار به نوا مياهده(    در صورت 1. 16

 ( اناام بازرسی مادد رهت حصول اطمینان از رفص نواقص الزامی است.FSCايرانی )

            صاورتولای در  اناام مای پاذيردهیچگونه هزينه ای  بدون اخذشناورهای با پرچ  خارری  بازرسی اولیه از(    2. 16

            اينگونه شناورها،  هزينه ارائه خدمات بازرسای ماادد براسااس مياهده نواقص منار به ممانعت از خروم در 

 د.می گردهیات محترم عامل محاسبه و دريافت  15/8/1385مور   1470اباله مصوبه ارالس شماره 

            در صاورت درخواسات مالاک ياا الزامی نیسات ولای ی نواقصداراشناورهای خارری ساير بازرسی مادد از (    3. 16

 اناام بازرسی مادد با اخذ هزينه ارائه خدمات بازرسی مادد بالمانص است. فرمانده شناور
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             و باه رهات کااهش تعادادو عیا  (    با توره به اهمیت خروم شناورهای تحت پارچ  بادون هرگوناه نقاص 4. 16

             )رفص نقص پیش 17دارای نواقص در ساير کيورها ، شناورهای ايرانی دارای نواقصی با کد  رانیايشناورهای 

  پیش از ترک بندر تحت بازرسی مادد قرار گیرند. حتما  بايدترک بندر( نیز  از

    

 خروج شناور با داشتن نواقص     17ماده 

تحات شارايط افسر کنتارل و بازرسای ورد بازرسی قابل رفص نباشد، در بندر م شناورچنانچه نواقص مورود در  (1. 17

 بااخروم شاناور را می تواند  ،عدم توانايی رفص نواقص در بندر مورد بازرسی حصول اطمینان ازپس از خان و 

 مرکز کنتارل و بازرسای کياتیها در چنین شرايطی  نمايد.تايید  بعدی تعمیراتی به سمت بندر هماهنگی مرکز

 .برساند ، کيور صاح  پرچ  و موسسات رده بندی تعمیراتی بعدی اطالع مرارص ذيصالح بندربه  را ات مر بايد

، ايمنی درياانوردی و محایط زيسات درياايی را بطاور رادی باه خطار         شناور(  چنانچه نواقص مورود بر روی 2. 17

( Extension) صدور فرره زمانی يا( Exemptionمعافیت ) نمی اندازد کيور صاح  پرچ  می تواند با صدور

الزامات را از  شناور(  Single voyage permit to repair portو يا ارازه يک سفر به بندر تعمیراتی)

ک بندر باا ناواقص موصاوف مای مااز به تر شناورمنار به نقص مسستثنی نمايد. در چنین شرايطی  قانونی

 .باشد

و بنا به داليل و شرايط توسط بازرس موسسه رده بندی بازديد شده  شناور قبال(    چنانچه نواقص مورود بر روی 3. 17

در  شده باشد Conditionويژه ای رفص نقص ميرو  به اناام اقدامات خان و مدت زمان معین تحت عنوان 

صورتیكه بر اساس ق اوت حرفه ای افسر کنترل و بازرسی خروم شناور ايمنای درياانوردی و محایط زيسات 

 .می تواند بندر را ترک نمايد.ی را با خطر ردی مواره نمی سازد درياي

 

 ممنوع الورود شناور    18ماده 

باا شارايط  شناورهای خارریاز ورود  بر اساس درخواست مكتوب مرکز کنترل و بازرسی کيتیها، دنمی توا سازمان     

 :نمايدبه بنادر ايران رلوگیری ذيل 

 .در بندر غیر استاندارد شناخته شودرکز کنترل و بازرسی بر اساس تيخیص م شناور (1. 18

نامساعد فنی و ايمنی، بازرسای به دلیل شرايط  افسر کنترل و بازرسی بر اساس ق اوت حرفه ای که شناوری (2. 18

 .ستو بندر را با شرايط خان ترک نموده ا درآمده(Inspection Suspended ) به حالت تعلی  آن

قبال از  و باياد شادهدر صورت مرارعه مادد به بنادر ايران شناور ميرو  محسوب  1. 17ضوع بند مو : شناور1تبصره 

 مورد کنترل و بازرسی قرار گیرند. پهلوگیری در لنگرگاه

به بنادر ايران منو  به ارائه مدارک و مستنداتی با تايیاد کياور صااح  پارچ  ياا  :  لغو ممنوعیت ورود شناور2 تبصره

سازمان پاس از  .ی،  مبنی بر رفص کامل معاي  و نواقص درم شده در فرمهای بازرسی به سازمان استموسسه رده بند

بررسی مدارک ارائه شده مرات  را رهت اناام بازرسی و اطمینان از انطباق وضعیت فنای و ايمنای شاناور باا الزاماات 

  قانونی به مراکز کنترل و بازرسی کيتیها ارراع خواهد داد. 
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 به روز آوري و  ارتقاء علمي بازرسان      19ماده 

 با توره به رشد و توسعه سريص علوم و فنون و صنايص دريايی، رهت به روز آوری دانش بازرسان و دساتیابی باه آخارين

 موارد زير را پیگیری می نمايد: سازماندستاوردهای صنعت کيتیرانی،  

 افساران ماارب کنتارل و وتئوری مورد نیاز با استفاده از اساتید  (    برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی1. 19    

 .بازرسی کيتیها

 (   برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی رهت ايااد هماهنگی در شیوه های بازرسی.2. 19    

شغلی افساران  دستوراعمل ارتقا 2. 7و 1. 7پاراگرافهای   7: ارتقا افسران کنترل و بازرسی کيتیها حس  ماده 1تبصره 

 هیات محترم عامل خواهد. 27/07/1390مور   1621کنترل و بازرسی کيتیها و شناوران مصوب رلسه 

 

 تقويت مراكز كنترل و بازرسي كشتيها      20ماده   

نیروی انساانی متخصاص و  ،تردد شناورها میزانموظف است با استعالم از بنادر و در نظر گرفتن  سازمان(    1. 20    

 .رسانداناام به نموده وپیگیريهای الزم در خصون تامین آنها را  بنادر را برآورداهیزات مورد نیاز ت

صالحیت علمی و تاربای سازمان  الزم استتامین نمايد. به طرق مقت ینیروی مورد نیاز را  بايدسازمان    ( 2. 20    

اداره کنترل و بازرسای کياتیها صاورت  مصاحبه علمی که قبل از رذب آنها توسطاز طري  را اين نیروها 

 د. ماينتايید میگرد 

کنترل و بازرسای بعمال آورده و در رهات  نیازتامین تاهیزات مورد   رهتتمهیدات الزم را  بايد(   سازمان 3. 20     

 پیيبرد اهداف مرکز کنترل و بازرسی کيتیها  حمايتهای الزم را معمول نمايد. 

 ربوطاه الزم اساتم هایفرآيناد انااام بهیناه و شناورها کنترل و بازرسیسريص و تسهیل امور تبه منظور (   4. 20     

                و بناادر تابعاه تحات وسیله نقلیه مناس  به تعداد متناس  با حاا  عملیاات  ،رهت اياب و ذهاب افسران

 اختیار مراکز کنترل و بازرسی قرار گیرد. در ،نظارت

  لوازم مورد نياز افسران كنترل و بازرسيوسائل و     21ماده 

بندر محل خدمت بازرسان بايد راسا و با هماهنگی سازمان نسبت به تهیه اقالم ذيل رهت اساتفاده در مرکاز کنتارل و 

در مواردی مثل تهیه لباس کار  که رهت حفظ همااهنگی و اتحااد در شاكل افساران نیااز باشاد  بازرسی اقدام نمايد. 

 ست رهت تهیه اقالم مورد نیاز اقام نمايد.سازمان موظف ا

 )توسط بندر محل خدمت(خودرو مناس   (21. 1

 کامپیوتر قابل حمل رهت تهیه گزارش  بازرسی و استفاده از نرم افزارهای کاربردی) توسط بندر محل خدمت(  (21. 2

 )توسط سازمان(رنگ: سورمه ای  لباس کار با کیفیت مناس  )هر شش ماه( (21. 3

 )توسط سازمان( کفش ايمنی )هر شش ماه( (21. 4

 )توسط سازمان( دستكش )به مقدار مناس ( (21. 5

 )توسط سازمان( کیف دستی )هر دو سال( (21. 6
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 )توسط بندر محل خدمت( چكش اسكراپ )به مقدار مناس ( (21. 7

 )توسط بندر محل خدمت( چراه قوه صنعتی )هر دو سال( (21. 8

 )توسط بندر محل خدمت( ه گازهای سمی )به تعداد بازرسین( هيدار دهند (21. 9

 )توسط بندر محل خدمت(کاور ايمنی  )هر سال(  (21.10

 )توسط سازمان( کاله ايمنی )هر سال( (21. 11

 )توسط بندر محل خدمت( )به تعداد بازرسین( (gas proofو يا والكی تاکی استاندارد ) خط تلفن سیار (21. 12

 )توسط بندر محل خدمت( ین ديایتال )به تعداد بازرسین(دورب (21. 13

   )توسط بندر محل خدمت( دوربین فیل  برداری (21. 14

 )توسط سازمان( ( کاپين )هر دو سال(21. 15

   )توسط بندر محل خدمت( پرينتر قابل حمل رهت استفاده در تهیه گزارش به صورت تايپ شده. (21. 16

 

 صالحيه تصويب و ا       22ماده 

و تصوي   سازمانپیينهاد به  منو آن  مفاد و هرگونه اصالحیه بعدی در تنظی ضمیمه  5و ماده  22اين دستورالعمل در 

 د.می باشسازمان  شوايعالی
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 1 ضميمه 

  GT 500با ظرفيت ناخالص كمتر از شناورهاي كنترل و بازرسي  راهنماي عمومي

 

 (      گواهينامه ها1

 اعتبار آنها تاري بررسی ورود گواهینامه های قانونی و الزامی شناور و          
 دفاتر ثبت وقايع روزانه  (2

 هااو اطمینان از تكمیال صاحیح آن راديويی دستگاههایپل فرماندهی، موتورخانه و وقايص روزانه بررسی دفاتر 

 توسط عوامل ذيربط شناور 

 و عالئم خطر« اعالميه عمومي» (3

 (Muster List) « وظايف پرسنل در شرايط اضطراری» به روز شده تابلوی بررسی و اطمینان از صحت(     1 .3

 وضعیت اضطراری   ی اعالمبرا مناس  صوتی وسايل و عالئ ورود بررسی (    2. 3

 نشاني و نجات تمرينات آتش (4

    برای و سوار شدن به آن  قاي  ناات زیبه آب اندا ، تمرينات مربو  به اطفاء حري انااماز بررسی و اطمینان (    1. 4

در قايقهای ناات در مواردی که امكان عملای داشاته باشاد باياد  .هستند شناورهايی که به قاي  ناات ماهز

 پايین آورده و به آب انداخته شده باشند. زمانبندی مناس 

 فرماندهی ثبت پلاناام تمرينات در دفتر بررسی درم (   2. 4

 راههاي رسيدن به شناور  (5

 صحت نردبانها و وسايل ورود و خروم ثابت و متحرک، تاهیزات مخصون سوار شدن و پیاده ورود وبازديد (    1. 5 

  شناوربه  شناورو شناور شدن از اسكله به             

 تاهیزات مربوطه مناس  رفت و آمد به شناور و عملكرد مسیرهای دسترسی و اطمینان از ايمن بودن (    2. 5 

 پمپ تخليه آب خن  (6

و بررسای صاحت  بار روی شاناوريا ساير تاهیزات مياابه حداقل يک پمپ تخلیه آب خن ورود اطمینان از  

 آن  مناس  از عملكرد و امكان بهره برداری 

 سازه –بدنه شناور  (7

 ز انطباق شرايط شناور با الزامات مربوطهرهت اطمینان ا بدنه و ساختمان شناور  وضعیت ظاهریبررسی           

 تعادل  (8

 در  و اطمیناان ازکه باه تايیاد ساازمان رسایده باشاد ايمنی تعادل شناور  و اطالعات کامل ميخصاتبررسی (    1. 8

 بودن آن دسترس  

 اطمینان از توان بهره برداری دفترچه تعادل توسط عوامل ذيربط (2. 8

 انااام بازرسای و تعیاین تغییارات احتماالی در اطمیناان از میرات اساسی و نوسازی شناوردر صورت اناام تع(    3. 8

 مورد نیازمربوطه و صدور گواهینامه ها و تايیدهای بندی های ايمنی تعادل توسط موسسه ردههصميخ
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 ها ديواره (9

 های بین: ديوارهبررسی وضعیت   

 يگرتورخانه و ف اهای دانبارهای کاال و مو     -

 استراحت  محلهایانبارهای کاال و      - 

د. در ماورد نشاده باشا  (Gas Tight)باياد گازبنادی های رديد فلزیشناوردر  استراحت محلهایموتورخانه با      -

      ر باشد بايد اين موضوع رعايتپذينوسازی تا حدی که امكان فلزی مورود در هنگام تعمیرات اساسی و شناورهای

 شده باشد.

 هاي حايل ها و ديوارهنرده (10

 کيی اطراف عرشه هاهای حايل يا نردهيوارهد بررسی (  1. 10

 افذ آبگذر با سطوح کافی در ديواره های حايلمن بررسی(   2. 10

 نردبان انبارها (            11

 تا کف انبار با نردبانهای مناس  و ثابت  انبارهاتاهیز بررسی   (  1. 11

  های با بیش از سه پلهپلكان برایورود نرده حفاظتی بررسی    ( 2. 11

 خروج اضطراري  (12

 و خدمهبرای تخلیه سريص افراد خروم اضطراری راههای باز و آماده بودن بررسی (   1. 12

  باياد ايان در صاورت قطاص بارق اصالی .اضاطراری خاروم برای راههای تعبیه شدن روشنايی الزم بررسی   (  2. 12

 ديگری تامین گردد.  رايگزين وشنايی توسط سیست ر 

 اضطراری خروم راههای از رهت ميخص نمودن  عالئ  هيداری مناس بررسی نص  (   3. 12

 (Sky Light) نورگيرهاي سقفي –ها دريچه 13

 نورگیرهاااای ساااقفی از بیااارون. نورگیرهاااای ساااقفی کاااه  قابلیااات بساااته و محكااا  شااادنبررسااای 

 د.نبايد از داخل و خارم قابل باز شدن باش استفاده می شوندم اضطراری خرو به عنوان راههای 

 پل فرماندهي  (14

 و روشن در رلو، رناحین، و در عق   و شفاف کامل ديدبه لحاظ فراه  بودن فرماندهی  پلبررسی وضعیت  (  1. 14

 ظه در هر لحفرماندهی  پلبدون ترک  ،نقيه استفاده ازو امكان شناور             

 بودن پل فرماندهی  (Weather tight)نفوذ ناپذير بررسی وضعیت (  2. 14

  تجهيزات لنگراندازي (15

  .بررسی وضعیت لنگر و تاهیزات لنگر اندازی(   1. 15

 .اطمینان از ورود لنگر يدکی در شناور بر اساس الزامات مربوطه(  2. 15 

 اندازی دستی  (   اطمینان از عملكرد صحیح تاهیزات لنگر3. 15

 عالمت آبخور (16

 لحاظ رنگ و محل نص  بر اساس الزامات مربوطه  بهبررسی وضعیت عالمت آبخور 
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 سيستم سوخت  (17

 افسر کنترل با موارد زير مورد بررسی قرار گیرد:

 موتورهای دارای حرارت زياد  سايرها يا مخازن سوخت در باالی موتورها، توربینعدم نص  (   1. 17

  درون مخزنسطح سوخت تايید شده وسايل نيان دهنده  بهمخازن مصرفی روزانه تاهیز (   2. 17

            در شادن سارريز نيات ياا در صاورت کاه باه گوناه ای  های مربوطهو صافی مل سوختاهای حلولهتعبیه (   3. 17

 نكند.با سطوحی که حرارت زياد دارد تماس پیدا  سوخت ،سینی های رمص آوری سوخت

 مخازن سوخت و مخازن مصرفی روزانه به وسايل قطص اضطراری سوختتاهیز (    4. 17

  وضعیت هواکيهای مخازن سوخت روی عرشه و سینی های رمص آوری سرريز سوخت   (5. 17

 ماشين آالت الکتريکي شرايط عمومي براي استقرار  (18

            کاه در بااالترين عرشاهه بار منباص اصالی نیاروی بارق عاالويک منبص نیروی برق اضطراری ورود بررسی (   1. 18

  ده باشدشاز موتورخانه اصلی نص   سراسری و خارم

  رهت تامین مصارف ذيل: تر باشدممكن است ژنراتور يا باطریکه نیروی برق اضطراری منبص بررسی    (2. 18

            اتاااق  ،پاال فرماناادهی ،خانااه اصاالی و ژنراتورهاااموتورمحوطااه  ،پلكااان خروراای، روشاانايی در گااذرگاهها            

 ،چراغهای دريانوردی، تونل شفت و (Life Raft)نقيه  در محوطه استقرار قايقهای ناات و ران پناه دريايی

 و ساير تاهیزات و اماکن مورد نیاز آژيرهای خطر بخصون آژير خطر عمومی 

            در محلهاايی کاه احتماال خطار از نوع ضد انفاار  ،ی، المپها و ساير لوازمدستگاههای برق استفاده ازبررسی    ( 3. 18

  .دارد انفاار ورود

  از تامص گازهای قابل اشتعال رلوگیری برای هاباطري محل نگهداریهويه مناس  بررسی ت  (  4. 18

 وسائل بستن  دريچه ها (       19

ورود عالمتگذاری ثابات و  برای کلیه منافذ و تهويه های شناور وون بستن از بیر تاهیزاتبررسی عملكرد مناس  

  اين وسايلباز و بسته شدن  آشكار برای نيان دادن رهت

  سرلوله هاها و ، لولههاپمپ ،سوزيحفاظت در برابر آتش      (20

 آتش نيانی پمپ  بررسی وضعیت صحت عملكرد(   1. 20 

 باه راز اتصااالت ضاروری بارای خااموش کاردن آتاش و به محلی  تش نيانیوسايل آعدم اتصال بررسی (  2. 20 

 محل آتش سوزی شستيوی 

 آتاش  سارلوله هاایيكای از بررسی شود درون سوز  های اصلیدر محوطه ديگهای بخار نفت سوز يا موتور (   4. 20 

 دو کاره باشد.سر لوله پاش )افيان( يا بايد از نوع ذره )نازل(نيانی     

 آتش نشاني  كپسولهاي    (   21

 شده یینتعدر هر يک از محلهای  و تعداد الزم کپسول آتش نيانی با کیفیت مورد قبول بررسی ورود(  1. 21

    شامل ديگ  ف اهای درورود کپسول آتش نيانی مناس  برای فرونياندن آتش ناشی از اشتعال نفت بررسی (   2. 21
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            دارای  هاا محوطاهايان  چنانچاهنفت.  يا واحدهای حاملو تانكهای ته نيینی  ،وز(بخار نفت سوز )مازوت س            

            حداقل يک سطل پار از شان و ياک بیلچاه بارایبايد عالوه بر کپسول  ندتاهیزات آتش نيانی ثابت نیست

 .در آنها ورود داشته باشدپاشیدن شن 

نيانی نوع کف که ظرفیت آن کمتر  کپسول آتش از سوزموتورهای درون لشام های در موتورخانهبررسی شود (   3. 21

وراود کیلوگرم ظرفیت داشته باشد  30که حداقل  (Co2) کربن گاز دی اکسید کپسوللیتر نباشد، يا  45از 

ورود يک کپسول آتاش نياانی پار شاده از کاف کیلو وات قدرت بازده موتور  750. همچنین برای هر دارد

شود نبايد کمتر نيانی که به اين ترتی  فراه  میه هر صورت تعداد کل کپسولهای سیار آتشضروری است. ب

 باشد.در قوانین از تعداد تعیین شده 

  هامحل استقرار آن بابررسی تناس  نوع کپسولهای آتش نيانی (   4. 21

 ضدحريق تجهيزات لباس و (        22

 تناس  با ظرفیت ناخالص آنم شناور مورود در ضد حري امل ک تاهیزاتلباس و  وضعیتبررسی            

 (Emergency Shut Down Device)متوقف كننده هاي اضطراري  (23

           که در قسمتهای موتورخاناه و انبارهاای هايیبرای متوقف کردن هواکي ن تمهیداتیه شددر نظر گرفتبررسی (   1. 23

           ايانهاا و سااير منافاذ های دودکشهای دساتگاههای تهوياه، دريچاهدريچاه و همینطاور د،نکنکاال کار می

 هنگام بروز آتش سوزی  از بیرون محوطه در هامحوطه

           کلیاه پماپ هاای واحادهای حامال ساوخت، رای قطص رريان ساوخت از راه دور در بورود سیستمی بررسی   ( 2. 23

  بر روی شناور مورود  سوخت پمپ های سايرپمپ های راباايی سوخت، و 

 انبارها بدر (24

 به رهت آب بندی و عدم نفوذ آبانبارها و فلزی ها و سرپوشهای چوبی بدربررسی         

  تجهيزات بقا در دريا (25

 (Life Boat) قايق نجات(  1 . 25 

 و ظرفیت شناور  نوعبا متناس   (Life Raftران پناه دريايی)بررسی ورود قاي  ناات و     (1. 1. 25

 آنها در مواقص  به کار بودن هو آمادقاي  های ناات و ران پناه دريايی  بررسی وضعیت محل استقرار   (2. 1. 25        

 بر اساس استانداردهای تعريف شدهلزوم                         

 (Life Bouy)حلقه نجات (  2. 25

تعاداد، لحااظ  مقررات و الزامات مربوطاه باهوی شناور منطب  با بر راستاندارد ورود حلقه های ناات بررسی 

  نحوه عملكرد و محل نص   ،کیفیت

 جليقه نجات (   3. 25

 و مناس  در محلی  شناور سرنيینان )اع  از مسافران يا خدمه( استاندارد متناس  بارلیقه ناات  ورودبررسی              

 استفاده برای آماده              

 شناور وسايل ناات  یتمامروی و بندر ثبت بر نام شناور صحیح بررسی درم  صره:   تب
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 راديويي  تجهيزات          ( 26

 منطقه تردد و ظرفیت شناور الزامات مربو  به روی شناور منطب  با بر تاهیزات راديويی ورود بررسی  ( 1. 26

 طبا   ميخصات مورد قبول قاي  ناات با  انتقال بهس  برای دستگاه راديو تلفن قابل حمل منا ورودبررسی  ( 2. 26

 الزامات مربوطه  

 تجهيزات دريانوردي (         27

 نماي مغناطيسیقطب  ( 1. 27

               قط  نمای مغناطیسی در پل فرماندهی و يا در اتاق سكان شناور و يک قطا  نماای ديگار،  ورودبررسی   (1. 1. 27 

  (Bearing) و زاويه رماندهی برای استفاده رهت تعیین سمتخارم از پل ف

   Deviation Cardورود قط  نمای مغناطیسی واندازه گیری سالیانه مقدار انحرافات اطمینان از حصول   (2. 1. 27 

 شناور بر روی 

 عمق يابی   ( 2. 27

 زامات مربوطهال ابردستی بريا الكترونیكی و  یوسايل عم  يابتاهیز شناور به بررسی 

 نشريات(  3. 27

شناور سفری که محدوده فعالیت و با تناس  م رداول و کت  دريانوردی مورد نیاز ،دريايی هانقيه بررسی ورود 

  .در پیش دارد

 كمکهاي اوليه     ( 28

باه رعباه  و تاهیاز شاناور اهیزات پزشكی و کمكهای اولیه متناسا  باا الزامااتت در دسترس بودنبررسی             

 کمكهای اولیه و برانكارد
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 : 2ضميمه 

 GT 500با ظرفيت ناخالص كمتر از راهنماي كنترل و بازرسي شناورهاي فلزي 

 

 (  سازه و تجهيزات1

 دهليزها  و  هاها، دربهاي ضدآب، عرشهديواره ،(   ديواره تصادم1. 1

 ديواره تصادم ضد آب بودنبررسی ( 1. 1. 1

            در صورت تعبیه شدن چنین دربی در قسمتهای مختلاف شاناور ،(Rampدربهای شیبدار)ی نفوذ ناپذيری بررس( 2. 1. 1

 در باالی عرشه آزادو برای عبور کاال در قسمتی از امتداد ديواره تصادم 

       سامت دياواره در قهای خرورای رو، مارای تهويه ياا دريچاههای آدمدرب، دريچه هرگونهتعبیه بررسی عدم ( 3. 1. 1

 تصادم زير عرشه ازاد

 آب در  و تاهیاز آن باه وساايل کاافی بارای تخلیاه( Chain Lockerچاه زنایر لنگار)بررسی ضدآب بودن ( 4. 1. 1

 . در قسمت عق  ديواره تصادم قرار داشته يا تا مخزن سینه شناور امتداد داشته باشدصورتیكه 

 ر لنگر برای منظوری به رز رمص آوری و نگهداری زنایر لنگر چاه زنایبررسی عدم استفاده ( 5. 1. 1

 شاناورهای دارای نیاروی راناش مكاانیكی و اساتحكام  های ديواره درها و تورفتگیلبهی ضد آب بودن سبرر( 6. 1. 1

 ها باشد.به اندازه استحكام خود ديوارهکه بايد آنها  

            عرشاه ياا دياواره ضاد آب عباور آن ها يا تیرها از چارچوب بررسی ضد آب بودن عرشه يا ديواره در صورتیكه (7. 1. 1

 د.نمی کن 

  وسايل تعيين عمق مخازن    (2. 1

 هااای کلیااه مخااازن، ف اااهای خااالی بااین انبارهااا و خنبررساای امكانپااذير بااودن اناادازه گیااری عماا  در ( 1. 2. 1

 نیست.واره دسترسی آسان به آنها میسر هم هايی کهقسمت 

 .ای که به راحتی در دسترس باشدهای اندازه گیری عم  تا نقطهلوله ( بررسی امتداد2. 2. 1

    يافتاه اناد وهايی که تا بااالی عرشاه آزاد امتاداد لوله يچه ای ثابت برای بستن دهانهابزار يا در ( بررسی ورود3. 2. 1

 برای لوله هايی که تا باالی عرشه آزاد امتداد نیافته اند.شوند دکار بسته وسايلی که به طور خو

 (   تجهيزات لنگراندازي و پهلوگيري 3. 1

 وزن آن با شناور  تناس لنگرها و وضعیت بررسی  (1. 3. 1

محال هاای  ها و میزان تحمل وزن و شرايط عملیاتی دوار لنگر، قرقره ها، دوار طناب شناور، پايهبررسی درم ( 2. 3. 1

 مربوطهها و رداول کيی و طناب کيی در نقيهبستن طنابها و ديگر تاهیزات لنگراندازی، پهلوگیری، يدک

 ها كشكشي تعبيه شده در يدک(    مشخصات تجهيزات يدک5. 1

محل  ازآن مكان رها سازی او سیست  يدک کيی ضامن برای آزاد کردن قالب بررسی ورود و عملیاتی بودن (  1. 5. 1

  کنترل عملیات يدک کيی 

    هرچند در  در صورت امكان،پل فرماندهی قالب يدک کيی از مكانیس  رها سازی سريص بررسی قابلیت کنترل ( 2. 5. 1

 فراه  باشد.كان کنترل در محل خود قالب نیز چنین شرايطی بايد ام          
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      س  و قابال دساترس در هار دو پهلاوی شاناور بارای قطاص طنااب ورود حداقل يک تبر با اندازه منابررسی ( 3. 5. 1

 يدک کيی در مواقص اضطراری 

 بارداری مناسا  در هنگاام باروز نقاص در کيی به منظور بهرهثانويه يا اضطراری يدک ورود وسايل بررسی( 4. 5. 1

 طناب اصلی يدک کش يا ساير تاهیزات کمكی  

 اطالعات مربو  به تعادل شناور ن و دسترس آسابررسی ورود (  5. 5. 1

تغییارات ساازه ای اياااد در صاورت رده بنادی  توسط موسساه اناام بازرسی ماددمستندات ورود بررسی (  6. 5. 1

  ی در رداول مربوطهو ثبت تغییرات احتمالتاثیرگذار بر محاسبات تعادلی شناور 

 (    تعادل و پايداري2

 آب خن سيستم تخليه(     1. 2

             که به طور ثابت برای حمال آب  مخازنیقسمتهايی باز  ازآب خن تخلیه ورود وسايل موثری  برای بررسی (  1. 1. 2

             های مناسبی تعبیه شادهو برای آنها پمپ در نظر گرفته شدهديگر مايص  محموله يا هرگونه شیرين، آب توازن

 است.

 آب خن که با دست  تخلیههای توزيص و شیرهای متصل به سیست  به کلیه رعبهآسان دسترسی بررسی امكان (   2. 1. 2

 .شوندباز و بسته می             

             هاا مای تواناد باا ورود حداقل دو پمپ آب خن متصل به سیست  اصلی خن در شناور که يكی از آنبررسی (   3. 1. 2

 دستگاه رانش به کار بیافتد.

 های بهداشتی، پمپ آب توازن و خدمات عمومی ماهز به های قسمتاستفاده از پمپبررسی قابلیت و امكان   ( 4. 1. 2

 های خن دارای نیروی برق مستقلاتصاالت مناس  برای مكش آب خن، به رای پمپ             

             ها ازف دورداره ، مگر آنكه لولاههای خن از مخازن نفت، آب توازن يا مخازن دارای کعدم عبور لولهبررسی (   5. 1. 2

 نوع فوالد سنگین باشند. 

 (    ماشين آالت3

 آالت كنترل ماشين(   1. 3

در صاورت نقاص يكای از اندازی ماادد آن وسايلی برای ادامه عملیات عادی دستگاه رانش يا راه فراه  بودنبررسی 

 نامناس  تاهیزات ذيل: از طري  توره خان به کارآيی دستگاههای کمكی مه 

 شود.دستگاه مولد برق که بعنوان منبص اصلی نیروی برق استفاده می   -

 منابص تامین فيار روغن   -

 های تامین سوخت برای موتورهاسیست    -

 منابص تامین فيار آب   -            

 شود.  کمپرسور هوايی که برای روشن کردن موتور يا مقاصد کنترلی استفاده می   -

 های دارای گامتاهیزات هیدرولیک، نیوماتیک يا برقی که برای کنترل دستگاه اصلی رانش از رمله پروانه   -

 متحرک قابل کنترل استفاده می شوند و      
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 های تامین آب و سوخت ديگ بخار )در صورتی که نص  شده باشند(های بخار و سیست ديگ   -

 ) دسته تلگراف(دور  هاز را (    كنترل دستگاه رانش2. 3 

 برای شناورهای ماهز به تاهیزات کنترل دستگاه رانش از پل فرماندهی که متصديانی در موتورخانه دارناد الزم اسات

 :موارد ذيل بررسی می گردد

 نگام مانور شناور از پل فرماندهیسرعت، رهت نیروی رانش و زاويه پروانه در تمامی طول سفر از رمله ه    -

 قابل کنترل باشد؛       

 دستگاه اصلی رانش بايد در پل فرماندهی ماهز به دستگاه قطص اضطراری رريان باشد.    -

 بايد بتوان دستگاه رانش را مستقیما در محل آن کنترل نمود.    -            

 .ورود داشته باشدسیست  هيدار دهنده نقص در سیست  کنترل از راه دور     -            

 در پل فرماندهی ورود داشته های ثابت و عملكرد مناس  آننياندهنده سرعت و رهت چرخش پروانه    -

 باشد.      

 در پال های گاام متحارک و عملكارد مناسا  آن پرواناه (Pitch)نياندهنده سرعت و وضاعیت گاام     -            

 فرماندهی ورود داشته باشد        

 نگهبان هستندبدون  زمانهاييايي كه در ه(    موتورخانه3. 3

            باا هساتند  نگهباانشناورهايی که موتورخانه آنهاا در زمانهاايی بادون  انطباق در حد امكان وضعیتبررسی (  1. 3. 3

  74مقررات سوالس 

            لیاه شارايط سافر، از تمهیدات در نظر گرفته شده برای اين شناورها به گونه ای که ايمنی شناور در ک سیبرر(  2. 3. 3

 وتورخانه هستند برابر باشددر م نگهبانهايی که دارای رمله مانور، با ايمنی شناور

 هاي تغذيه ديگ بخار  و سيستم (Steam Boiler)هاي بخار (    ديگ4. 3

 فيار بیش از حد ورود شیر اطمینان با ظرفیت مناس  در ديگهای بخار برای حفاظت در برابربررسی (  1. 4. 3

             ورود سیستمهای هيدار دهنده برای اعالم پايین بودن سطح آب، نقص منبص هوا يا قطاص مياعل در بررسی  ( 2. 4. 3

 ديگهای بخار با سوخت نفت

      امكان ورود وسايل ديگهای بخار و نیز بررسیوسايلی برای نظارت و کنترل کیفیت میزان آب  بررسی ورود(   3. 4. 3

    های ديگر به مخازن آب ديگهای بخار که ممكن است بر مناسبی برای پیيگیری از ورود نفت يا آلوده کننده             

 عملكرد صحیح آنها تاثیر مخربی داشته باشد.             

             ی ايمنای شاناور های بخاری کاه بارادر ديگ دو وسیله برای نيان دادن سطح آب  ورود دست ک بررسی (   4. 4. 3

             باشد که مستقیماً بتوان آن را قرائات  مدرری داشتهای درره شیيه بطوريكه يكی از آنها اهمیت حیاتی دارند

 کرد.

            ديگهای بخار از نوع واتر تیوب که بخار ماورد نیااز  در دساتگاههای تاوربین را فاراه بررسی ماهز بودن (   5. 4. 3

 دن باال بودن سطح آب می نمايند به يک دستگاه هيدار دهنده برای نيان دا
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 هاي بخار  هاي لوله(   سيستم5. 3

 های بخار که در صورت عدم تخلیه ممكن است در آنها فيار آب مور  وسايلی برای تخلیه لولهبررسی ورود (  1. 5. 3

 روز خطر گردد.ب             

 رود يک سوپاپ کاهش فيار يا شیر اطمینان و يا درره فيار رهت کاهش فيار لوله های بخاروبررسی (  2. 5. 3

 هاي فشار هوا  (   سيستم6. 3

 ها يی که در معرض فيار مفر  هستند. وسايل مناسبی برای کاهش فيار هوا در کلیه سیست بررسی ورود (  1. 6. 3

 هوا ذخیره از کمپرسورهای استارت تا مخازن  ریهای خروبررسی يكسره بودن کلیه لوله(  2. 6. 3

  نمودارها و مشخصات مانور (   7. 3

زمان توقاف، سارعت شاناور و سااير اطالعاات ثبات شاده در  بررسی ورود نمودارها و ميخصات مانور همچون

 ها، بر روی شناورآزمايش

 (   سکان و تجهيزات راهبري 8. 3

 های برقی سكان اصلی و ارزاء چنانچه دستگاه)آمد سكان اصلی و سكان کمكی عملكرد مناس  و کاربررسی (  1. 8. 3

 (الزامی نخواهد بود.  اعف تهیه شده باشند سكان کمكیآن به طور م            

             و قابلیت بكار افتادن دوباره سیست  برقی سكان اصلی از طري  دستی يا بطور اتوماتیک پاس از قطاص بررسی (  2. 8. 3

 وصل شدن برق 

             ورود سیستمهای هيداری صوتی در پل فرماندهی برای ميخص شدن قطص برق در تاهیزات برقای بررسی (  3. 8. 3

 سكان اصلی 

 ورود نياندهنده زاويه سكان مستقل از سیست  کنترلی آن در پل فرماندهیبررسی (  4. 8. 3

 بندی در صورت نص  سكان غیرمتعارف در توسط موسسه رده ابلیت عملیاتی آنتايید میزان کارايی و ق بررسی(  5. 8. 3

 شناور             

 هدايت سكان  محلفراه  بودن امكان ارتبا  مناس  بین پل فرماندهی و بررسی (  6. 8. 3

 (    تجهيزات ارتباطي بين پل فرماندهي و موتورخانه 9. 3

 باهل فرمان از پل فرماندهی به موتورخانه يا اتاق کنترل موتورهای رانش اصلی ورود وسايل رداگانه برای انتقابررسی 

 اشد.  ببايد دستگاه تلگراف موتورخانه  وسايل. يكی از همراه عالئ  ديداری و شنیداری مناس 

             خاناه چنانچه موتور اصلی رانش مستقیماً از پل فرماندهی کنترل می شود، نیاازی باه دساتگاه تلگاراف موتور: 1تبصره 

 نیست.

ی الزام چنانچه به دلیل نزديكی پل فرماندهی و محل کنترل موضعی دستگاه اصلی رانش دو دستگاه ارتباطی: 2 تبصره

 توانند تنها ماهز به يک وسیله ارتباطی باشند.نباشد، شناور ها می

 ( تاسيسات برقي4

 (   منبع اصلي برق 1. 4

 شافت در صاورتیكه شناور صرفنظر از سارعت و رهات چارخش ساكان ياا  مورد نیاز خدمات بررسی تامین(  1. 1. 4

 منبص اصلی برق با دستگاه رانش اصلی کار می کند.  
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 های مولد بايد به نحوی باشند که در صورت نقص يک مولد يا منبص اصالی بارق، دساتگاههای مولاد(  دستگاه2. 1. 4

            الزم برای استارت دستگاه اصلی رانش، در حالتی که شناور ايساتا  باقیمانده قادر به تامین خدمات الكترونیكی

 )خاموش( است باشند. 

 هايی که در قسمتهای مورد استفاده مسافران و کارکنان شاناور و مسایر تاردد قارار دارناد چراهبررسی تغذيه (  3. 1. 4

 توسط منبص اصلی برق   

 (     منبع اضطراري برق 2. 4

            های مربو  و صفحه کلید اضطراری روی باالترين قسامت عرشاهمنبص برق اضطراری، مبدلبررسی استقرار (  1. 2. 4

 (تصادم قرار بگیرد. اين منبص نبايد در قسمت رلوی ديواره) قابلیت دسترسی راحت آن از عرشه آزاد.با ممتد 

            ن کلیه خدماتی که برای ايمنای شاناور در مواقاص اضاطراری نیروی برق مورود بايد برای تامیبررسی کفايت (  2. 2. 4

 اهمیتی حیاتی دارد منبص برق اضطراری بايد قادر به تامین همزمان خدمات زير باشد: 

 هاای اضااطراری در کلیااه ايسااتگاههای تاماص و سااوار شاادن و در دو طاارف راهارو منتهاای بااه اياان           چراه

 ه ساعت(ها )برای مدت سايستگاه

 ساعت:  12برای مدت  در موقعیت های ذيل های اضطراریچراه 

 های خروری؛ ها و راهها و محل اقامت، پلكانکلیه راهروهای سرويس     -    

 های محل استقرار دستگاه رانش و منبص اصلی برق و محلهای کنترل آنها؛ محوطه      -    

 خانه و بر روی همه صفحه کلیدهای اصلی و اضطراری؛ کلیه ايستگاههای کنترلی، موتور    -    

 (Fireman's Outfits)نيانی   های نگهداری تاهیزات و لباس ماموران آتشکلیه محل    -    

 سكان و تاهیزات راهبری در صورت ورود و اتاق      -    

 نيانی و محل کنترل آن.محل استقرار پمپ اضطراری آتش     -    

 ساعته در موارد زير:  12ره برای يک دو 

 COLREGهای الزام شده بر اساس کنوانسیون های ناوبری و ساير چراهچراه     -                

                       های اضطرار و ايمنی، شامل بوق و کلیه تاهیزات کلیه تاهیزات مخابراتی ضروری برای انتقال پیام     -                

 داخلی که در هنگام وضعیت اضطراری مورد نیاز هستند. ارتبا 

 سوزی؛ کيف حري  و هيدار آتشسیستمهای      -                

 نيانی در صورتیكه الكتريكی هستند.های اضطراری آتشپمپ     -                

 ممكن است يكی از دو منبص زير باشد: که منبص برق اضطراری بررسی (    1. 2. 4

                  يک باتری ذخیره کننده که بتواند بار الكتريكی اضطراری را بدون شارژ مادد يا افات بایش از انادازه    - 

 ولتاژ تحمل کند، يا 

 يک مولد با نیروی محرکه اصلی مناس  دارای يک منبص سوخت و استارت مازا     -    

    یره کننده باشد، اين باتری بايد در صورت نقص منبص اصلی بارقانچه منبص برق اضطراری يک باتری ذخ: چن1 تبصره

 قادر به اتصال اتوماتیک با صفحه کلید اضطراری باشد.  
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     45در صورتی که منبص برق اضطراری يک مولد باشد، بايد به طور خودکار شروع به استارت کرده و ظارف : 2 تبصره

 ید اضطراری متصل گردد.ثانیه پس از قطص منبص اصلی برق به صفحه کل

 ري از آتش سوزي و اطفاء حريقي(     پيشگ5

 هاي آتش نشاني (     پمپ1. 5

 نيانی مازا بر روی شناوريک پمپ برقی آتشحداقل  بررسی ورود(  1. 1. 5

            صاد ماماوعدر 40ظرفیات يكای از آنهاا کمتار از  بررسی آينكهنيانی دو پمپ اصلی آتش در صورت ورود(  2. 1. 5

            در صاورتیكه باه  پمپ های بهداشتی، آب خن، توزان يا خدمات عماومی شاناور)ظرفیت اين دو پمپ نباشد.

توانند به عنوان پمپ آتاش نياانی ماورد اساتفاده قارار کردن نفت به کار نروند می تخلیهطور معمول برای 

 (گیرند

 نياانیهای متصل به لوله اصلی آتشهای سانتريفیوم يا ساير پمپورود شیرهای يكطرفه برای پمپبررسی (  3. 1. 5

 که ممكن است رريان برگيتی آب داشته باشند.

            بايد پمپای رداگاناه، باا نیاروی محرکاه اين پمپ) پمپ اضطراری آتش نيانیشناور به يک  تاهیزبررسی (  4. 1. 5

            ی عرشاه آزادمحلی امن خارم از موتورخانه و باال مستقل باشد که بخش محرکه اصلی و منبص سوخت آن در

 (نص  باشد

 نشاني هاي تامين آب مصرفي و شيرهاي آتشنشاني، لولهسيستم اصلي آتش(     2. 5

  به شرح ذيل:های اصلی و شیرهای آتش نيانی لولهبررسی  

             ای يده باشاند و باياد باه گوناهندهند ساخته ست میسريعاً خوان خود را از د از موادی که تحت تاثیر گرما(  1. 2. 5

 های آتش نيانی را بتوان به راحتی به آنها متصل کرد. نص  شده باشند که شیلنگ

باشاند  االمكان لوله های آتش نيانی در رايیهايی که روی عرشه آنها بار حمل می شود، بايد حتیدر شناور(  2. 2. 5

 يدن به وسیله بار ورود نداشته نباشد.که احتمال صدمه د

           های اصلی آتش نيانی نبايد هیچگونه اتصاالتی باز اتصاالت الزم بارای اطفاای حريا  داشاته باشاند، لوله(  3. 2. 5

 مگر برای کارهايی مانند شستيوی عرشه و زنایرهای لنگر يا برای استفاده از پمپ تخلیه آب چاه زنایر لنگر 

 نشاني و دهانه شيرهاي آتش شيلنگها  (  3. 5

 مربوطه با تعداد و کیفیت و اندازه مورد نیاز.)نازل( و سرلوله های شیلنگهای آتش نيانی ورود بررسی (  1. 3. 5

 در برابر نفت  تو مقاومرنس از نظر نوع آتش نيانی بررسی شیلنگهای (  2. 3. 5

)مطااب   Aگروه  موتورخانه هایو  ها نظوره )افيانه/ فواره( در نفتكشدو م )نازل(ورود سرلوله های بررسی (  3. 3. 5

 نوانسیون سوالس(فصل دوم کتعريف ارائه شده در 

 الزامات كلي  –كپسولهاي سيار آتش نشاني (    4. 5

 مورد بررسی و ارزيابی قرار گیرد:  ايددرخصون کپسولهای سیار آتش نيانی موارد ذيل ب

 لیتر باشد. 9و کمتر از  5/13نبايد بیش از که ش کننده های مايص قابل حمل مورد نیاز ظرفیت خامو(  1. 4. 5

 ل های آتش نيانی هالوناستفاده از کپسو(  عدم 2. 4. 5

 با نقيه کنترل آتش تعداد کپسولهای آتش نيانی تطاب  (  3. 4. 5
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 ثابت تجهيزات آتش نشاني (    5. 5

             2-2ش نيانی ثابت الزامی با ضوابط مربو  به اين دستگاهها که در مقررات فصل تاهیزات آتبررسی تطاب  (  1. 5. 5

 ه است.تعیین شد 74سوالس 

            يا تاسیسات ر شناورهاددار هالوژن ندستگاههای آتش نيانی ثابت هیدروکربواز بررسی عدم نص  و استفاده (  2. 5. 5

 رديد 

 ي در موتورخانه تجهيزات آتش نشان(    6. 5

            مترمكع  شن، خاک اره مخلو  با بی کربنات سدي  يا ساير مواد  15/0ورود يک سطل حاوی حداقل بررسی (  1. 6. 5

 های احتراق از محوطه خيک مورد تايید در هر يک

 های دارای تاسیسات برقی به کپسول آتش نيانی مناس  موتورخانه اهیزبررسی ت(  2. 6. 5

            مترمكع  ماسه يا مواد خياک ديگار بارای اطفاای آتاش در 28/0يک سطل محتوی حداقل بررسی ورود (  3. 6. 5

            ياک ساطل وراود برای پخش محتوياات .)های کمكی بخار نفت سوزشناورهای ماهز به ديگميعل خانه 

  (است الزامیبیلچه 

 تجهيزات مامور آتش نشاني (    7. 5

 Aه گروه ن( بر روی شناورهای دارای موتورخاFiremens Outfitماموران آتش نيان) تاهیزات بررسی ورود(  1 .7. 5

 در شناورهای تانكر 1. 7. 5بند ن عالوه بر ورود يک سری کامل تاهیزات ماموران آتش نيابررسی (  2. 7. 5

 (BA Set) رای دستگاههای تنفسیطناب ناات ضد آتش با طول و استحكام مناس  ب بررسی ورود(  3. 7. 5

 نقشه كنترل آتش (   8. 5

            که به تايید موسسه رده بندی Aورود و نص  نقيه کنترل آتش در شناور های دارای موتورخانه گروه بررسی (  1. 8. 5

           در صورت های بايد به روز بوده و شرح مطال  آن به زبان رسمی کيور صاح  پرچ  و نقيهاين  رسیده باشد.

 لزوم به زبان انگلیسی باشد.

            های نحوه استفاده و نگهداری از تاهیزات اطفاء و محدود کردن دستورالعملبررسی ورود و در دسترس بودن (  2. 8. 5

 بر روی شناور آتش 

 متر  24ضوابط حفاظت در برابر آتش سوزي براي شناور هاي زير (   9. 5

موارد ذيل ماورد بررسای و های خطرناک نیستند محمولهحمل  به ماازمتر، که  24ای با طول کمتر از در شناور ه

 ارزيابی قرار می گیرد:

            با دستگاه اصلی رانش مكانیكی باه کهآتش نيانی  پمپ هایامكان قطص سريص اتصال پروانه در آن دسته از   (1. 9. 5

  .می شوندکار انداخته 

ايان  سی که به سرعت قابل اشتعال نباشاد.لیتر و از رن 9سطل آتش نيانی با ظرفیت حداقل  3حداقل ورود   (2. 9. 5

            به وضوح روی آنها نوشته شده و با توره به اندازه شاناور،  "FIRE"سطل ها بايد به رنگ قرمز بوده و کلمه 

 با طول کافی باشد؛  یدارای ريسمان

 ای حري  های آتش نيانی برای مقاصد ديگری باز اطفسطلده از عدم استفا(  3. 9. 5
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 سيستم  تهويه،  تهويه مخازن و فضاي حدفاصل مخازن(    10. 5

 از يكديگر مازا باشند:بايستی به طور کلی  کهسیست  تهويه هر گروه از محوطه های زير بررسی (  1. 10. 5

 ها،  موتورخانه    -

 آشپزخانه،     -

 وطه بار، مح    -

 و ايستگاههای کنترل،  خدمهاقامتگاه     -

ها، محوطه بار، ايساتگاههای کنتارل ، سرويسخدمههای برقی اقامتگاه تهويهبررسی امكان خاموش کردن  ( 2. 10. 5

 یرون از اين محوطه ها و موتورخانه از نقطه ای قابل دسترسی در ب   

  های تهويه هر محوطه از خارم از محوطاههای اصلی کلیه سیست خروریها و ورودیبررسی قابلیت بستن   (3. 10. 5

 مذکور     

               و ساير ف ااهای (Cofferdams)، محوطه بین مخازن زناکلیه مخبررسی ورود وسايل تهويه مناس  در (  4. 10. 5

  .شوندبسته که بخارهای خطرناک در آنها محبوس می

              های ا لولاهها يمتيكل از يک يا چند سوپاپ فيار/ خالء در خروریمناس  يک سیست  تهويه  بررسی ورود(  5. 10. 5

              های حامال مايعاات فلاه قابال اشاتعال )باه راز نفات خاام ياا ها و بارمهوا برای تهويه مخازن در نفتكش

 های نفتی با نقطه روش پايین(فرآورده

 (       وسايل نجات6

 (   ضوابط كلي 1. 6

آياین ناماه ميخصاات فنای و  74ساوالس  3 فصالفنای  با الزاماات بخشوسايل ناات مقرر در اين بررسی تطاب  

 (LSA Codeتاهیزات بقا در دريا )

 تجهيزات و عالئم مخابره اضطراري (   2. 6

 مه به شرح ذيل: بررسی و ارزيابی تاهیزات و عالئ  مخابره اضطراری در هر شناور و بارم دارای خد

 نگهاداری ايان وسایله باهو  (Radar Transponder)رادار اموام حداقل يک دستگاه منعكس کننده ورود  ( 1. 2. 6

 های ناات منتقل نمود.نحوی که بتوان آن را به سرعت به قاي 

با الزامات قطعنامه مطاب   (Satellite EPIRB)ای يک بیكن راديويی موقعیت ياب اضطراری ماهوارهورود  ( 2. 2. 6

 A.810(19) 
 و عالمااات دودزا (Hand Flresهای دساااتی)فيفياااه و( Rocket Parachuteوراااود چتااار مناااور)(  3. 2. 6

 (Smok signal) در پل فرماندهی شناور، مطاب  قوانین 

 ايستگاههای اضطراری، ، و يا هر دو، برای برقراری ارتباطات دورانبه بین راديويی ورود تاهیزات ثابت يا سیار(  4. 2. 6

 ايستگاههای تامص و سوار شدن افراد و ساير نقا  استراتژيک شناور،             

 يک سیست  عمومی هيدار دهنده اضطراری که قادر باشد عالئ  صوتی مورد نیاز را ارساال کناد. ايان ورود   (5. 2. 6

 قابل شنیدن باشد.  خدمههای در سرتاسر اقامتگاه و محوطه بايد از پل فرماندهی شناور ارسال و عالئ  صوتی             
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 (    تجهيزات شخصي نجات جان افراد 3. 6

 حلقه نجات (  1. 3. 6

 بر روی شناور با شرايط و کیفیت عنوان شده در الزامات و قوانین استاندارد ورود تعداد کافی حلقه ناات بررسی  

 جليقه نجات  ( 2. 3. 6

 اضافه تعاداد به تعداد کل افراد بهخدمه بر روی تمامی شناور ها و باررهای دارای استاندارد ناات  قهرلیورود بررسی  

 های ناات  برای نگهبانان در محلهای نگهبانیکافی رلیقه

 (Termal Protecting Aids) وسايل محافظت گرمايی  (3. 3. 6

خدمه ماهز به کلیه شناورها و باررهای با   برای ايدر هر ق (TPA)حداقل دو وسیله محافظت گرمايی بررسی ورود  

 قايقهای ناات بدون سرپناه

 قايق نجات   (4. 3. 6  

    تصاوير و دستورالعمل های مربو  به کاربرد وسايل ناات به زبانهای مناس  در ايستگاههای بررسی نص  (  1. 4. 3. 6

 های خدمهمحوطه تامص افراد و ساير

                هار دو ايان باشاد. به قايقهای ناات سوار شدن  محلدر نزديكی  خدمه به نحوی کهتامص  محل بررسی(  2. 4. 3. 6

 ايستگاهها بايد به نحو مطلوبی با چراغهای متصل به منبص برق اضطراری روشن شوند.

 ثبت روزانه  در دفاترتمرينهای ترک شناور، تمرين آتش سوزی و آموزش روی عرشه بررسی درم (  3. 4. 3. 6

                تعداد کل افراد روی شناور %150که گناايش کل آنها در هر سمت، اضافی قايقهای ناات بررسی استقرار (  4. 4. 3. 6

                اليف رافتهای شناور در محلی نگهداری شده باشند که انتقال آسان آنها از يک سمت شاناور  ، چنانچهباشد

 .عرشه باز به سمت ديگر امكان پذير نباشددر يک سطح از 

  شناورهاي نجات به قايق، به آب اندازي و بازگرداندن حوه استقرارن(    4. 6

 ر شناورهای ناات به گونه ای که:استقرابررسی (  1. 4. 6

هیچ کادام از  قاي  رستاو در وشناورهای ناات و وسايل نگهداری آنها با عملكرد ساير شناورهای ناات   (1. 1. 4. 6

 محلهای به آب اندازی تداخلی ايااد نكنند.

قايقهاای  تاهیزات بازگردانادن).قايقها و شناورهای ناات را بتوان به آسانی از روی شناور به آب اناداخت ( 2. 1. 4. 6

 اور بايد مورد تايید سازمان باشد(ناات به شن

 بتوانند مقدمات سوار شدن و به آب انداختن قااي  خدمهتن از  در حالت آمادگی دائ  بوده، به نحوی که دو ( 3. 1. 4. 6

 دقیقه فراه  کنند. 5را در کمتر از 

 از هر سمت شناور  (Life Raft)های دريايی  امكان به آب اندازی سريص ران پناه  (4. 1. 4. 6

زات رها کننده هیدروساتاتیک تاهی از طري  به شناور (Painter)طناب رها کننده پیوسته  بررسی اتصال(  5. 1. 4. 6 

(HRUمطاب  با استانداردها ) ماهز به وسايل به آب که درخصون ران پناه های دريايی  ،ی شناخته شده

 د.نیستنانداختن 

 

 



 30 

 (   بازديد شناورهاي نجات 5. 6

 به شرح ذيل: های دوره ای ها و بازديدآزمايشبررسی اناام 

 بازديدهای هفتگی:(  1. 5. 6

حصول اطمینان از آماده به کاار  کلیه شناورهای ناات، قايقهای رستاو و وسايل به آب اندازی بايد برایزديد با  -    

 بودن آنها

 راری سیست  عمومی هيدار اضطآزمايش   -    

  :ماهانه هایبازديد(  2. 5. 6

ن از کامال باودن تاهیازات و بازديد وسايل ناات، شامل تاهیزات قاي  ناات، با استفاده از يک فهرست برای اطمینا

 .ه باشددفتر ثبت روزانه شناور وارد شد بايد در هاگزارش اين بازديدکه ترتیبات مناس  آنها 

 به شرح ذيل:(  سرويس و نگهداری قايقهای بادی رستاو و اليف رفتها 3. 5. 6

ز سرويس و نگهداری مورد تايید ماهه در يک مرک 12کلیه اليف رفتها و قايقهای بادی رستاو بايد در فواصل حداکثر 

مااه        17سازمان، سرويس و نگهداری شوند. با اين حال، در صورت منطقی و مناسا  باودن شارايط، ايان مادت را تاا 

 می توان افزايش داد.

 به شرح ذيل: سرويس و نگهداری رها کننده های هیدرواستاتیک بررسی (  4. 5. 6

ماهه در يک مرکاز سارويس و نگهاداری ماااز سارويس و  18در فواصل حداکثر رها کننده های هیدرواستاتیک بايد 

 نگهداری شوند.

 (     مخابرات راديويي 7

 موضوعات كلي (   1. 7

سااوالس کنوانسایون  4ضاوابط فصاال بار اساااس تاهیاازات مخاابرات راديااويی بررسای وراود و عملكاارد مناسا   

74(GMDSS)  شاناورهای بااعاالوه بار  های دارای خدماهتن و بارم 300 در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از           

 تن 300ت ناخالص باالی ظرفی

 توانناد باا توراه باررهای با خدمه هنگامی که در مااورت يک يدکكش يا شناور تدارکاتی دريايی هساتند، میتبصره:  

ده از سوی سازمان عمل نمايند. در هر صورت، به نحوه و کیفیت ارتباطات مورود بین دو شناور بر اساس ضوابط تايید ش

( به نحوی VHFو دستگاه ارتبا  راديويی ) (Radar Transponder)، منعكس کننده رادار EPIRBضوابط مربو  به 

 که در مقررات حاضر ميخص گرديده بايد رعايت شود. 

 (   الزامات شناور 2. 7

 : ه صورتیكهبررسی مكان نص  کلیه تاهیزات راديويی ب(  1. 2. 7

 آور مكانیكی، الكتريكی يا غیره در کاربرد مناس  آن تاثیر نگذارد.هیچ تداخل زيان   -

 بیيترين میزان ايمنی و دسترسی هنگام عملیات را ت مین نمايد.   -

 در برابر تاثیرات م ر شرايط نامساعد محیطی محافظت شود.   -            

 برای نورپردازی مناس  باشد و  ماهز به چراه الكتريكی مطمئن   -

 شده باشد. درمعالمت خطاب، نام ايستگاه شناور و ديگر رمزهای مناس  به وضوح روی آن    -
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    ( ضاروری بارای ايمنایVHFتلفنای ) –دستگاههای کنترل کانال های رادياو حصول اطمینان از اينكه (  2. 2. 7    

 رند.اندهی در دسترس قرار دادريانوردی در پل فرم

 موضوعات كلي  –(    تجهيزات راديويي 3. 7

 به موارد ذيل:شناور بررسی تاهیز (  1. 3. 7

 ( و70)کانال  MHZ 525/156روی فرکانس  DSCيک دستگاه )وی.اچ.اف( که قادر به دريافت و انتقال  ( 1. 1. 3. 7

                 70ضطراری روی کاناال ارسال پیامهای ا)دستگاه )وی.اچ.اف( باشد.  70دائمی روی کانال  DSCکيیک 

 (امكانپذير باشد. است )پل فرماندهی( بايست از محلی که شناور به طور معمول در حال دريانوردیمی

                  800/156( و13مگااهرتز )کاناال  650/156(، 6مگااهرتز )کاناال  300/156(  راديو تلفان در فرکانساهای 2. 1. 3. 7

 (:16ال مگاهرتز )کان

کاه تردد می کند  ایشناور در منطقه در صورتیكه NAVTEXالمللی هواشناسی يک گیرنده پیامهای بین  (3. 1. 3. 7

 .مورود است NAVTEXالمللی در آن سرويس بین

 مهیا نباشد، يک وسیله راديويی برای دريافت پیام:  NAVTEX(  در صورتی که سرويس 4. 1. 3. 7

 يا  Inmarsatيمنی دريانوردی از طري  گیرنده خطاب سرويس اطالعات ا   -

 HFسرويس خدمات اطالعات ايمنی دريانوردی از طري  دستگاه ثبت مستقی  تلگرافی    -

 کنند، در صورتی که يک کيیک شانود دائمایرفت و آمد می A2:  شناورهايی که منحصراً در منطقه دريايی 1تبصره

 نخواهند داشت.  1. 1. 3. 7ماندهی داشته باشند، نیازی به رعايت ضوابط بند )وی.اچ.اف( از پل فر 16روی کانال 

 ( DSCبررسی به روز بودن موقعیت شناور در کلیه دستگاه های راديويی دارای قابلیت ارسال پیامهای اضطرار)  :2تبصره

شاناور  تواندباشند، سازمان می ساعت اشتغال داشته 24چنانچه شناورها به طور منظ  به سفرهای کوتاه تر از  : 3تبصره

 را از رعاياات ضااوابط فااوق معاااف نمايااد، مياارو  باار آنكااه پاایش از ساافر اقااداماتی باارای دريافاات پیامهااای 

NAVTEX .و گزارشهای هواشناسی صورت گرفته باشد 

 (    تجهيزات راديويي 4. 7

 سايل راديويی برای انتقال پیامهاای اضاطرارکلیه شناورها بايد ماهز به وبررسی و حصول اطمینان از تاهیز (  1. 4. 7

ردی ای که شناور در آن ميغول دريانوطب  ضوابط منطقه ، شناور به ساحل و ساحل به شناورشناور  به  شناور

  .است

بررسای و حصاول اطمیناان از  تردد مای نماياد A3يا  A2چنانچه شناور به طور معمول در مناط  دريايی (  1. 4. 7

             ، باا شارايط 74سوالس  10-4به رای مطابقت با ضوابط مقررات ،  Inmarsatيک دستگاه ه ب شناورتاهیز 

 ذيل: 

 راديو تلگرافبا استفاده از دستگاه قابلیت و ارسال و دريافت پیامهای اضطراری و ايمنی  -

 پیام اولويت دار اضطرار قابلیت دريافت و ارسال  -            

 راديو تلگرافپیامهای عمومی راديويی با استفاده از دستگاه  دريافت و ارسال قابلیت         -
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 (    دفتر ثبت راديويي 5. 7

مطاب  با مقررات  GMDSSدر شناورهای ماهز به تاهیزات مخابراتی  (Radio Log)ثبت راديويی بررسی (  1. 5. 7

 رهت درم موارد ذيل: راديويی 

 قررات راديويی رزئیات تعیین شده در م      -

 هفتگی و ماهانه  ،ثبت اناام آزماييات روزانه      -

 زمان شروع کيیک شنود هنگام ترک بندر توسط شناور و زمان پايان کيیک هنگام ورود شناور به بندر       -

 زمان قطص کيیک شنود به هر علت و زمان آغاز دوباره کيیک شنود و       -            

 های )چنانچه فراه  باشند( شامل ثبت شارژهای ضروری نگهداری باتریرزئیات       -

 و بازرسی شناورهادفتر ثبت راديويی برای بازرسی توسط افسران کنترل بودن  (  بررسی و دسترس2. 5. 7

 (     ايمني دريانوردي8

 هاي عالمت دهنده (    چراغ1. 8

 و مستقل از منبص اصلی برق شاناور، بارای شاناورهای باا ظرفیات          ورود چراه عالمت دهنده موثر در نور روز بررسی   

   74سوالس  11/5تن به باال مطاب  با ضوابط مقررات  150ناخالص 

 (    تجهيزات دريانوردي روي شناور 2. 8

 بررسی تاهیز شناور به وسايل ذيل:(  1. 2. 8

 (  قط  نمای مغناطیسی استاندارد،1. 1. 2. 8

              نمای استاندارد هدايت شناور، مگر آنكه اطالعات مربو  به مسیر شناور توسط قط مغناطیسی (  قط  نمای 2. 1. 2. 8

                مورود بوده و به راحتی توسط سكاندار مستقر در محل اصلی هادايت شاناور قابال  1. 1. 2. 8 مقرر در بند

 خواندن باشد؛

 نمای استاندارد و محل کنترل دريانوردی برای برقراری ارتبا  بین محل قط وسايل کافی  ( 3. 1. 2. 8

 درره،  360گیری وسايلی برای تعیین زاويه با قابلیت اندازه ،در صورت امكان ( 4. 1. 2. 8

   نحرافاااتا تنظاای  مناساا  قطاا  نماهااای مغناطیساای و در دسااترس بااودن راادول يااا منحناایبررساای (  5. 1. 2. 8

(Residual Deviating card)  
 برای شاناورنمای مغناطیسی يدکی قابل تعويض با قط  نمای استاندارد مگر آنكه ورود يک قط بررسی (  6. 1. 2. 8

 تعبیه شده باشد. (Gyro Compass)قط  نمای الكتريكی 

  GHZ 9 (X Band)فرکانس  تن و بیيتر به رادار با  300شناورهای با ظرفیت ناخالص بررسی تاهیز (  7. 1. 2. 8

 تبصره: قط  نمای مغناطیسی بايد فاقد حباب هوا باشد.

 (    انتشارات دريايي 3. 8

 راذر و ماد و کلیاه های درياانوردی، راداولهاا، اعالمیاهها، مسیرهای دريانوردی، فهرست چراهورود  نقيهبررسی  

 شناور انتيارات دريايی ديگر کافی و روزآمد مورد نیاز سفر بر روی 
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 خدمه شناور (   4. 8

  (  بررسی گواهینامه معتبر حداقل سرخدمه ايمن1. 4. 8

 (  بررسی مطابقت ترکی  و تعداد خدمه با گواهینامه حداقل خدمه ايمن2. 4. 8

 در مورد خدمه شناور  STCWبررسی اررا و اعمال مقررات و الزامات کنوانسیون (  3. 4. 8

 (     بارگيري و خط شاهين9

 (   عالئم خط بارگيري 1 .9   

کدر، يا  ایبايد به رنگ سفید يا زرد بر زمینهکه عالمت خط بارگیری شامل دايره، خطو  و حروف بررسی وضعیت 

 ک شده باشد.حمطاب  با گواهینامه خط شاهین، در دو سمت شناور  با زمینه روشنبه رنگ سیاه 

 (    مدارک و مستندات 2. 9

 اطالعات مربو  به پايداری وتعادل شناور  دسترسی راحت به  بررسی ورود و امكان    

 (    حفاظت كاركنان شناور 3. 9

  هاروسازه و هاهای باز عرشه در همه قسمتبررسی ورود نرده های محافظ (  1. 3. 9

، محوطاه های منتهی به محل اقامات کارکناانبار چینی بر روی عرشه به گونه ای که تمامی دريچهبررسی (  2. 3. 9

 باز و بسته کرد. درستیالت و دريچه های ساير قسمتها را بتوان به آ ماشین

 (     پيشگيري از آلودگي11

 78/73(    كاربرد مارپل 1. 11

 و پروتكل  (MARPOL)ورهاپیيگیری از آلودگی دريا توسط شنا 1973المللی مفاد پیمان نامه بینبررسی اررا و اعمال  

 اورهاشنآن در مورد  1978
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 :  كد بندي نواقص و مستندات قانوني3ضميمه 

  واهينامهگ( 1

 الزام قانوني ليست نواقص كد

 قوانین دريايی و بندری گواهینامه ثبت 1000

 234ن  11ايمنی م  آيین نامه نفرات ايمنگواهینامه حداقل  1001

 10ن  12ايمنی م  آيین نامه گواهینامه ايمنی 1010

 4/3م  3و ف  225ن  10ايمنی م  آيین نامه گواهینامه اليف رفت ) ران پناه دريايی( 1011

 4ايمنی فصل  آيین نامه سول های اطفاء حري پگواهینامه ک 1012

 SOLASايمنی +  آيین نامه گواهینامه ايمنی راديويی 1020

1021 
                               گواهینامه تعمیرات ساحلی

(Shore –Base Maintenance) 
 SOLASايمنی +  آيین نامه

 SOLASايمنی +  آيین نامه EPIRBگواهینامه تست سالیانه  1022

1023 LRIT ايمنی +  آيین نامهSOLAS 

 MARPOLايمنی+  آيین نامه گواهینامه آلودگی 1030

 MARPOLايمنی+  آيین نامه گواهینامه رسید دريافت زباله 1031

 MARPOLايمنی+  آيین نامه ینامه رسید دريافت مواد نفتیگواه 1032

 Load Lineايمنی+ آيین نامه گواهینامه خط شاهین بارگیری 1040

 + ظرفیت 7الی  1م  68و67ن  6ايمنی ف  آيین نامه گواهینامه ظرفیت 1050

 SOLASايمنی +  آيین نامه گواهینامه کالس 1060

 SOLASيمنی + ا آيین نامه گواهینامه بدنه 1061

 SOLASايمنی +  آيین نامه گواهینامه ماشین آالت 1062

 Anti Foulingايمنی + آيین نامه گواهینامه خزه زدايی 1070

 ايمنی  آيین نامه بهداشت شناور /گواهینامه موش زدايی 1080

 ايمنی + قوانین ملی آيین نامه گواهی بیمه نامه 1090

 STCWدستورالعمل ايمنی +  لپرسن گواهینامه شايستگی 1100

 STCWايمنی +  آيین نامه افراد گواهینامه سالمت 1101

1102 
واهینامه شايستگی توسط کيور صادر کننده گتايید 

(Endorsement) 
 STCWايمنی +  آيین نامه

 STCWايمنی+ آيین نامه (COCگواهینامه شايستگی) 1103

 دستوالعمل يدک کيی در دريا های آزاد + یايمن آيین نامه گواهینامه يدک کيی 1104

  ساير موارد 1199
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 تجهيزات ايمني دريانوردي( 2

 الزام قانوني ليست نواقص كد

 4م  220ايمنی ن  آيین نامه رادار 2000

 7م 232الف ن4م 77ن 8ايمنی ف  آيین نامه مغناطیسی یقط  نما 2001

 4م ب   77ن  8ايمنی ف آيین نامه وسايل اندازه گیری عم  2002

 ايمنی آيین نامه نماييگر زاويه سكان 2003

 15الی  8و7و6و5م   86الی 78ن  8ايمنی ف آيین نامه چراغها و عالئ  کمک ناوبری 2004

 ايمنی آيین نامه دفتر ثبت وقايص پل فرماندهی 2005

 ايمنی آيین نامه سیست  تيخیص آتش  2006

 220ن   4ايمنی م  نامهآيین  )اعالم خطر( ومیآالرم عم 2007

 5م 20ن 2ف/2م 39ن 3/ ف 6م  222ايمنی ن آيین نامه قاي  ناات تمرينات مبارزه با آتش و 2008

 9م 56ن 5/ف 3م 183/ ن 9م 22ن 2ف ايمنی آيین نامه کتابچه تعادل 2010

 ايمنی آيین نامه کتابچه اندازه گیری مخازن سوخت 2011

 8م 233ن /11م  168کلیات ن 1ايمنی ف نامه آيین نفيه های دريانوردی 2012

 77ن 3ز//3ايمنی م  آيین نامه (Aldis Lamp )عالمت دهنده در روزنورافكن  2013

2014 LRIT ايمنی آيین نامه 

 ايمنی آيین نامه روشنايی پل فرماندهی 2015

 بوق 2016
الی  127ن 3/پیوست  17و 16م  86ن 8ايمنی ف آيین نامه

130 

 ايمنی آيین نامه ت انحراف قط  نماکار 2017

2018 Window Wiper ايمنی آيین نامه 

2019 GPS ايمنی آيین نامه 

 ايمنی آيین نامه عملكرد اصلی سكان وسیست  اضطراری 2020

 ايمنی آيین نامه فرعی نيان دهنده موتور اصلی و 2021

 4م  39ن2ايمنی ف  آيین نامه ماهیانه بازديدهای هفتگی و 2022

 4م  220ايمنی ن  آيین نامه چتر منور 2023

 9م  224ايمنی ن  آيین نامه عالمت گذاری شناورهای ناات 2024

 10م  225ايمنی ن آيین نامه از تاهیزات ايمنی  ماهیانه هفتگی و بازديد 2025

2026 
قاي  های  نگهداری قاي  های بادی و سرويس و

 ناات کپسولی
 10م  225ايمنی ن آيین نامه

  ساير موارد 2099
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 طفاء حريقتجهيزات ا( 3

 الزام قانوني ليست نواقص كد

 199ن 2م/2م 42ن  4ايمنی ف آيین نامه پمپ اطفاء حري  3001

 199ن  2ايمنی م آيین نامه پمپ اضطراری اطفاء حري  3002

 تاهیزات اطفاء حري  سیست  و 3003
 3م /13م 50ن 4ف /3و4م 44ن 4ايمنی ف آيین نامه

 205ن 6و7و8م/202ن 4م /203ن 5م /201ن

 207ن 9/م 9م 49ن 4ايمنی ف آيین نامه تاهیزات مامور آتش نيان 3004

 208ن 11م /12و11م 50ن 4ايمنی ف آيین نامه تاهیزات ايمنی نقيه کنترل آتش و 3005

 205ن 6/ م  8و7و6و5م   45ن  4ايمنی ف آيین نامه کپسول های اطفاء حري  3006

 45ن  4ايمنی م  آيین نامه تاهیزات رعبه های آتش نيانی 3007

 7م  180/ن 208ن 10م /10م 49ن 4ايمنی ف آيین نامه تبر 3009

  ساير موارد 3099

 

 ( موتورخانه4

 الزام قانوني ليست نواقص كد

4000 
دريچه های نورگیر سقفی راه  درب موتورخانه و
 خروری اضطراری

 59ن 5ف/22م 61ن 5ف/9م 181ايمنی ن آيین نامه
 14م 24ن 2ف/13م 23ن 2/ف 16-17م

 22م 27ن 2/ ف 18م 25ن 2ايمنی ف آيین نامه پمپهای مربو  به آن و  های اصلیورموت 4001

 196ن  3ايمنی م  آيین نامه نراتورهاژ 4002

 4م  166ن /7م 21ن 2ايمنی ف آيین نامه سیست  تخلیه آب خن 4003

 192ن  13ايمنی م  آيین نامه دار عالئ  خطرهي تابلو اعالنات و 4004

 24م 63ن 5/ ف 19م 26ن 2ايمنی ف آيین نامه نرده ها در موتورخانهو  دستگیره ها 4005

 20م  26ن  2ايمنی ف  آيین نامه حفاظ قسمتهای چرخنده 4006

 14-2م 51ن 4/ ف 24و 23م 27ن 2ايمنی ف آيین نامه سوخت )قطص کننده ونيان هنده ها( مخازن الزامات 4007

 27م  29ن  2ايمنی ف آيین نامه الزامات مخازن تحت فيار 4008

 3م  186ن /2م  185ايمنی ن  آيین نامه اصلی از پل فرماندهی سیست  خاموش کننده موتور 4009

 216ن  8و7ايمنی م آيین نامه لوله کيی يا ماشین آالت موتورخانه ازنيتی  4010

 36م  32ن  2ايمنی ف آيین نامه ن استارتباطری های مخصو 4011

 2م 193-4/ن 35م 31ن 2ايمنی  ف آيین نامه سی  کيی  4012

 40م  33ن  2ايمنی ف آيین نامه عاي  بندی قسمت هايی که حرارت زياد دارند 4013

 ايمنی  آيین نامه روشنايی با حفاظهای مناس  4014
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 8م  189ايمنی ن  آيین نامه فن موتورخانه 4015

4016 
خاموش کردن فن موتورخانه از خارم ف ای 

 موتورخانه
 14-1م  51ن  4ايمنی ف آيین نامه

 191-2ن  12ايمنی م آيین نامه موتورخانه ارتبا  بین پل فرماندهی و 4017

 189ن  7ايمنی م  آيین نامه کمپرسورها 4018

 73/78مارپول  تمیزی موتورخانه 4019

 73/78مارپول  خنروغن در  و آبلو  مخباال بودن سطح  4020

 5م  179ايمنی ن  آيین نامه آالرم خن 4021

 16-2م  13ن  1ايمنی ف آيین نامه دفتر ثبت وقايص موتورخانه 4023

 190-191ن  11/ م 18م 25ن 2ايمنی ف آيین نامه سیست  سكان 4025

 190-191ن    11ايمنی م  آيین نامه سیست  اضطراری سكان 4026

 نراتورها يا باطری(ژسیست  برق اضطراری ) 4027
 3ف /32و33م– 30ن 2ف /196-7ن 4ايمنی م آيین نامه

 232ن 6-4م /1م ت 38ن

 ايمنی موتور لنج ها آيین نامه نيت غیرمتعارف از شافت پروانه 4028

 5م  179ايمنی ن  آيین نامه در موتورخانه لوله اندازه گیری عم  مخزندرپوش  4029

 14-1م 51ن 4/ ف 39م  33ن 2ايمنی ف آيین نامه مكانیزم بستن هواکش های موتورخانه 4030

   21م  26ن  2ايمنی ف آيین نامه ماشین آالت انتقال گرما 4031

 25م   29ن  2ايمنی  ف آيین نامه سیست  کنترل موتور 4032

 26م   298ن   2ايمنی ف  آيین نامه سیست  کنترل از راه دور موتوراصلی 4033

 29م   30ن  2ايمنی ف آيین نامه عالمت گذاری احتمال خطر در لوله ها 4034

 30م   30ن  2ايمنی ف آيین نامه لوله کيی آب توازن 4035

 31م   30ن  2ايمنی ف آيین نامه لوازم هیدرولیک 4036

 34م   31ن  2ايمنی ف  آيین نامه سیست  های الكتريكی 4037

 37م   32ن  2ايمنی ف  آيین نامه برقی در برابر آبحفاظت لوازم  4038

 38م   32ن  2ايمنی ف  آيین نامه لوازم يدکی 4039

 90ايمنی ن  آيین نامه موتورخانه 4040

 10م   190ايمنی ن  آيین نامه کيتی تاهیزات رانش به عق  4041

  مواردساير  4099
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 ( عرشه و ايمني سازه5

 

 انونيالزام ق ليست نواقص كد

 عالئ  خط شاهین  5001
 56ن 5ف /5م 55ن 5ف /1م 54ن  5ايمنی ف آيین نامه

 8و7م 56ن 5ف /6م

 17م  25ن  2ايمنی ف آيین نامه پاشنه عالئ  خط آبخور سینه و 5002

 8م  21ن  2ف ايمنی آيین نامه ديواره انبارها پوسیدگی عرشه و خوردگی و 5003

 درب انبارها 5004
 60ن 5/ ف 18و17و16و15م 51ن 4منی فاي آيین نامه

 15و14و13و12م 57ن 5ف /20م

 11م  57ن  5ايمنی ف آيین نامه ضدآب بودن درب ها 5005

5006 
        لوله های اندازه گیری مخازن  هواکش ها و
 )روی عرشه(

 18و19م   60ن  5/ ف 18م  60ن  5ايمنی ف آيین نامه

 25م  64ن  5يمنی فا آيین نامه پله ها  نرده ها و 5007

5008 
محل  هواکش ها، دربها و عالمت گذاری لوله ها و

 تامص
 ايمنی   آيین نامه

 10م 57ن 5ف /8م 21ن 2ايمنی ف آيین نامه آسی  ديدگی بدنه 5009

 22ن  11ايمنی م  آيین نامه ارتفاع حفاظ اطراف عرشه 5010

 21و23م  62و61ن  5ايمنی ف آيین نامه آبراه ها 5011

 16م  25ن  2ايمنی ف آيین نامه لنگر دوار 5012

 179ن  6مقررات  /16م  25ن 2ايمنی ف آيین نامه دوار هاساير  5013

 179ن   6ايمنی مقررات  آيین نامه قرقره روانسازی طناب 5014

 16م  25ن  2ايمنی  ف آيین نامه بیته 5015

 8و7ررات مق  179ايمنی ن آيین نامه یيدک کيمخصون  قالب 5016

 10م  22ن  2ايمنی ف  آيین نامه ديگر محوطه ها موتورخانه و ديواره های بین انبار و 5017

 12م  23ن  2ايمنی ف  آيین نامه (Manholeنردبان انبارها در پوش های مخازن ) 5018

 15م  24ن  2ايمنی ف  آيین نامه پل فرماندهی طرفین پل فرماندهی 5019

  خطو  بارگیری 5020
 /2م 54ن 5/ف 137الی144ايمنی پیوست الف ن آيین نامه

 136الی 134ن 5پیوست/26و27م 64ن 5ف

 3م  55ن  5ايمنی ف  آيین نامه استحكام کيتی 5021

 4م  55ن  5ايمنی ف  آيین نامه خط عرشه 5022

  ساير موارد 5099



 39 

 ( تجهيزات بقا در دريا6

 الزام قانوني ليست نواقص كد

 221ن 5م /1-م  37ن 3ايمنی ف آيین نامه نااتحلقه  6001

 222ن 5م /1-مپ 37ن 30ايمنی ف آيین نامه رلیقه ناات 6002

 ران پناه دريايی 6003
 /1-م ث 38ن 3ف  /1-م الف 36ن 3ايمنی ف آيین نامه

 4-4-5م 40ن 3ف /223ن 8م

 223ن 7/م  1-م الف 36ن 3ايمنی ف آيین نامه ستاو موتورداررقاي   6004

 1- -3م  38ن  3ايمنی ف آيین نامه واکی تاکی 6005

 1-م م  38ن  3ايمنی ف آيین نامه وسايل کمكهای اولیه 6006

 132ن 4پیوست   30م  75ن  8ايمنی ف آيین نامه عالئ  اخباری  6007

  219ن  1م  9ايمنی ف  آيین نامه سیست  آزاد سازی ران پناه دريايی 6008

 4م  20ن  2ايمنی ف آيین نامه ه در شرايط اضطراریوظايف خدم لیست 6009

 ايمنی  آيین نامه عالئ  مربو  به خروم اضطراری 6010

 ث/1م  3و ف  225و224ن 10و8ايمنی م  آيین نامه محل قرارگیری ومهار سازی ران پناه دريايی 6011

 ايمنی آيین نامه چراه رستاو 6012

  ساير موارد 6099

 

  ( آلودگي7

 الزام قانوني يست نواقصل كد

 73/78مارپول  دفتر ثبت وقايص نفتی 7001

 73/78مارپول  SOPEPطرح اضطراری مبارزه با آلودگی  7002

7003 
روغن يا مخزن مخصون  و دستگاه ردا کننده آب

 روغن نگهداری آب و
 73/78مارپول 

 73/78مارپول  پمپ ثابت انتقال مواد زائد نفتی 7004

 73/78مارپول  بت زبالهدفتر ث 7005

 73/78مارپول  پالکارد زباله 7006

 73/78مارپول  طرح مديريت دفص زباله 7007

 73/78مارپول  سینی اطراف هواکش ها ولوله های مخازن نفتی 7008

 73/78مارپول  SOPEPتاهیزات  7008

 73/78مارپول  تخلیه مواد نفتیاستاندارد  خروری 7009

  ساير موارد 7099
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 مخابراتي تجهيزات( 8

 الزام قانوني ليست نواقص كد

8001 
VHF DSC 

 
 4م/6م 72ن 7ف /1- -2م 38ن 3ايمنی ف آيین نامه

 228ن 6م /220ن

8002 MF-HF-DSC 220ن 4/م 1- -1م 28ن 3ايمنی ف آيین نامه 

8003 EIPRB 5 //1م  3و ف  220ن  4ايمنی م آيین نامه 

8004 SART 5 //1م  3 ايمنی ف آيین نامه 

8005 AIS ايمنی آيین نامه 

8006 NAVTEX 6م 228ن /6م 71ن 7ايمنی ف آيین نامه 

 9م 229/ن 16-3م 13ن 1ايمنی ف آيین نامه دفتر ثبت وقايص راديويی 8007

8008 GMDSS 8م 72ن 7/ ف 1- -5م 38ن 30ايمنی ف آيین نامه واکی تاکی 

8009 LRIT ايمنی  آيین نامه 

 ايمنی  آيین نامه يی کارکردن افسران با دستگاه های مخابراتیتوانا 8010

 8م 229ن /7م 72ن 7ايمنی ف آيین نامه باطری يا مبدل های الكتريكی 8011

 ايمنی آيین نامه آنتن ها 8012

 2و3و4و5م  70ن  7ايمنی ف  آيین نامه الزامات تاهیزات راديويی نیازمندی و 8013

 4م پ  77ن  8يمنی ف ا آيین نامه نيريات 8014

 6م  173ايمنی ن  آيین نامه اعتبار گواهی نامه ها مدت و 8015

 8م  175ن ايمنی  آيین نامه در دسترس بودن گواهی نامه ها  8016

  ساير موارد 8099
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 ( ساير موارد9

 الزام قانوني ليست نواقص كد

 ايمنی  آيین نامه دسترسی ايمن به کيتی 9001

 36م  32ن  2ايمنی ف آيین نامه روشنايی باطری های اضطراری و 9002

 ايمنی  آيین نامه طنابها 9003

 16م  25ن  2ايمنی ف آيین نامه و زنایر لنگر لنگر 9004

 ايمنی آيین نامه پرسنل نظافت عمومی اتاق ها و 9005

 ايمنی آيین نامه لباس کار وکفش ايمنی 9006

9007 
عالمات  شاماره ثبات و، بنادر ثبات ،نام کيتیدرم 

 گذاری وسايل ناات

 3م   39ن 3/ ف 1-م چ  38ن  3ايمنی ف آيین نامه

 ايمنی آيین نامه پرچ  9008

 ايمنی آيین نامه سیست  تهويه)محوطه استراحت خدمه( 9009

 43م  34ن  2ايمنی ف آيین نامه اراق برقی 9010

 34ن 43 م 2ايمنی ف  آيین نامه فن آشپزخانه 9011

 8مقررات  181/ ن 6و7مقررات   180ايمنی ن آيین نامه طناب يدک کيی 9011

 يدک کيی در درياهای آزاد آيین نامه تاهیزات يدک کيی 9012

 ايمنی آيین نامه کابل های مهار دکل 9013

 41م  33ن  2ايمنی ف  آيین نامه مايعات قابل اشتعال انبار رنگ و 9014

 42م  33ن  2ايمنی ف  آيین نامه وبهداشتی وسايل تزئین 9015

 19م  52ن  4ايمنی ف  آيین نامه ررثقیل ها باالبرها و 9016

 10م  216ايمنی ن  آيین نامه استیلن  حمل سیلندرهای اکسیژن و 9017

  ساير موارد 9099
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 (A)فرم  GT 500متر از با ظرفيت ناخالص ك: فرم فارسي گزارش كنترل و بازرسي شناورهاي 4ضميمه 

 در حال تغيير و به روز رساني است( (  

 

 

 (B)فرم   500GTبا ظرفيت ناخالص كمتر از : فرم فارسي گزارش كنترل و بازرسي شناورهاي 4ضميمه 

 تغيير و به روز رساني است(در حال )    

 

 

 (A)فرم   GT 500متر از با ظرفيت ناخالص كگزارش كنترل و بازرسي شناورهاي  التين: فرم  5ضميمه 

 در حال تغيير و به روز رساني است( (    

 

 

 (B)فرم  GT 500گزارش كنترل و بازرسي شناورهاي با ظرفيت ناخالص كمتر از  التين: فرم  5ضميمه 

  در حال تغيير و به روز رساني است( (     


