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 چنيذُ
اسايٝ ٌشدد.دسايٗ دستٛساِؼُٕ پشسُٙ سؼي ٌشديذٜ سإٞٙبئي الصْ خٟت عجمٝ ثٙذي پشسُٙ استجبعبت دسيبئي  عشحدسايٗ 

وست ٞشعجمٝ ٚ استمبء ثٝ عجمٝ ثؼذي  استجبعبت دسيبئي ثٝ پٙح عجمٝ تمسيٓ ثٙذي ٌشديذٜ ٚ ضشايظ ٚ ٔذاسن الصْ ثشاي
روشضذٜ است.عجمٝ اَٚ ضبُٔ ضشايظ ٚ دٚسٞبي الصْ خٟت وست ػٙٛاٖ ضغّي اپشاتٛس ٔحذٚد )پبيٝ( ٔي ثبضذ.عجمٝ دْٚ 
ضبُٔ ضشايظ ٚ دٚسٜ ٞبي الصْ خٟت وست ػٙٛاٖ ضغّي اپشاتٛس ػٕٛٔي )اسضذ( ٔي ثبضذ.عجمٝ سْٛ ضبُٔ ضشايظ ٚ 

ٙٛاٖ ضغّي افسش دسخٝ دٚ استجبعبت دسيبئي است.عجمٝ چٟبسْ ضبُٔ ضشايظ ٚ دٚسٜ ٞبي دٚسٜ ٞبي الصْ خٟت وست ػ
الصْ خٟت وست ػٙٛاٖ ضغّي افسش دسخٝ يه استجبعبت دسيبئي ٔي ثبضذ ٚ عجمٝ پٙدٓ ضبُٔ ضشايظ ٚ دٚسٜ ٞبي الصْ 

صي ٔمذٔبتي ٘يض ثشاي تؼٕيشٍٟٚ٘ذاسي ٔي ثبضذ.الصْ ثٝ روشاست ضشايظ اِٚيٝ ٚ وبسآٔٛخٟت وست ػٙٛاٖ ضغّي افسش
 پيطٟٙبدات روشٌشديذٜ است. ٘تيدٝ ٌيشي ، ٔٛا٘غ ٚ ٔحذٚديتٟب ٚوّيٝ ايٗ سغٛح ٔطتشن ٔي ثبضذ.دسپبيبٖ ٘يض 
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 هقذهِ

(اغّي  ٚ دس ٚالغ ثٝ ػٙٛاٖ پُ استجبط contact pointافسشاٖ استجبعبت دسيبيي دس خطىي ثٝ ػٙٛاٖ ٘مغٝ تٕبس )

ثيٗ پشسُٙ يه ضٙبٚس ثب ٔحيظ خبسج اص آٖ ٔحسٛة ٔي ضٛ٘ذ.٘فشات ضبغُ دس ثخص استجبعبت دسيبيي ٔي ثبيست ثش 

لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ثيٗ إِّّي ٚ ّٔي تسّظ وبُٔ داضتٝ تب دس صٔبٖ ثشلشساي تٕبس ثب ضٙبٚسٞب ثتٛا٘ذ تىبِيف حمٛلي خٛد 

ثٝ ا٘دبْ سسب٘ٙذ.ايٗ افشاد ثغٛس عجيؼي دس ثسيبسي اص ٔطىالت ٚ ٔسبئُ پيص سٚي دسيب٘ٛسداٖ سٟيٓ  سا ثٝ ضىُ غحيح

ثٛدٜ ٚ ِزا ثبيذ ثشداضت وبٔال غحيحي اص ٔىبِٕبت ا٘دبْ ضذٜ  ٔبثيٗ خٛد ٚ ٘فش ٔشتجظ دس آٖ سٛي دستٍبٜ ساديٛيي 

ِٕٝ ٔي تٛا٘ذ تب چٝ ا٘ذاصٜ سالٔت ٘فشات يه داضتٝ ثبضٙذ.ٔغبِؼبت ٘طبٖ دادٜ است ػذْ دسن غحيح ٚ تفيٟٓ  يه ٔىب

ضٙبٚس سا ثخغش ا٘ذاختٝ ٚ سيىُ ا٘دبْ يه فشايٙذ خبظ سا ثٝ تبخيش ا٘ذاصد.افسشاٖ ساديٛيي ٔي ثبيست چٝ دس ثؼذ دا٘ص 

ػّٕي ٚ چٝ دس فٗ ثيبٖ ٚ ٔحبٚسٜ ثٝ صثبٖ ثيٗ إِّّي دس سغح ٔغّٛثي لشاٌيش٘ذ.دس حبَ حبضش ٘حٜٛ استمبء افسشاٖ 

يي ثػٛست ضفبف تذٚيٗ ٍ٘شديذٜ ٚ دس اختيبساٖ ٔسئِٛيٗ اداسات ٚ لسٕت ٞبي استجبعبت ساديٛيي ساديٛ

لشاس٘ذاسد.ٕٞچٙيٗ ٘فش خزة ضذٜ دس ٔشوض استجبعبت اص اثتذا تب ا٘تٟبي دٚسٜ خذٔت خٛد ثب يه سغح وبسي ٔطغَٛ ثٝ 

فشاد ٚخٛد ٘ذاسد. دس ايٗ عشح خذٔت ثٛدٜ ٚسيىُ ٔطخػي ثشاي تفٛيض ثشخي اختيبسات ٚ ٔسئِٛيت ٞب ثٝ ايٗ ا

 GMDSS (GMDSSثشاسبس وتبة سإٞٙب ٔغبِؼبتي تالش ٌشديذٜ تب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ استب٘ذاسدٞبي ٔٛخٛد ٚ 

MANUAL ) ٘يبصٞبي ٚالؼي يه افسش استجبعبت دسيبيي ثش٘بٔٝ اي تذٚيٗ ٌشدد تب ٘فشات ضبغُ دس ايٗ ثخص اص

ضذٜ ٚ ػالٜٚ ثش ثٟجٛد ويفيت وبس ، ػٛأُ اٍ٘يضضي ٘يض دس ٘فشات تمٛيت سيىُ استمبء ػّٕي ٚ ػّٕي ٔٙبسجي ثشخٛسداس 

 ٌشدد.
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 :     ّذف 0هبدُ 

ٞذف اص تٟيٝ دستٛساِؼُٕ حبضش اسائٝ سٚضي ٔستٙذ، استب٘ذاسد، ٘ظبْ ٔٙذ ٚ يىٙٛاخت خٟت استمبء ضغّي ٚ تغجيمي  

ايطبٖ ثشاي ا٘دبْ أٛس ٚ ايدبد اٍ٘يضٜ ٔغبِؼٝ ٚ  افسشاٖ استجبعبت دسيبئي ، اص عشيك سٙدص تٛا٘بيي ػّٕي ٚ تدشثي

پيطشفت ٚ ثٝ ٘ٛػي حفظ ٘يشٚٞبي ٔستؼذ ٚ آٔٛصش ديذٜ دس ثخص استجبعبت دسيبئي ٚ ٕٔب٘ؼت اص ٞذس سفتٗ سشٔبيٝ 

 ٞبي سبصٔبٖ ٔي ثبضذ.

 

 :    شزايط اٍليِ احزاس پست افسز ارتببطبت دريبئي   2هبدُ

 تبييذ غالحيت ػّٕي تٛسظ سبصٔبٖ لبدس ثٝ تػذي ايٗ پست خٛاٞٙذ ثٛد9افشادي ثب ضشايظ اِٚيٝ ريُ پس اص 

 ِيسب٘س اِىتشٚ٘يه  1.2

 فٛق ديپّٓ ٔخبثشات دسيبئي 1.1

 ِيسب٘س صثبٖ اٍّ٘يسي  1.2

 

 مبرآهَسي هقذهبتي    : 9هبدُ

 دس ثٙذس ٔحُ خذٔتاستجبعبت دسيبئي فشغت ٔغبِؼبتي ٚ خٛدآٔٛصي تئٛسي تحت ٘ظش ٔشوض  .3.1

 ثٝ ٔذت يه ٔبٜ 1. 2افشاد ٔٛضٛع ثٙذ   .3.1.1

 ثٝ ٔذت چُٟ ٚ پٙح سٚص 1. 1افشاد ٔٛضٛع ثٙذ   .3.1.2

 ثٝ ٔذت سٝ  ٔبٜ 2. 1افشاد ٔٛضٛع ثٙذ  .3.1.3

 استجبعبت دسيبئي وبسآٔٛصي ػّٕي اص عشيك ٕٞشاٞي ثب افسشاٖ ٔدشة  .3.2

 ثٝ ٔذت دٚ ٔبٜ  1. 2افشاد ٔٛضٛع ثٙذ  .3.2.1

 ثٝ ٔذت چٟبس ٔبٜ  1. 1افشاد ٔٛضٛع ثٙذ  .3.2.2
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 ثٝ ٔذت ضص ٔبٜ  2. 1افشاد ٔٛضٛع ثٙذ  .3.2.3

دس ثٙبدس وٛچه ٚ وٓ تشدد الصْ است ٔذت  1. 2اِي  1. 2دس غٛست اضتغبَ ٞش يه اص افشاد ٔٛضٛع ثٙذٞبي  .3.3

جبس، ثٛضٟش(  سٚص وبسي اص دٚسٜ وبسآٔٛصي فٛق اِزوش دس يىي اص ثٙبدس ثضسي )ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ(، ثٙذس ػ 12

 ا٘دبْ پزيشد.

 الصْ است خٟت دسج دس سٛاثك آٔٛصضي، ٌٛاٞيٙبٔٝ آٔٛصضي تٛسظ اداسٜ آٔٛصش ثٙذس ٔشثٛعٝ غبدس ٌشدد.  .3.4

 

 ارتببطبت دريبئيدرجِ بٌذي ارتقبء ٍ عٌبٍيي شغلي افسزاى :  4هبدُ 

 شزايط ٍ هذارك السم جْت مسب رتبِ اپزاتَر هحذٍد ) پبيِ (        4.0

 هذارك السم جْت مسب رتبِ اپزاتَر عوَهي )ارشذ(شزايط ٍ  4.2

 هخببزات دريبئي )خبزُ( 2شزايط ٍ هذارك السم جْت مسب رتبِ افسز درجِ  4.9

 شزايط ٍ هذارك السم جْت مسب رتبِ افسزدرجِ يل هخببزات دريبئي )عبلي ( 4.4

 شزايط ٍ هذارك السم جْت مسب رتبِ افسز تعويزٍ ًگْذاري هخببزات دريبئي  4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحذٍد اپزاتَري هذرك اخذ جْت السم شزايط:   4.0
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 مليبت  4.0.0

ثيٙبيي ٚ لذست تىّٓ ٔٛسد  ٬لجُ اص آغبص ٞشٌٛ٘ٝ آٔٛصش وبسآٔٛص ثبيذ اص ٘ظش سالٔتي ثٛيژٜ اص ٘ظش ضٙٛايي  4.1.1.1

 اسصيبثي ٚ پزيشش لشاس ٌيشد.

ٔذسن ٚ ٘حٜٛ آٔٛصش ٞب ثبيذ ٔغبثك ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي دس ٔٛسد استب٘ذاسدٞبي آٔٛصش ، اػغبي  4.1.1.2

، ٔفبد ٔمشسات ساديٛيي پيٛست وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي استجبعبت ساٜ دٚس  2(STCWوطيه دسيب٘ٛسداٖ )

ثٛدٜ ٚ ثب  1( SOLAS)ٔمشسات ساديٛيي( ٚ ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي ايٕٙي ٚ حفظ خبٖ افشاد دس دسيب )

 ٔٛسد اخشا لشاس ٌيشد.  2(GMDSSتٛخٝ ٚيژٜ ثٝ ٔفبد سيستٓ خٟب٘ي ايٕٙي ٚ اضغشاس دس دسيب )

 

 تئَري آهَسش  .4.0.2

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ فبوتٛسٞبي اسبسي الصْ ثشاي استفبدٜ ايٕٗ ٚ وبسآٔذ ٕٞٝ صيشٔدٕٛػٝ ٞب ٚ  .4.1.2.1

اسائٝ ضذٜ دس لسٕت ػّٕي ايٗ ، دس خٟت دسن ٔفبد آٔٛصضي  GMDSSتدٟيضات ٔٛسد ٘يبص سيستٓ 

 دستٛساِؼُٕ 

ضبُٔ  GMDSSدا٘ص استفبدٜ ٚ وبس ثب تدٟيضات ٚ ٘ٛاحي ٔٛسد استفبدٜ ٞشوذاْ اص سيستٓ ٞبي   .4.1.2.2

 سيستٓ ٔبٞٛاسٜ اي ، سيستٓ ٞبي ٞطذاسدٞٙذٜ ٘بٚثشي ٚ ٞٛاضٙبسي ٚ ا٘تخبة فشوب٘س ٞبي  استجبعي الصْ 

 

 هقزرات ٍ سٌذ سبسي .4.0.9

 

 ثبضٙذ 9اپشاتٛسٞب ثبيذ ٘سجت  ثٝ ٔٛاسد ريُ آٌبٞي ٚ دا٘ص داضتٝ 

 ٚ ٔمشسات ساديٛيي ثب تبويذ ٚيژٜ ثشSOLAS 9وٙٛا٘سيٖٛ  .4.1.3.1

                                                           
1
 Standards of Training , Certification and Watchkeeping  

2
  Safety Of Life At Sea  

3
  Global Maritime Distress and Safety System 
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 DISTRESS  ،URGENCY  ٚSAFETYپيبْ ٞبي ساديٛيي  .4.1.3.1.1

 خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ثٛيژٜ دس تشافيه پيبْ ٞبي اضغشاس ٚ ايٕٙي .4.1.3.1.2

 خٌّٛيشي ٚ ػذْ اسسبَ پيبْ ٞبي ساديٛيي ٘بٔٙبست ٚ ثيدب .4.1.3.1.3

اسٙبد ديٍش دس استجبط ثب فشآيٙذٞبي ػّٕيبتي ٚ استجبعي ثشاي خذٔبت  .4.1.3.2

اضغشاس ، ايٕٙي ٚ پيبْ ٞبي ػٕٛٔي ضبُٔ ٞضيٙٝ ٞب ، ٞطذاسٞبي دسيبيي ٚ اػالٔيٝ ٞبي 

 A1ٞٛاضٙبسي دس سشٚيس ٔٛثبيُ دسيبيي دس ٔٙغمٝ 

  IMO3استفبدٜ اص ػالئٓ ٚ ٔىبِٕبت استب٘ذاسد ثيٗ إِّّي دسيبيي  .4.1.3.3

 

 آيٌذ آى مشيل ٍ فز .4.0.4

 

 ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ ثبيذ آٔٛصش ٞبي الصْ ٚ غحيح دادٜ ضٛد 9

٘ظٓ خٟت خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ٔضش دس  فشآيٙذٞبي استجبعي ٚ  .4.1.4.1

 A1دس ٔٙغمٝ  GMDSSصيشٔدٕٛػٝ ٞبي 

 ثشاي 4VHF 9فشآيٙذٞبي استجبعي  .4.1.4.2

تشافيه استجبعبت ساديٛيي ثٛيژٜ دس ٔٛاسد  تجبدَوطيه استجبعبت ساديٛيي ،  .4.1.4.2.1

DISTRESS ،URGENCY  ٚSAFETY ضجظ ٔىبِٕبت ساديٛيي ٚ 

٘ظبست ثش يه فشوب٘س اضغشاس ٚ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ٘ظبست ٚ يب وبسثش سٚي  .4.1.4.2.2

 حذالُ يه فشوب٘س ديٍش

 DSC 5سيستٓ  .4.1.4.2.3

 ثيٗ إِّّي فٛ٘تيه استفبدٜ اص اِفجبي  .4.1.4.3

                                                           
4
 International Maritime Organization  

5
 Very High Frequency  

6
  Digital Selective Calling 
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 بثي ضٙبٚسٞبسيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي ٔشتجظ ثٝ ٔىبٖ ي .4.1.4.4

)  IMOفشآيٙذٞبي استجبعي وتبثچٝ خستدٛ ٚ ٘دبت وطتي ٞبي تدبسي  .4.1.4.5

MERSAR)6 ثب استفبدٜ اص استجبعبت ساديٛيي 

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي اسائٝ خذٔبت پضضىي ساديٛيي .4.1.4.6

 

 

 

 آهَسش عولي  .4.0.4

 

 9 ٔٛاسد ريُ ثبيذ ثب آٔٛصش ػّٕي ٚ وبسٌبٞي ٔٙبست ٕٞشاٜ ثبضذ

 دس  GMDSSوبسثشي غحيح ٚ ٔٛثش ٕٞٝ تدٟيضات ٚ صيشٔدٕٛػٝ ٞبي  .4.1.5.1

 ضشايظ ٘شٔبَ ٚ ٘يض دس ضشايظ تذاخُ أٛاج ساديٛيي

ٚ دستٍبٟٞبي خب٘جي آٖ  GMDSSوبسثشي ايٕٗ ٕٞٝ تدٟيضات استجبعي  .4.1.5.2

 اص خّٕٝ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ايٕٙي

 تىٙيه ٞبي ػّٕيبتي ثشاي 9 .4.1.5.3

 ثغٛس ٔٙبست  mode، ضبُٔ وب٘بَ ، اسىِٛچ ، ٚ تٙظيٓ  VHFاستفبدٜ اص  .3.2.4.2.2

 وبسثشي غحيح ٚسبيُ ٘دبت ٚ حفظ خبٖ ساديٛيي .3.2.4.2.1

 EPIRB 7وبسثشي غحيح دستٍبٜ  .3.2.4.2.2

 دستٍبٜ ٌيش٘ذٜ ٘بٚتىس  اص استفبدٜٟٔبست  .3.2.4.2.3
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  Merchant Ship Search And Rescue Manual  

8
  Emergency Position – Indicating Radio Beacon 
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 هتفزقِ .4.0.4

 

 آٔٛصش الصْ سا ديذٜ ثبضذ9اپشاتٛس ثبيذ ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ اص دا٘ص وبفي ثشخٛسداس ثبضذ ٚ دس صٔيٙٝ ٞبي ٔشتجظ 

تٛا٘بيي ٘ٛضتبسي ٚ ٌفتبسي صثبٖ اٍّ٘يسي خٟت ٔجبدِٝ اعالػبت ٔشتجظ ثب  .4.1.6.1

 دسيب ايٕٙي ٚ ٘دبت دس

 ٔشثٛعٝ  استجبعيفشآيٙذ ٚ  8(RCCsخذٔبت ٔشاوض ٕٞبٍٞٙي ) .4.1.6.2

آٌبٞي دس صٔيٙٝ ثمبء دس دسيب ، ٘حٜٛ وبس لبيك ٞبي ٘دبت ، ٚسبيُ ٚ  .4.1.6.3

 تدٟيضات ٔشثٛط ثٝ ضٙبٚسٞب ثٛيژٜ دس ٔٛسد تدٟيضات ساديٛيي ٘دبت دس دسيب 

اعالع اص ٘حٜٛ خٌّٛيشي اص ثشٚص آتص ٚ اعفب حشيك ثٛيژٜ دس ٔٛسد ٘ػت  .4.1.6.4

 تدٟيضات ساديٛيي

پشسُٙ آٖ دس استجبط ثب  آٌبٞي اص الذأبت احتيبعي ثشاي ايٕٙي وطتيٟب ٚ .4.1.6.5

 خغشات ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي ضبُٔ خغشات ثشق ، اضؼٝ ، ضيٕيبيي ٚ ٔىب٘يىي

  دا٘ص وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ تىٙيه احيبي لّجي ثب تٙفس ٔػٙٛػي .4.1.6.6

 

 

 

 

 

 

 دٍرُ ّبي هَرد ًيبس جْت اخذ هذرك اپزاتَري هحذٍد )پبيِ (
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  Rescue Co-Ordinaton Centers 
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 شزايط السم جْت اخذ عٌَاى افسز عوَهي ) ارشذ( ارتببطبت دريبئي  .4.2

 عٌَاى دٍرُ رديف

 BASIC SAFETY TRAININGايوٌي چْبرگبًِ دريبًَردي  1

 Elementaryزببى اًگليسي تخصصي دريبيي 2

 سبزهبى ّب ٍ وٌَاًسيَى ّبي بيي الوللي دريبيي 3

 سيستن هَلعيت يبة جْبًي 4
Global Positioning System  

 شٌبٍر بمبء ٍ لبيك ّبي ًجبت 5

 لَاًيي ٍ همررات ارتببطبت راديَئي  6

 لَاًيي ٍ همررات دريبيي ٍ بٌذري ايراى 7

 وبربري تجْيسات ارتببطي بي سين 8

 MEDICAL FIRST AIDووه ّبي اٍليِ پسشىي  9

 SARوٌَاًسيَى جستجَ ٍ ًجبت دريبيي 11

 COLREGوٌَاًسيَى جلَگيري از تصبدم در دريب  11

 SALVAGEوٌَاًسيَى ًجبت دريبيي  12

 دريبًَردي عوليبت دررٍش ّبي همببلِ بب استرس  13
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 مليبت  .4.2.0

لجُ اص آغبص ٞشٌٛ٘ٝ آٔٛصش وبسآٔٛص ثبيذ اص ٘ظش سالٔتي ثٛيژٜ اص ٘ظش  .4.2.1.1

 ثيٙبيي ٚ لذست تىّٓ ٔٛسد اسصيبثي ٚ پزيشش لشاس ٌيشد. ٬ضٙٛايي 

ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي دس ٔٛسد استب٘ذاسدٞبي آٔٛصش ٞب ثبيذ ٔغبثك  .4.2.1.2

( ، ٔفبد ٔمشسات ساديٛيي پيٛست STCWآٔٛصش ، اػغبي ٔذسن ٚ ٘حٜٛ وطيه دسيب٘ٛسداٖ )

وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي استجبعبت ساٜ دٚس )ٔمشسات ساديٛيي( ٚ ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي ايٕٙي ٚ 

تٛخٝ ٚيژٜ ثٝ ٔفبد سيستٓ خٟب٘ي ايٕٙي ٚ اضغشاس ( ثٛدٜ ٚ ثب  SOLASحفظ خبٖ افشاد دس دسيب )

 ( ٔٛسد اخشا لشاس ٌيشد. GMDSSدس دسيب )

 

 آهَسش تئَري  .4.2.2

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ فبوتٛسٞبي اسبسي الصْ ثشاي استفبدٜ ايٕٗ ٚ وبسآٔذ  .4.2.2.1

، دس خٟت دسن ٔفبد آٔٛصضي اسائٝ  GMDSSٕٞٝ صيشٔدٕٛػٝ ٞب ٚ تدٟيضات ٔٛسد ٘يبص سيستٓ 

 ضذٜ دس لسٕت ػّٕي ايٗ پيٛست

ضبُٔ  GMDSSدا٘ص وبسثشي ، ػّٕيبت ٚ ٘ٛاحي صيشٔدٕٛػٝ ٞبي  .4.2.2.2

سيستٓ ٔبٞٛاسٜ اي ، سيستٓ ٞبي ٞطذاسدٞٙذٜ ٘بٚثشي ٚ ٞٛاضٙبسي ٚ ا٘تخبة ٔذاسٞبي استجبعي 

 الصْ 

 

 هقزرات ٍ سٌذ سبسي .4.2.9

 

 آٌبٞي ٚ دا٘ص داضتٝ ثبضٙذ 9اپشاتٛسٞب ثبيذ ٘سجت  ثٝ ٔٛاسد ريُ 

 ٚ ٔمشسات ساديٛيي ثب تبويذ ٚيژٜ ثشSOLAS 9وٙٛا٘سيٖٛ  .4.2.3.1

 DISTRESS  ،URGENCY  ٚSAFETYپيبْ ٞبي ساديٛيي  .4.2.3.1.1
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 خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ثٛيژٜ دس تشافيه پيبْ ٞبي اضغشاس ٚ ايٕٙي .4.2.3.1.2

 خٌّٛيشي ٚ ػذْ اسسبَ پيبْ ٞبي ساديٛيي ٘بٔٙبست ٚ ثيدب .4.2.3.1.3

اسٙبد ديٍش دس استجبط ثب فشآيٙذٞبي ػّٕيبتي ٚ استجبعي ثشاي خذٔبت  .4.2.3.2

اضغشاس ، ايٕٙي ٚ پيبْ ٞبي ػٕٛٔي ضبُٔ ٞضيٙٝ ٞب ، ٞطذاسٞبي دسيبيي ٚ اػالٔيٝ ٞبي 

 ٚ سشٚيس ٔٛثبيُ ٔبٞٛاسٜ اي دسيبئي ٞٛاضٙبسي دس سشٚيس ٔٛثبيُ دسيبيي 

 IMOدسيبيي استفبدٜ اص ػالئٓ ٚ ٔىبِٕبت استب٘ذاسد ثيٗ إِّّي  .4.2.3.3

 

 مشيل ٍ فزآيٌذ آى  .4.2.4

 

 ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ ثبيذ آٔٛصش ٞبي الصْ ٚ غحيح دادٜ ضٛد 9

فشآيٙذٞبي استجبعي ٚ ٘ظٓ خٟت خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ٔضش دس  .4.2.4.1

 GMDSSصيشٔدٕٛػٝ ٞبي 

فشآيٙذٞبي ٔشثٛط ثٝ چٍٍٛ٘ي ايدبد فشوب٘س ٞبي ٔغّٛة ٚ ايذٜ آَ ثشاي  .4.2.4.2

 استجبعبت

بعبت ساديٛيي ٔشتجظ ثٝ ٕٞٝ صيشٔدٕٛػٝ ٞبي وطيه ٔشثٛط ثٝ استج .4.2.4.3

GMDSS  ، تغييش تشافيه استجبعبت ساديٛيي ثٛيژٜ دس ٔٛاسد اضغشاس ،URGENCY  ٚ ايٕٙي ٚ

 ضجظ ٔىبِٕبت ساديٛيي

 ثيٗ إِّّي  فٛ٘تيه استفبدٜ اص اِفجبي .4.2.4.4

ثش سٚي  ٘ظبست ثش يه فشوب٘س اضغشاس ٚ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ٘ظبست ٚ يب وبس .4.2.4.5

 يٍشحذالُ يه فشوب٘س د

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي ٔشتجظ ثٝ ٔىبٖ يبثي ضٙبٚسٞب .4.2.4.6

)  IMOفشآيٙذٞبي استجبعي وتبثچٝ خستدٛ ٚ ٘دبت وطتي ٞبي تدبسي  .4.2.4.7

MERSARثب استفبدٜ اص استجبعبت ساديٛيي ) 
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 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي اسائٝ خذٔبت پضضىي ساديٛيي .4.2.4.8

 

 آهَسش عولي .4.2.4

 

 ٔٙبست ٕٞشاٜ ثبضٙذ9ٔٛاسد ريُ ثبيذ ثب آٔٛصش ػّٕي ٚ وبسٌبٞي 

 GMDSSوبسثشي غحيح ٚ ٔٛثش ٕٞٝ تدٟيضات ٚ صيشٔدٕٛػٝ ٞبي  .4.2.5.1

 تحت ضشايظ ٘شٔبَ ٚ ٘يض دس ضشايظ تذاخُ أٛاج ساديٛيي

ٚ دستٍبٟٞبي خب٘جي آٖ  GMDSSوبسثشي ايٕٗ ٕٞٝ تدٟيضات استجبعي  .4.2.5.2

 اص خّٕٝ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ايٕٙي

ثشاي ٔجبدالت استجبعي ٟٔبست وبفي ٚ غحيح دس استفبدٜ اص غفحٝ وّيذ  .4.2.5.3

 ٔٙبست

 تىٙيه ٞبي ػّٕيبتي ثشاي 9 .4.2.5.4

تٙظيٓ غحيح ٌيش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ ٞب ثشاي ضشايظ ػّٕيبتي ٔمتضي ضبُٔ  .4.2.5.3.1

DSC ٓتٍّشاف چبح ٔستمي ٚ(direct-printing telegraphy) 

 تٙظيٓ ٚ ٘ػت غحيح آ٘تٗ ٚ تخػيع ٔدذد آٖ ثغٛس غحيح  .4.2.5.3.2

 خبٖ ساديٛيي وبسثشي غحيح ٚسبيُ ٘دبت ٚ حفظ .4.2.5.3.3

 EPIRBوبسثشي غحيح دستٍبٜ  .4.2.5.5

 

 هتفزقِ  .4.2.4

 اپشاتٛس ثبيذ ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ اص دا٘ص وبفي ثشخٛسداس ثبضذ ٚ دس صٔيٙٝ ٞبي ٔشتجظ آٔٛصش الصْ سا ديذٜ ثبضذ9

تٛا٘بيي ٘ٛضتبسي ٚ ٌفتبسي صثبٖ اٍّ٘يسي خٟت ٔجبدِٝ اعالػبت ٔشتجظ ثب  .4.2.6.1

 ايٕٙي ٚ ٘دبت دسدسيب
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خٟبٖ ثٛيژٜ خغٛط دسيب٘ٛسدي ٔشثٛط ثٝ وطتيٟب ٚ آٌبٞي اص خغشافيبي  .4.2.6.2

 استجبعيخذٔبت ( ٚ RCCخذٔبت ٔشاوض ٕٞبٍٞٙي )

آٌبٞي دس صٔيٙٝ ثمبء دس دسيب ، ٘حٜٛ وبس لبيك ٞبي ٘دبت ، ٚسبيُ ٚ  .4.2.6.3

 تدٟيضات ٔشثٛط ثٝ ضٙبٚسٞب ثٛيژٜ دس ٔٛسد تدٟيضات ساديٛيي ٘دبت دس دسيب 

فب حشيك ثٛيژٜ دس ٔٛسد ٘ػت اعالع اص ٘حٜٛ خٌّٛيشي اص ثشٚص آتص ٚ اع .4.2.6.4

 تدٟيضات ساديٛيي

آٌبٞي اص الذأبت احتيبعي ثشاي ايٕٙي وطتيٟب ٚ پشسُٙ آٖ دس استجبط ثب  .4.2.6.5

 خغشات ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي ضبُٔ خغشات ثشق ، اضؼٝ ، ضيٕيبيي ٚ ٔىب٘يىي

 دا٘ص وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ تىٙيه احيبي لّجي ثب تٙفس ٔػٙٛػي  .4.2.6.6

ٚ تبسيخ ثيٗ ، سبػبت   22(UTC ٕٞبًٞٙ خٟب٘ي ) دا٘ص دس ٔٛسد سبػت .4.2.6.7

 إِّّي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ارشذ(دٍرُ ّبي هَرد ًيبس جْت اخذهذرك اپزاتَرعوَهي
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  Co – Ordinated Universal Time 

 عٌَاى دٍرُ رديف
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 : شزايط السم جْت اخذ عٌَاى افسز درجِ دٍ) خبزُ( ارتببطبت دريبئي  .4.9

 مليبت  .4.9.0

 آًتي ّبي وبربردي 1

 ADVANCED FIRE FIGHTINGاطفبء حريك پيشرفتِ  2

 (دريبيي ًجبت ٍ تجسس)اٍرشاًس گر اهذاد 3

 دريبيي )سطح  ارشذ (ببز آهَزي ارتببطبت  4

 حمَق دريبئي )لراردا د حول ٍ ًمل دريبيي( 5

 Intermediateزببى اًگليسي تخصصي دريبيي  6

 سبختوبى ٍ تعبدل وشتي 7

 سيستن شٌبسبئي خَدوبر 8
Automatic Identification System(AIS) 

 LRITسيستن شٌبسبئي ٍ رديببي راُ دٍر وشتي ّب 9

 شٌبٍرّب ٍ وشتي ّبسيستن گسارش دّي  11

 IALAسيستن ّب ٍ عالئن ووه ًبٍبري 11

 شبيِ سبز رادار ٍ آرپب عوليبتي 12

 عوليبت جستجَ ٍ ًجبت دريبيي 13

 وبر بر هخببرات سيستن جْبًي ايوٌي ٍ اضطرار دريبيي  14
GMDSS(Radio Operator) 

 VTSوٌترل ترافيه دريبئي  15

 SOLASوٌَاًسيَى ايوٌي جبى اشخبص در دريب  16

 وليبت حمَق دريبئي 17

 COLREGوٌَاًسيَى جلَگيري از تصبدم در دريب  18

 SALVAGEوٌَاًسيَى ًجبت دريبيي  19

 ECDIS  ًمشِ ّبي الىترًٍيىي ٍ سبهبًِ اطالعبت 21

 َّاشٌبسي دريبيي 21

 MEDICAL CAREهرالبت ّبي پسشىي  22
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لجُ اص آغبص ٞشٌٛ٘ٝ آٔٛصش وبسآٔٛص ثبيذ اص ٘ظش سالٔتي ثٛيژٜ اص ٘ظش  .4.3.1.1

 ثيٙبيي ٚ لذست تىّٓ ٔٛسد اسصيبثي ٚ پزيشش لشاس ٌيشد. ٬ضٙٛايي 

ثيٗ إِّّي دس ٔٛسد استب٘ذاسدٞبي آٔٛصش ٞب ثبيذ ٔغبثك ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ  .4.3.1.2

( ، ٔفبد ٔمشسات ساديٛيي پيٛست STCWآٔٛصش ، اػغبي ٔذسن ٚ ٘حٜٛ وطيه دسيب٘ٛسداٖ )

وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي استجبعبت ساٜ دٚس )ٔمشسات ساديٛيي( ٚ ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي ايٕٙي ٚ 

بد سيستٓ خٟب٘ي ايٕٙي ٚ اضغشاس ( ثٛدٜ ٚ ثب تٛخٝ ٚيژٜ ثٝ ٔف SOLASحفظ خبٖ افشاد دس دسيب )

 ( ٔٛسد اخشا لشاس ٌيشد. GMDSSدس دسيب )

 

 آهَسش تئَري  .4.9.2

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ فبوتٛسٞبي اسبسي الصْ ثشاي استفبدٜ ايٕٗ ٚ وبسآٔذ اص تدٟيضات ٔٛسد ٘يبص  .4.3.2.1

 ، دس خٟت دسن ٔفبد آٔٛصضي اسائٝ ضذٜ دس لسٕت ػّٕي  GMDSSسيستٓ 

دا٘ص استفبدٜ ٚ وبس ثب تدٟيضات ٚ ٘ٛاحي ٔٛسد استفبدٜ ٞشوذاْ اص سيستٓ  .4.3.2.2

ضبُٔ سيستٓ ٔبٞٛاسٜ اي ، سيستٓ ٞبي ٞطذاسدٞٙذٜ ٘بٚثشي ٚ ٞٛاضٙبسي ٚ  GMDSSٞبي  

 ا٘تخبة فشوب٘س ٞبي  استجبعي الصْ 

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ تئٛسي ساديٛ اِىتشٚ٘يه خٟت دسن ٔفبٞيٓ اضبسٜ ضذٜ  .4.3.2.3

 وٝ دس ريُ ثٝ آٟ٘ب اضبسٜ خٛاٞذ ضذ.5،6ٚ،7، 4، 3دس ثٙذٞبي 

ضبُٔ تٍّشاف چبح  GMDSSدا٘ص اغَٛ تدٟيضات استجبعبت ساديٛيي  .4.3.2.4

(  ثب٘ذ وٛتبٜ ٚ ٌيش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ ٞبي DIRECT-PRINTING TELEGRAPHYٔستميٓ)

، ايستٍبٟٞبي دسيبيي ٚ سبحّي ، دستٍبٟٞبي ساديٛيي ٔىبٖ يبة  DSCساديٛ تّفٙي ، تدٟيضات 

اضغشاسي ، سيستٓ ٞبي آ٘تٗ دسيبيي ، تدٟيضات ساديٛيي ثشاي ثمبء دس ٘بٚثشي ساديٛيي ٚ ٘حٜٛ 

 ٍٟ٘ذاسي ٞش يه اص تدٟيضات فٛق
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داسا ثٛدٖ دا٘ص سيض پشداس٘ذٜ ٞب ٚ تطخيع خغب ٚ ٘مع دس سيستٓ ٞبئي   .4.3.2.5

 استفبدٜ ٔي ضٛد وٝ اص سيضپشداص٘ذٜ ٞب

داسا ثٛدٖ دا٘ص ٚ آٌبٞي اص ػٛأّي وٝ ثش وبسآٔذي ٚ اعٕيٙبٖ تدٟيضات  .4.3.2.6

 ٔٛثش ثٛدٜ ٚ چٍٍٛ٘ي ٍٟ٘ذاسي ٚ وبسثشي غحيح تست تدٟيضات

ضبُٔ  GMDSSدا٘ص سيستٓ ٞبي وٙتشِي ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي  .4.3.2.7

 تست دستٍبٟٞب ٚ آ٘بِيض ٘تبيح آٖ

ٚ  GMDSSشي تدٟيضات ساديٛيي دا٘ص استفبدٜ اص ٘شْ افضاس وبٔپيٛت .4.3.2.8

 آٌبٞي اص ضيٜٛ ٞبي تػحيح خغبٞبي ٘بضي اص ٘مع دس ٘شْ افضاسٞبي تدٟيضات

 

 هقزرات ٍ سٌذ سبسي .4.9.9

 

 اپشاتٛسٞب ثبيذ ٘سجت  ثٝ ٔٛاسد ريُ آٌبٞي ٚ دا٘ص داضتٝ ثبضٙذ 9

 ٚ ٔمشسات ساديٛيي ثب تبويذ ٚيژٜ ثشSOLAS 9وٙٛا٘سيٖٛ  .4.4.3.1

 DISTRESS  ،URGENCY  ٚSAFETYپيبْ ٞبي ساديٛيي  .3.3.2.2.2

 خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ثٛيژٜ دس تشافيه پيبْ ٞبي اضغشاس ٚ ايٕٙي .3.3.2.2.1

 خٌّٛيشي ٚ ػذْ اسسبَ پيبْ ٞبي ساديٛيي ٘بٔٙبست ٚ ثيدب .3.4

اسٙبد ديٍش دس استجبط ثب فشآيٙذٞبي ػّٕيبتي ٚ استجبعي ثشاي خذٔبت  .4.4.3.2

بُٔ ٞضيٙٝ ٞب ، ٞطذاسٞبي دسيبيي ٚ اػالٔيٝ ٞبي اضغشاس ، ايٕٙي ٚ پيبْ ٞبي ػٕٛٔي ض

 ٞٛاضٙبسي دس سشٚيس ٔٛثبيُ دسيبيي ٚ سشٚيس ٔٛثبيُ ٔبٞٛاسٜ اي دسيبيي 

  IMOاستفبدٜ اص ػالئٓ ٚ ٔىبِٕبت استب٘ذاسد ثيٗ إِّّي دسيبيي  .4.4.3.3

 

 مشيل ٍ فزآيٌذ آى  .4.9.4
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 ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ ثبيذ آٔٛصش ٞبي الصْ ٚ غحيح دادٜ ضٛد 9

فشآيٙذٞبي استجبعي ٚ ٘ظٓ خٟت خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ٔضش دس سيستٓ  .4.3.4.1

 GMDSSٞبي  

فشآيٙذٞبي ٔشثٛط ثٝ چٍٍٛ٘ي ايدبد فشوب٘س ٞبي ٔغّٛة ٚ ايذٜ آَ ثشاي  .4.3.4.2

 استجبعبت

وطيه ٔشثٛط ثٝ استجبعبت ساديٛيي ٔشتجظ ثٝ ٕٞٝ سيستٓ ٞبي  .4.3.4.3

GMDSS  ، تغييش تشافيه استجبعبت ساديٛيي ثٛيژٜ دس ٔٛاسد اضغشاس ،URGENCY  ٚ ايٕٙي ٚ

 ضجظ ٔىبِٕبت ساديٛيي

 استفبدٜ اص اِفجبي ثيٗ إِّّي  .4.3.4.4

٘ظبست ثش يه فشوب٘س اضغشاس ٚ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ٘ظبست ٚ يب وبس  ثش سٚي  .4.3.4.5

 حذالُ يه فشوب٘س ديٍش

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي ٔشتجظ ثٝ ٔىبٖ يبثي ضٙبٚسٞب .4.3.4.6

)  IMOفشآيٙذٞبي استجبعي وتبثچٝ خستدٛ ٚ ٘دبت وطتي ٞبي تدبسي  .4.3.4.7

MERSAR ثب استفبدٜ اص استجبعبت ساديٛيي ) 

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي اسائٝ خذٔبت پضضىي ساديٛيي .4.3.4.8

 

  آهَسش عولي .4.9.4

 

 ٔٛاسد ريُ ثبيذ ثب آٔٛصش ػّٕي ٚ وبسٌبٞي ٔٙبست ٕٞشاٜ ثبضذ9

تحت ضشايظ ٘شٔبَ ٚ  GMDSSاستفبدٜ غحيح ٚ ٔٛثش اص سيستٓ ٞبي    .4.3.5.1

 ٘يض دس ضشايظ تذاخُ أٛاج ساديٛيي
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ٚ دستٍبٟٞبي خب٘جي آٖ  GMDSSوبسثشي ايٕٗ ٕٞٝ تدٟيضات استجبعي  .4.3.5.2

 اص خّٕٝ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ايٕٙي

ٟٔبست وبفي ٚ غحيح دس استفبدٜ اص غفحٝ وّيذ ثشاي ٔجبدالت استجبعي  .4.3.5.3

 ٔٙبست

 تىٙيه ٞبي ػّٕيبتي ثشاي 9 .4.3.5.4

تٙظيٓ غحيح ٌيش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ ٞب ثشاي ضشايظ ػّٕيبتي ٔمتضي ضبُٔ  .4.3.5.4.1

DSC (ٓتٍّشاف چبح ٔستمي ٚDIRECT-PRINTING TELEGRAPHY) 

 تٙظيٓ ٚ ٘ػت غحيح آ٘تٗ ٚ تخػيع ٔدذد آٖ ثغٛس غحيح  .4.3.5.4.2

 وبسثشي غحيح ٚسبيُ ٘دبت ٚ حفظ خبٖ ساديٛيي .4.3.5.4.3

 EPIRBوبسثشي غحيح دستٍبٜ  .4.3.5.4.4

 ٘ػت دوُ آ٘تٗ ٚ تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي آٖ .4.3.5.5

 خٛا٘ذٖ ٚ دسن ػاليٓ تػٛيشي ٚ ٕ٘ٛداسٞبي ٔذاسي .4.3.5.6

تؼٕيش ٚ ٔشثٛط ثٝ  أٛس وبسثشي اثضاس ٚ تست ٚسبيُ ٔٛسد ٘يبص خٟت ا٘دبْ .4.3.5.7

 ٍٟ٘ذاسي ٚسبيُ اِىتشٚ٘يىي ٔٛسد استفبدٜ دس دسيب دس حذ تؼٛيض لغؼبت

 تىٙيه ٞبي پبيٝ ٚ ٔمذٔبتي ِحيٓ وبسي ٚ خذاسبصي لغؼبت   .4.3.5.8

 ػيت يبثي ٚ تؼٕيش لغؼبت .4.3.5.9

 تطخيع ٚ تػحيح ضشايظ ٘بضي اص ٘مع ٚاسدٜ ثش سيستٓ ٞب .4.3.5.11

فشآيٙذٞبي ٍٟ٘ذاسي ضبُٔ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ٚ تؼٕيشاتي ثشاي ٕٞٝ  .4.3.5.11

 ٚ ٘بٚثشي ساديٛيي GMDSSتدٟيضات استجبعي 

خُ اِىتشيىي ٚ اِىتشٚٔغٙبعيسي اص ضيٜٛ ٞبي خٌّٛيشي ٚ يب وبٞص تذا .4.3.5.12

 BYPASSلجيُ چست وبسي ، سٚوص ٌزاسي 
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  هتفزقِ .4.9.4

 

 اپشاتٛس ثبيذ ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ اص دا٘ص وبفي ثشخٛسداس ثبضذ ٚ دس صٔيٙٝ ٞبي ٔشتجظ آٔٛصش الصْ سا ديذٜ ثبضذ9

اعالػبت ٔشتجظ ثب تٛا٘بيي ٘ٛضتبسي ٚ ٌفتبسي صثبٖ اٍّ٘يسي خٟت ٔجبدِٝ  .4.3.6.1

 ايٕٙي ٚ ٘دبت دسدسيب

آٌبٞي اص خغشافيبي خٟبٖ ثٛيژٜ خغٛط دسيب٘ٛسدي ٔشثٛط ثٝ وطتيٟب ٚ  .4.3.6.2

 ( ٚ استجبعيRCCخذٔبت ٔشاوض ٕٞبٍٞٙي )

آٌبٞي دس صٔيٙٝ ثمبء دس دسيب ، ٘حٜٛ وبس لبيك ٞبي ٘دبت ، ٚسبيُ ٚ  .4.3.6.3

 ت دس دسيب تدٟيضات ٔشثٛط ثٝ ضٙبٚسٞب ثٛيژٜ دس ٔٛسد تدٟيضات ساديٛيي ٘دب

اعالع اص ٘حٜٛ خٌّٛيشي اص ثشٚص آتص ٚ اعفب حشيك ثٛيژٜ دس ٔٛسد ٘ػت  .4.3.6.4

 تدٟيضات ساديٛيي

آٌبٞي اص الذأبت احتيبعي ثشاي ايٕٙي وطتيٟب ٚ پشسُٙ آٖ دس استجبط ثب  .4.3.6.5

 خغشات ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي ضبُٔ خغشات ثشق ، اضؼٝ ، ضيٕيبيي ٚ ٔىب٘يىي

 ه احيبي لّجي ثب تٙفس ٔػٙٛػي دا٘ص وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ تىٙي .4.3.6.6

 ، سبػبت ٔٙبعك خٟب٘ي ٚ ٘ػف اِٟٙبسٞب UTCدا٘ص دس ٔٛسد سبػت  .4.3.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 دٍرُ ّبي هَردًيبس افسز درجِ دٍ )خبزُ ( ارتببطبت دريبئي

 عٌَاى دٍرُ رديف
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 شزايط السم جْت اخذ عٌَاى افسز درجِ يل) عبلي( ارتببطبت دريبئي .4.4

 مليبت  .4.4.0

 ببز آهَزي ارتببطبت دريبيي ) سطح خبرُ ( 1

 ببزرسي تجْيسات الىترًٍيىي ٍ ًبٍبري وشتي ّب 2

 ببزرسي تجْيسات راديَئي 3

 تعبدل وشتي 4

 حمَق دريبئي )تعييي هحذٍدُ ّبي دريبيي( 5

 دريبًَردي سبحلي ٍ تخويٌي 6

 Upper intermediateزببى اًگليسي تخصصي دريبيي  7

 سبختوبى وشتي 8

 سيستن ّبي ارتببطبت راديَئي 9

 شبيِ سبز رادار ٍ آرپب هذيريتي 11

 ISPS CODE دريبًَردي اهٌيت استبًذارد 11

پرٍتىل آهبدگي ، همببلِ ٍ ّوىبري در برابر سَاًح آلَدگي ًبشي از هَاد خطرًبن ٍ  12

 OPRS-HNSسوي 

 في آٍري رادار ّبي دريبيي 13

 TANKER FAMILIRIZATIONوشتي ّبي تبًىر 14

 FALوٌَاًسيَى تسْيل ترافيه دريبئي  15

 CSCوٌَاًسيَى وبًتيٌر ّبي ايوي  16

 هذيريت عوليبت جستجَ ٍ ًجبت دريبيي 17

 ISMآئيي ًبهِ بيي الوللي هذيريت ايوٌي  هويسي 18
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لجُ اص آغبص ٞشٌٛ٘ٝ آٔٛصش وبسآٔٛص ثبيذ اص ٘ظش سالٔتي ثٛيژٜ اص ٘ظش  .4.4.1.1

 ثيٙبيي ٚ لذست تىّٓ ٔٛسد اسصيبثي ٚ پزيشش لشاس ٌيشد. ٬ضٙٛايي 

آٔٛصش ٞب ثبيذ ٔغبثك ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي دس ٔٛسد استب٘ذاسدٞبي  .4.4.1.2

( ، ٔفبد ٔمشسات ساديٛيي پيٛست STCWآٔٛصش ، اػغبي ٔذسن ٚ ٘حٜٛ وطيه دسيب٘ٛسداٖ )

ٔفبد وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي ايٕٙي ٚ وٙٛا٘سيٖٛ ثيٗ إِّّي استجبعبت ساٜ دٚس )ٔمشسات ساديٛيي( ٚ 

( ثٛدٜ ٚ ثب تٛخٝ ٚيژٜ ثٝ ٔفبد سيستٓ خٟب٘ي ايٕٙي ٚ اضغشاس  SOLASحفظ خبٖ افشاد دس دسيب )

 ( ٔٛسد اخشا لشاس ٌيشد. GMDSSدس دسيب )

 

 

 آهَسش تئَري .4.4.2

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ فبوتٛسٞبي اسبسي الصْ ثشاي استفبدٜ ايٕٗ ٚ وبسآٔذ اص  .4.4.2.1

 ، دس خٟت دسن ٔفبد آٔٛصضي اسائٝ ضذٜ دس لسٕت ػّٕي  GMDSSتدٟيضات ٔٛسد ٘يبص سيستٓ 

دا٘ص استفبدٜ ٚ وبس ثب تدٟيضات ٚ ٘ٛاحي ٔٛسد استفبدٜ ٞشوذاْ اص سيستٓ  .4.4.2.2

ي ٞطذاسدٞٙذٜ ٘بٚثشي ٚ ٞٛاضٙبسي ٚ ضبُٔ سيستٓ ٔبٞٛاسٜ اي ، سيستٓ ٞب GMDSSٞبي  

 ا٘تخبة فشوب٘س ٞبي  استجبعي الصْ 

دا٘ص اغَٛ وّي ٚ تئٛسي ساديٛ اِىتشٚ٘يه خٟت دسن ٔفبٞيٓ اضبسٜ ضذٜ  .4.4.2.3

 وٝ دس ريُ ثٝ آٟ٘ب اضبسٜ خٛاٞذ ضذ.5،6ٚ،7، 4، 3دس ثٙذٞبي 

ضبُٔ تٍّشاف چبح  GMDSSدا٘ص اغَٛ تدٟيضات استجبعبت ساديٛيي  .4.4.2.4

(  ثب٘ذ وٛتبٜ ٚ ٌيش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ ٞبي DIRECT-PRINTING TELEGRAPHYٔستميٓ)

، ايستٍبٟٞبي دسيبيي ٚ سبحّي ، دستٍبٟٞبي ساديٛيي ٔىبٖ يبة  DSCساديٛ تّفٙي ، تدٟيضات 

اضغشاسي ، سيستٓ ٞبي آ٘تٗ دسيبيي ، تدٟيضات ساديٛيي ثشاي ثمبء دس ٘بٚثشي ساديٛيي ٚ ٘حٜٛ 

 ٍٟ٘ذاسي ٞش يه اص تدٟيضات فٛق
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ا ثٛدٖ دا٘ص سيض پشداس٘ذٜ ٞب ٚ تطخيع خغب ٚ ٘مع دس سيستٓ ٞبئي داس .4.4.2.5

 وٝ اص سيضپشداص٘ذٜ ٞب استفبدٜ ٔي ضٛد

داسا ثٛدٖ دا٘ص ٚ آٌبٞي اص ػٛأّي وٝ ثش وبسآٔذي ٚ اعٕيٙبٖ تدٟيضات  .4.4.2.6

 ٔٛثش ثٛدٜ ٚ چٍٍٛ٘ي ٍٟ٘ذاسي ٚ وبسثشي غحيح تست تدٟيضات

ضبُٔ  GMDSSدا٘ص سيستٓ ٞبي وٙتشِي ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي  .4.4.2.7

 تست دستٍبٟٞب ٚ آ٘بِيض ٘تبيح آٖ

ٚ  GMDSSدا٘ص استفبدٜ اص ٘شْ افضاس وبٔپيٛتشي تدٟيضات ساديٛيي  .4.4.2.8

 آٌبٞي اص ضيٜٛ ٞبي تػحيح خغبٞبي ٘بضي اص ٘مع دس ٘شْ افضاسٞبي تدٟيضات

 هقزرات ٍ سٌذسبسي  .4.4.9

 ٝ ٔٛاسد ريُ آٌبٞي ٚ دا٘ص داضتٝ ثبضٙذ 9اپشاتٛسٞب ثبيذ ٘سجت  ث

 ٚ ٔمشسات ساديٛيي ثب تبويذ ٚيژٜ ثشSOLAS 9وٙٛا٘سيٖٛ  .4.4.3.1

 DISTRESS  ،URGENCY  ٚSAFETYپيبْ ٞبي ساديٛيي  .4.4.3.1.1

 خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ثٛيژٜ دس تشافيه پيبْ ٞبي اضغشاس ٚ ايٕٙي .4.4.3.1.2

 ساديٛيي ٘بٔٙبست ٚ ثيدبخٌّٛيشي ٚ ػذْ اسسبَ پيبْ ٞبي  .4.4.3.1.3

اسٙبد ديٍش دس استجبط ثب فشآيٙذٞبي ػّٕيبتي ٚ استجبعي ثشاي خذٔبت  .4.4.3.2

اضغشاس ، ايٕٙي ٚ پيبْ ٞبي ػٕٛٔي ضبُٔ ٞضيٙٝ ٞب ، ٞطذاسٞبي دسيبيي ٚ اػالٔيٝ ٞبي 

 ٞٛاضٙبسي دس سشٚيس ٔٛثبيُ دسيبيي ٚ سشٚيس ٔٛثبيُ ٔبٞٛاسٜ اي دسيبيي 

  IMOاستب٘ذاسد ثيٗ إِّّي دسيبيي  استفبدٜ اص ػالئٓ ٚ ٔىبِٕبت .4.4.3.3

 

 

  مشيل ٍ فزآيٌذ آى .4.4.4
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 ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ ثبيذ آٔٛصش ٞبي الصْ ٚ غحيح دادٜ ضٛد 9

فشآيٙذٞبي استجبعي ٚ ٘ظٓ خٟت خٌّٛيشي اص تذاخُ أٛاج ٔضش دس سيستٓ  .4.4.4.1

 GMDSSٞبي  

فشآيٙذٞبي ٔشثٛط ثٝ چٍٍٛ٘ي ايدبد فشوب٘س ٞبي ٔغّٛة ٚ ايذٜ آَ ثشاي  .4.4.4.2

 استجبعبت

وطيه ٔشثٛط ثٝ استجبعبت ساديٛيي ٔشتجظ ثٝ ٕٞٝ سيستٓ ٞبي  .4.4.4.3

GMDSS  ، تغييش تشافيه استجبعبت ساديٛيي ثٛيژٜ دس ٔٛاسد اضغشاس ،URGENCY  ٚ ايٕٙي ٚ

 ضجظ ٔىبِٕبت ساديٛيي

 استفبدٜ اص اِفجبي ثيٗ إِّّي  .4.4.4.4

٘ظبست ثش يه فشوب٘س اضغشاس ٚ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ٘ظبست ٚ يب وبس  ثش سٚي  .4.4.4.5

 حذالُ يه فشوب٘س ديٍش

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي ٔشتجظ ثٝ ٔىبٖ يبثي ضٙبٚسٞب .4.4.4.6

)  IMOفشآيٙذٞبي استجبعي وتبثچٝ خستدٛ ٚ ٘دبت وطتي ٞبي تدبسي  .4.4.4.7

MERSAR ثب استفبدٜ اص استجبعبت ساديٛيي ) 

 سيستٓ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي اسائٝ خذٔبت پضضىي ساديٛيي .4.4.4.8

 

 آهَسش عولي  .4.4.4

 

 ػّٕي ٚ وبسٌبٞي ٔٙبست ٕٞشاٜ ثبضذ9ٔٛاسد ريُ ثبيذ ثب آٔٛصش 

تحت ضشايظ ٘شٔبَ ٚ  GMDSSاستفبدٜ غحيح ٚ ٔٛثش اص سيستٓ ٞبي    .4.4.5.1

 ٘يض دس ضشايظ تذاخُ أٛاج ساديٛيي
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ٚ دستٍبٟٞبي خب٘جي آٖ  GMDSSوبسثشي ايٕٗ ٕٞٝ تدٟيضات استجبعي  .4.4.5.2

 اص خّٕٝ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ايٕٙي

حٝ وّيذ ثشاي ٔجبدالت استجبعي ٟٔبست وبفي ٚ غحيح دس استفبدٜ اص غف .4.4.5.3

 ٔٙبست

 تىٙيه ٞبي ػّٕيبتي ثشاي 9 .4.4.5.4

تٙظيٓ غحيح ٌيش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ ٞب ثشاي ضشايظ ػّٕيبتي ٔمتضي ضبُٔ  .4.4.5.4.1

DSC (ٓتٍّشاف چبح ٔستمي ٚDIRECT-PRINTING TELEGRAPHY) 

 تٙظيٓ ٚ ٘ػت غحيح آ٘تٗ ٚ تخػيع ٔدذد آٖ ثغٛس غحيح  .4.4.5.4.2

 حفظ خبٖ ساديٛيي وبسثشي غحيح ٚسبيُ ٘دبت ٚ .4.4.5.4.3

 EPIRBوبسثشي غحيح دستٍبٜ  .4.4.5.4.4

 ٘ػت دوُ آ٘تٗ ٚ تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي آٖ .4.4.5.5

 خٛا٘ذٖ ٚ دسن ػاليٓ تػٛيشي ٚ ٕ٘ٛداسٞبي ٔذاسي .4.4.5.6

وبسثشي اثضاس ٚ تست ٚسبيُ ٔٛسد ٘يبص خٟت ا٘دبْ اػٕبَ ٔشثٛط ثٝ  .4.4.5.7

 ٍٟ٘ذاسي ٚسبيُ اِىتشٚ٘يىي ٔٛسد استفبدٜ دس دسيب

لغؼبت ، ضبُٔ ِحيٓ وبسي ٘يٕٝ سسب٘ب ٚ ٔذاسٞبي ِحيٓ وبسي ٚ خذاسبصي  .4.4.5.8

 پيطشفتٝ ٚ ٘يض تٛا٘بيي تطخيع لبثّيت ِحيٓ وبسي ٚ خذاسبصي لغؼبت

 ػيت يبثي ٚ دس غٛست أىبٖ تؼٕيش لغؼبت .4.4.5.9

 تطخيع ٚ تػحيح ضشايظ ٘بضي اص ٘مع ٚاسدٜ ثش سيستٓ ٞب .4.4.5.11

فشآيٙذٞبي ٍٟ٘ذاسي ضبُٔ الذأبت پيطٍيشا٘ٝ ٚ تؼٕيشاتي ثشاي ٕٞٝ  .4.4.5.11

 ٚ ٘بٚثشي ساديٛيي GMDSSيضات استجبعي تدٟ

ضيٜٛ ٞبي خٌّٛيشي ٚ يب وبٞص تذاخُ اِىتشيىي ٚ اِىتشٚٔغٙبعيسي اص  .4.4.5.12

 BYPASSلجيُ چست وبسي ، سٚوص ٌزاسي 
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   هتفزقِ .4.4.4

اپشاتٛس ثبيذ ٘سجت ثٝ ٔٛاسد ريُ اص دا٘ص وبفي ثشخٛسداس ثبضذ ٚ دس صٔيٙٝ ٞبي ٔشتجظ آٔٛصش الصْ سا ديذٜ 

 ثبضذ9

تٛا٘بيي ٘ٛضتبسي ٚ ٌفتبسي صثبٖ اٍّ٘يسي خٟت ٔجبدِٝ اعالػبت ٔشتجظ ثب  .4.4.6.1

 ايٕٙي ٚ ٘دبت دسدسيب

آٌبٞي اص خغشافيبي خٟبٖ ثٛيژٜ خغٛط دسيب٘ٛسدي ٔشثٛط ثٝ وطتيٟب ٚ  .4.4.6.2

 ( ٚ استجبعيRCCخذٔبت ٔشاوض ٕٞبٍٞٙي )

آٌبٞي دس صٔيٙٝ ثمبء دس دسيب ، ٘حٜٛ وبس لبيك ٞبي ٘دبت ، ٚسبيُ ٚ  .4.4.6.3

 تدٟيضات ٔشثٛط ثٝ ضٙبٚسٞب ثٛيژٜ دس ٔٛسد تدٟيضات ساديٛيي ٘دبت دس دسيب 

اعالع اص ٘حٜٛ خٌّٛيشي اص ثشٚص آتص ٚ اعفب حشيك ثٛيژٜ دس ٔٛسد ٘ػت  .4.4.6.4

 تدٟيضات ساديٛيي

پشسُٙ آٖ دس استجبط ثب  آٌبٞي اص الذأبت احتيبعي ثشاي ايٕٙي وطتيٟب ٚ .4.4.6.5

 خغشات ٔشثٛط ثٝ تدٟيضات ساديٛيي ضبُٔ خغشات ثشق ، اضؼٝ ، ضيٕيبيي ٚ ٔىب٘يىي

 دا٘ص وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ تىٙيه احيبي لّجي ثب تٙفس ٔػٙٛػي  .4.4.6.6

 ، سبػبت ٔٙبعك خٟب٘ي ٚ ٘ػف اِٟٙبسٞب UTCدا٘ص دس ٔٛسد سبػت  .4.4.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 ارتببطبت دريبئيدٍرُ ّبي هَرد ًيبس افسز درجِ يل) عبلي ( 

 عٌَاى دٍرُ رديف
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 شزايط السم جْت اخذهذرك تعويزٍ ًگْذاري تجْيشات النتزًٍيني .4.5

 مليبت  .4.4.0

اِضأبت فشآيٙذ ٍٟ٘ذاسي وٝ دس دس ساثغٝ ثب   IV/15ثب سخٛع ثٝ لبٖ٘ٛ  .4.5.1.1

اضبسٜ ضذٜ است  GMDSSسٛالس  ثشاي استجبعبت ساديٛيي  2863وٙٛا٘سيٖٛ  2877اغالحيٝ 

دس ساثغٝ ثب دستٛساِؼُٕ ٍٟ٘ذاسي تدٟيضات ساديٛيي A702(17)  ٚ ٕٞچٙيٗ ضٕيٕٝ 

GMDSS  ٔشثٛط  ثٝ ٔٙبعك دسيبييA3   ٚA4 9 ٔفبد آٖ دس ريُ ٔشٚس ٔي ضٛد 

ذٜ ثشاي تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي تدٟيضات اِىتشٚ٘يىي دس دسيب ثبيذ يب يىي اص ٔذاسن الصْ تؼييٗ ضذٜ تٛسظ ضخع تؼييٗ ض

سبصٔبٖ ٔمشسات ساديٛيي ٚ يب ٔذسن ٔطبثٝ سا تٛسظ ٔشاخغ ريػالح داضتٝ ثبضذ.دس ضٕٗ ثبيذ تٛغيٝ ٞبي سبصٔبٖ دس 

 ٔٛسد ٘حٜٛ آٔٛصش چٙيٗ افشادي سا ٔذ ٘ظش لشاس داد.

سظ ٔشاخغ سإٞٙبي ريُ خٟت اػغبي ٔذسن تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي تٛ .4.5.1.2

 ريػالح  اسائٝ ضذٜ است.

آٔٛصش ٞبيي وٝ دس صيش ثٝ آٟ٘ب اضبسٜ خٛاٞذ ضذ فشد سا ٚاخذ احشاص ضشايظ   .4.5.1.3

ٍٔش ايٙىٝ  ٘خٛاٞذ وشد  GMDSSٚ غالحيت الصْ خٟت اخز ٔذسن وبسثش تدٟيضات ساديٛيي  

 ٚي ٌٛاٞي وبسثش ساديٛيي سا اخز ٕ٘بيذ.

 حمَق دريبئي )الساهبت ًبظر بر عوليبت جستجَ ٍ ًجبت دريبيي( 1

 حمَق دريبئي )همببلِ بب آلَدگي هحيط زيست دريبيي( 2

 MARPOLوٌَاًسيَى جلَگيري از آلَدگي ًبشي از وشتي ّب  3

 CLCوٌَاًسيَى هسئَليت هذًي ًبشي از خسبرت آلَدگي ًفتي  4

 ببز آهَزي ارتببطبت دريبيي  )سطح عبلي ( 5

 حمَق دريبئي )بيوِ دريبيي( 6

 advanceزببى اًگليسي تخصصي دريبيي  7
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 راديَ النتزًٍيني  0آهَسش ّبي تعويز ٍ ًگْذاري بزابز بب گَاّي درجِ  .4.4.2

ساديٛاِىتشٚ٘يىي ، دا٘ص ثخص ٞبي  2دس تؼييٗ آٔٛصش ٞبي تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي دسخٝ  4.5.2.1

سد آٟ٘ب اضبسٜ ضذٜ ثبيذ ٔٛثٝ ايٗ دستٛس اِؼُٕ  اضبسٜ ضذٜ دس پبساٌشاف ٞبي ريُ وٝ دس 

 تٛخٝ لشاس ٌيش٘ذ .

 آٔٛصش تئٛسي  4.5.2.2

 4.4.2.8ٍ   4.4.2.7،   4.4.2.6،   4.4.2.5،  4.4.2.4،   4.4.2.3،  4.4.2.2،  3.31.2ضبُٔ ثخطٟبي 

 ايٗ دستٛس اِؼُٕ ٔي ثبضذ.

 آٔٛصش ػّٕي  4.5.2.3

  4.4.5.6،   4.4.5.5،  .5.4.44.4،  4.4.5.4.3،   4.4.5.4.2،   4.4.5.4.1،   4.4.5.2ضبُٔ ثخطٟبي 

 دستٛس اِؼُٕ حبضش ٔي ثبضذ. 4.4.5.12 ٍ 4.4.5.11،  4.4.5.11،  4.4.5.9،  4.4.5.8،  4.4.5.7 ،

 ٔتفشلٝ  4.5.2.4

 دستٛساِؼُٕ ٔي ثبضذ.  4.4.6.6ٍ  4.4.6.5،   4.4.6.4دس ثشٌيش٘ذٜ ثخص ٞبي 

 

 راديَ النتزًٍيني  2آهَسش ّبي تعويز ٍ ًگْذاري بزابز بب گَاّي درجِ  .4.4.9

ساديٛاِىتشٚ٘يىي ، دا٘ص   1آٔٛصش ٞبي تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي دسخٝ  دس تؼييٗ .4.5.3.1

ثٝ آٟ٘ب اضبسٜ ضذٜ ثبيذ ايٗ دستٛس اِؼُٕ  ثخص ٞبي اضبسٜ ضذٜ دس پبساٌشاف ٞبي ريُ وٝ دس 

 خٝ لشاس ٌيش٘ذ .ٔٛسد تٛ

 آٔٛصش تئٛسي  .4.5.3.2

ٍ   4.3.2.7،   4.3.2.6،   4.3.2.5،  4.3.2.4،   4.3.2.3،   4.3.2.2،  4.3.2.1ثخطٟبي  ضبُٔ

 ايٗ دستٛس اِؼُٕ ٔي ثبضذ. 4.3.2.8

 آٔٛصش ػّٕي  .4.5.3.3
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  4.3.5.6،   4.3.5.5،  4.3.5.4.4،  4.3.5.4.3،   4.3.5.4.2،   4.3.5.4.1،   4.3.5.2ضبُٔ ثخطٟبي 

 دستٛس اِؼُٕ حبضش ٔي ثبضذ. 4.3.5.12 ٍ 4.3.5.11،  4.3.5.11،  4.3.5.9،  4.3.5.8،  4.3.5.7، 

 ٔتفشلٝ  .4.5.3.4

 دستٛساِؼُٕ ٔي ثبضذ.  4.3.6.6ٍ  4.3.6.5،  4.3.6.4دس ثشٌيش٘ذٜ ثخص ٞبي 

 

 ارتببطبت دريبئي :  تطبيق افسزاى   4هبدُ 

ٔتطىُ اص ٔذيش وُ أٛس استجبعبت دسيبئي ، وٕيتٝ اي دس ٔشحّٝ آغبص اخشاي دستٛساِؼُٕ استمبء ضغّي افسشاٖ  .5.1

، سئيس اداسٜ استجبعبت دسيبئي، ٔذيش وُ استب٘ذاسدٞب، آٔٛصش ٚ ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي دسيب٘ٛسدي، سئيس اداسٜ  دسيبئي

،  ٘ساجت ثاٝ دسخاٝ ثٙاذي ٚ     استجبعبت دسيابئي غذٚس ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي دسيب٘ٛسدي ٚ وبسضٙبسبٖ ٔسئَٛ ٔشاوض 

 الذاْ ٔي ٕ٘بيذ. تغجيك افسشاٖ ضبغُ ثب ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي ٔشثٛعٝ

 ا٘دبْ آصٖٔٛ ٚ غذٚس ٌٛاٞيٙبٔٝ پس اص ٔشحّٝ تغجيك ثش اسبس ٔفبد دستٛساِؼُٕ حبضش ا٘دبْ ٔي پزيشد. .5.2

 تغجيك فمظ دس يه ٔشحّٝ ٚ ثؼذ اص تػٛيت ٟ٘بيي ايٗ عشح غٛست ٔي ٌيشد. .5.3

 

 : الشاهبت اجزايي4هبدُ 

ٞضيٙٝ ٞبي ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي ٔشتجظ ثب استمبء اص عشف سبصٔبٖ غٛست ٔيٍيشد ٚ دس غٛستيىٝ ٞاش    .6.1

وذاْ اص ضشوت وٙٙذوبٖ حذاوثش دس دٚ دٚسٜ حذ ٘ػبة ٕ٘شٜ لجِٛي دس اصٖٔٛ ٞبي ٔازوٛس سا وسات ٕ٘ٙبيٙاذ،    

 ٞضيٙٝ ٞبي دٚسٜ ٞبي ثؼذي اص ايطبٖ اخز ٔي ٌشدد.

ٔٛخت تبخيش دس استمابء   ٛصضي ٔشتجظ ثب استمبء دس صٔبٖ ٞبي الصْ اص سٛي سبصٔبٖ،ػذْ ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي آٔ  .6.2

 ٔتمبضيبٖ ٚ ٚاخذيٗ ضشايظ استمبء ٕ٘ي ٌشدد. 
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 :    تصَيب ٍ  اصالحي0ِهبدُ 

 ٔبدٜ تٙظيٓ ٌشديذٜ است ٚ پس اص تبييذ ٞيبت ٔحتشْ ػبُٔ الصْ االخشاست.  6ايٗ دستٛساِؼُٕ دس  .7.1

د ثٝ سبصٔبٖ، ثب تبييذ دس ثخطٟبي ثؼذي دس ٔتٗ ٚ اِضأبت ايٗ دستٛساِؼُٕ پس اص اسائٝ پيطٟٙبٞشٌٛ٘ٝ اغالح  .7.2

 ريشثظ ٚ تػٛيت ٞيئت ٔحتشْ ػبُٔ سبصٔبٖ  لبثُ اخشا خٛاٞذ ثٛد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گيزي ًتيجِ ٍ بحث
وٝ دسايٗ صٔيٙٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ  GMDSSايٗ دستٛساِؼُٕ ثب استٙبد ثٝ لٛا٘يٗ ٚ استب٘ذاسدٞبي ثيٗ إِّّي ٚ وتبة 

 است. ٌشديذٜ ٔي ضٛد تٟيٝ ٚ تٙظيٓ لّٕذاد

 هَاًع ٍ هحذٍديتْب
ايٗ وبس ثشاي اِٚيٗ ثبس ا٘دبْ ضذٜ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ تبوٖٙٛ دستٛساِؼّٕي دس وطٛس دس ايٗ صٔيٙٝ ٚخٛد ٘ذاضتٝ ٚ دس ٚالغ 

ساِؼُٕ ثبيستي ٚخٛد داضتٝ ثبضذ. اصخّٕٝ الذأبت است ِزا ثغجغ ضشايظ ٚ ثستشٞبي الصْ خٟت اخشائي ضذٖ ايٗ دستٛ



 31 ارتمبء افسراى ارتببطبت دريبئي 

 

 

ٕٞسبٖ سبصي پشسُٙ اص ٘ظش ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي است ثذيٗ تشتيت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اوثش پشسُٙ دٚسٜ ٞبي 
 آٔٛصضي وٝ دس ايٗ دستٛساِؼُٕ ديذٜ ضذٜ است ٍ٘زسا٘يذٜ ا٘ذ، ِزا ثبيستي دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي ٔشثٛعٝ عي ضٛ٘ذ.

 تپيشٌْبدا
ا٘دبْ ضٛدتب صٔيٙٝ پيطٟٙبد ٔي ضٛد خٟت عجمٝ ثٙذي پشسُٙ ثش٘بٔٝ سيضي ٔٙبسجي ثشاي ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي 

 ٔٙبست خٟت اخشائي ضذٖ ايٗ دستٛساِؼُٕ فشاٞٓ ٌشدد.
 

 خالصِ
سإٞٙبئي دس ايٗ دستٛساِؼُٕ خٟت عجمٝ ثٙذي پشسُٙ استجبعبت دسيبئي تٟيٝ ٚ تذٚيٗ ٌشديذٜ است ٚ دس ٚالغ ثؼٙٛاٖ 

 ايٗ صٔيٙٝ لّٕذاد ٔي ٌشدد.
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