برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره 96 - 1
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1

2

3

4

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

یكشنبه
96/01/27
دوشنبه
96/01/28
سه شنبه
96/01/29
چهارشنبه
96/01/30

توضيح

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

0900-1200

0900-1200

1300-1500

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

( سر مهندس و مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1600

موتور

موتور /عرشه

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/01/19می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.
توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره 96 - 2
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1
2

3

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

شنبه
96/02/23

ناوبري ساحلی وسطحی

كار با كاال و بارچينی

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

1300-1600

1300-1600

5

عرشه

یكشنبه
96/02/24
دوشنبه

كار با كاال و عمليات كشتی

ناوبري ساحلی و سطحی وسایل كمك ناوبري و هواشناسی

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

عرشه

96/02/25
1300-1600

4

توضيح

سه شنبه
96/02/26

شفاهی ملوان عرشه (نامحدود)

شفاهی

0900-1200

چهارشنبه

1300-1600

فرمانده (زیر )3000

عرشه

0900-1200

تعادل و ساختمان كشتی
شفاهی افسردوم (زیر )3000

فرمانده(زیر )3000

96/02/27
0900-1200

1300-1600

تعادل و ساختمان كشتی
موتور

افسردوم (زیر )3000
1300-1600

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/02/12می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.
توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره96 - 2
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1

2

3

4

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

یكشنبه
96/02/31
دوشنبه
96/03/01
سه شنبه
96/03/02
چهار شنبه
96/03/03

توضيح

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

0900-1200

0900-1200

1300-1600

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

( سر مهندس و مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1600

موتور

موتور /عرشه

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/02/19می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.
توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره 96 - 3
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1

2

3

4

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

یكشنبه
96/04/18
دوشنبه
96/04/19
سه شنبه
96/04/20
چهار شنبه
96/04/21

توضيح

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

0900-1200

0900-1200

1300-1500

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1500

موتور

موتور /عرشه

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/04/07می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.
توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان

DC-01-F11-01

خوزستان

محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

خميني دوره 96 - 4
دريانوردي
برنامه زماني آزمونهاي
بندر امام
(ره)

رديف
1

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ناوبري ساحلي وسطحي

كار با كاال و بارچيني

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

1300-1600

1300-1600

شنبه
96/05/28
یكشنبه

2

96/05/29
دوشنبه

3

96/05/30
سه شنبه

4

96/05/31
چهارشنبه

5

96/06/01

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

آزمون شفاهي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

كار با كاال و عمليات كشتي

ناوبري ساحلي و سطحي وسایل كمك ناوبري و هواشناسي

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

عرشه

1300-1600

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

آزمون شفاهي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

فرمانده (زیر )3000

ملوان عرشه (نامحدود)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
فرمانده(زیر )3000
1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
افسردوم (زیر )3000
1300-1600

توجه :
اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/05/17می باشد.

توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

-

توضيح

صفحه بعددارد

موتور/
عرشه
موتور/
عرشه

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره96 -5
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1

2

3

4

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

یكشنبه
96/07/16
دوشنبه
96/07/17
سه شنبه
96/07/18
چهار شنبه
96/07/19

توضيح

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

0900-1200

0900-1200

1300-1500

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1500

موتور

موتور /عرشه

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/07/04می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.
توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان

DC-01-F11-01

خوزستان

محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

خميني دوره 96 - 6
دريانوردي
برنامه زماني آزمونهاي
بندر امام
(ره)

رديف
1

2

3

4

5

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ناوبري ساحلي وسطحي

كار با كاال و بارچيني

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

1300-1600

1300-1600

شنبه
96/08/20
یكشنبه
96/08/21
دوشنبه
96/08/22
سه شنبه
96/08/23
چهارشنبه
96/08/24

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

آزمون شفاهي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

كار با كاال و عمليات كشتي

ناوبري ساحلي و سطحي وسایل كمك ناوبري و هواشناسي

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

عرشه

1300-1600

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

آزمون شفاهي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

فرمانده (زیر )3000

ملوان عرشه (نامحدود)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
فرمانده(زیر )3000
1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
افسردوم (زیر )3000
1300-1600

توجه :
اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/08/09می باشد.

توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

-

توضيح

صفحه بعددارد

موتور/
عرشه
موتور/
عرشه

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان
خوزستان

DC-01-F11-01
محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

(ره)

بندر امام خميني
دريانوردي دوره96 -7
برنامه زماني آزمونهاي
رديف

1

2

3

4

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

یكشنبه
96/10/03
دوشنبه
96/10/04
سه شنبه
96/10/05
چهار شنبه
96/10/06

توضيح

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

0900-1200

0900-1200

1300-1500

عرشه

عرشه

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1500

موتور

موتور /عرشه

توجه :
-

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/09/21می باشد.

-

اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.

توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

صفحه بعددارد

برنامه آزمونهاي دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان

DC-01-F11-01

خوزستان

محل برگساري  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي -بندر امام

خميني دوره 96 - 8
دريانوردي
برنامه زماني آزمونهاي
بندر امام
(ره)

رديف

روز

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

نام آزمون

تاريخ

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ساعت برگساري

ناوبري ساحلي وسطحي

كار با كاال و بارچيني

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

1300-1600

1300-1600

شنبه

1

96/11/14
یكشنبه

2

96/11/15
دوشنبه

3

96/11/16
سه شنبه

4

96/11/17
چهارشنبه

5

96/11/18

آزمون شفاهي

ناوبري ساحلي

ناوبري ساحلي

كاربا كاال و تعادل كشتي

آزمون شفاهي

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

تعادل و ساختمان كشتي

كاربا كاال و بارچيني

كار با كاال و عمليات كشتي

ناوبري ساحلي و سطحي وسایل كمك ناوبري و هواشناسي

فرمانده(زیر 500و چوبی)

افسردوم(زیر 500و چوبی)

افسردوم زیر500

فرمانده(زیر )3000

افسردوم (زیر )3000

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

آزمون شفاهي

آزمون شفاهي

آرشيتکت كشتي

الکتروتکنولوژي دریایي

آزمون شفاهي

( مهندس دوم و سوم )

)ملوان موتور نامحدود(

(مهندس دوم)

(مهندس سوم)

فرمانده (زیر )3000

ملوان عرشه (نامحدود)

0900-1200

0900-1200

1300-1600

1300-1600

1300-1600

1300-1500

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(عمومي)

آزمون شفاهي

دانش مهندسي دریایي(موتور)

( كاربر موتورهاي دریایی )

(مهندس دوم و سوم)

( صيادي )

(مهندس دوم و سوم )

0900-1200

0900-1200

1330-1500

1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
فرمانده(زیر )3000
1300-1600

تعادل و ساختمان كشتي
افسردوم (زیر )3000
1300-1600

توجه :
اعالم نتايج حداكثر  15روز پس از پايان دوره آزمون مي باشد.

-

الزم است متقاضيان  30دقيقه قبل از شروع آزمون در محل برگساري آزمون حضور داشته باشند.

-

داشتن كارت ملي و سالمت پسشكي جهت ورود به جلسه آزمون السامي است.

مهلت ثبت نام آزمون ها تا تاریخ  96/11/03می باشد.

توزيع نسخ  :اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي

 -مراكس آموزشي

عرشه

عرشه

عرشه

1300-1600

آزمون شفاهي

-

توضيح

صفحه بعددارد

موتور/
عرشه
موتور/
عرشه

