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 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 صدور گواهینامه دریایی شناور :خدمت

 

 ؟مدت زمان صدور اسناد چقدر می باشد -1

 .روز کاری می باشد 14مدت زمان صدور کلیه اسناد دریانوردی از زمان تحویل مدرک قبلی به مدت 

باشد مدت زمان استعالم نهاد ریاست روز کاری می 14دریافت استعالم نهاد ریاست جمهوری مدت زمان صدور شناسنامه دریانوردی از زمان 
 .ماه این زمان افزایش یابد3جمهوری از یک هفته تا یک ماه زمان می برد و ممکن است به دالئل امنیتی استثناً تا 

 

 ؟چرا استعالم نهاد ریاست جمهوری در برخی مواقع طوالنی می شود -2

روز  3ه به اینکه در این استعالم موضوعات پرونده ای دریانوردان در کل کشور بررسی می شود فلذا بسته به پرونده دریانورد این زمان از با توج 
 . ماه هم برسد 3ماه زمان می برد. در برخی موارد ممکن است این زمان به  1کاری تا 

 

 ؟چطور مدرک خود را تحویل بگیرم -3

ان پذیر دلیل شیوع ویروس کرونا تحویل مدارک تنها از طریق پست یا مراجعه نماینده خط کشتیرانی/مراکز آموزشی امکدر حال حاضر و به  
 .باشد. برای اطالع از شیوه ارسال اسناد دستی به اطالعیه مندرج در سایت مراجعه نماییدمی

 

 مدت زمان ارسال مدارک ازطریق پست چقدر است؟ -4

ساعت  72روز کاری مدارک تحویل پست می گردد و مطابق با اعالم شرکت ملی پست زمان تحویل مرسوله از  3حداکثر  پس از صدور اسناد طی 
 .روز کاری زمان می برد. این زمان در ایام پیک کاری )روزهای پایانی سال( بیشتر نیز خواهد بود 7تا 

 

 بندر دیگر امکان پذیر است؟آیا امکان جابجایی درخواست های دریانوردان از یک بندر به  -5 

 .خیر. صدور کلیه اسناد دریانوردی مطابق با درخواست دریانوردان تنها به همان بندر درخواستی امکان پذیر می باشد

 

 

 

 



 هزینه ارسال پستی اسناد چقدر می باشد؟ -6

حاوی اسناد قدیمی و ارسال اسناد صادر شده مبلغ پاکت  2مطابق با تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت ملی پست برای ارسال 
بوده و  1400ریال توسط دریانوردان پرداخت می گردد. به این مبلغ سایر کسورات و مالیات نیز افزوده می شود. این قیمت مصوب سال 000/220

 .سالیانه بنابر اعالم پست تغییر می کند

 

 ی و مهارت نیاز به ارسال گواهینامه های قبلی می باشد؟آیا برای تمدید یا صدور گواهینامه های شایستگ -7

وجه پیرو اصالحیه به رویه های جاری، برای تمدید یا صدور گواهینامه های شلیستگی و مهارت، نیاز به ارسال گواهینامه های قبلی نمی باشد. ت 
 .حتما به مرکز صدور ارسال گرددنیاز است شناسنامه قبلی  )CDC (داشته باشید برای تمدید شناسنامه دریانوردی

 

 زمانی که درخواست ثبت گواهی نامه در ثبت اولیه ماند چه اقدامی می توان انجام داد؟ -8

تبدیل در برخی مواقع ارتباط میان سازمان بنادر و درگاه بانک قطع می شود که اگر در آن زمان درخواست ثبت گردد به طور خودکار به ثبت اولیه  
این خصوص سه روز به طور متوالی درخواست شما به درگاه ارسال خواهد شد و در صورتی که طی سه روز ارتباط وصل شود درخواست می شود. در 

نهایی شده و هزینه ثبت گواهی نامه از حساب شما برداشت خواهد شد در غیر این صورت پس از سه روز مبلغ به حساب شارژ شما عودت خواهد 
 .شد

 

 پستی اداره امور دریانوردان؟آدرس و کد  -9
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