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  تهیه کننده تأیید کننده تصویب کننده

 نام و نام خانوادگی پوریا کولیوند رضا رنجبر ابوطالب گرایلو

 معاون واحد دریایی و بندري
 کنترل و مسؤولکارشناس 

 بازرسی کشتی ها
بازرسی  کنترل و کارشناس

 کشتی ها
 سمت

 روش اجرایی بازرسی شناورها: نام سند

 
 PM-P03-00شماره سند:  

 



 فلوچارت بازرسی شناورهاي کنوانسیونی -1

 IOMOUو سایت اینترنتی  PSCثبت گزارش بازرسی در نرم افزار 
و سیستم جامع دریایی

ا اپراتور /کارشناس بازرس مربوطه  ی

ازرسی شناور ها کارشناس مسوول  ب
توقیفی یا کشتی ملزم به رفع  دریافت درخواست بازرسی مجدد از کشتی 

نقص 

ازرسی شناور ها کارشناس مسوول  ب
افسران بازرسی کشتی و اعالم / مشخص نمودن افسر 

ه آنها شفاهی ب

شروع

آیا کشتی توقیفی است؟

ازرسی شناور ها افسران کنترل و ب

انجام امور بازرسی ، تهیه گزارش بازرسی و
ارایه گزارش به فرمانده کشتی

2یادداشت 

پایان

کارشناس مسوول کنترل و بازرسی کشتی ها

 از اداره امور دریایی و یا بر   دریافت لیست کشتیهاي ورودي
اساس رؤیت کشتی ها  در اسکله   

کشتی ها و ( (PM-03-F03تکمیل فرم دریافت هزینه بازرسی مجدد
ارسال به اداره امور مالی

بازرس مربوطه یا کارشناس مسوول  بازرسی شناور ها/ کارشناس 

ازرسی کشتی ها امور ب
بایگانی سوابق 

دستورالعمل طرح انتخاب کشتی 
براي بازرسی

3یادداشت 

4یادداشت 

5 یادداشت

بلی

 B و  A فرم ها ي 

خیر

آیا بازرسی از نوع
 PSC  می باشد؟

بلی

ازرسی شناور ها کارشناس مسوول  ب
توقیف وارسال به PM-03-F01 تکمیل فرم توقیف داخلی ،  صدور نامه 

مبادي مرتبط

خیر

1یادداشت 
انتخاب کشتی جهت انجام بازرسی

ازرسی شناور ها کارشناس مسوول  ب

ملزم به رفع نواقص  آیا کشتی
در بندراست؟

بلی

 فرم توقیف داخلی
PM-03-F01

خیر

تحویل گزارش مربوطه به 
فرمانده شناور

کارشناس مربوطه

فرم مجوز خروج
PM-03-F02

کارشناس مربوطه  یا اپراتور

و  PSCثبت موارد در نرم افزار 
سیستم جامع دریایی

برگه اطالعاتی راهنماي بازرسی 
  PM-03-F01 شناورها

فرم دریافت هزینه بازرسی مجدد
PM-03-F03

و ارسال به سازمان بنادر و  Bبازرسی و تأیید رفع نقص درفرم 
اخذ تأییدیه   PM-03-F02دریانوردي، تکمیل فرم مجوز خروج ، 

کارشناس مسوول و ارسال به اداره امور دریایی

بازرس مربوطه/ کارشناس 

 



 
 فلوچارت بازرسی شناورهاي غیرکنوانسیونی -2

شروع

ازرسی شناورها کارشناس  مسوول ب

براي  بازرسی شناور و  افسران/ مشخص  نمودن افسر 
اعالم شفاهی به آنها

افسران بازرسی/ افسر 

A,Bیا  و Aانجام امور بازرسی و تکمیل فرم 

1یادداشت 

2یادداشت 

Bو  Aفرم هاي - 
ازرسی -  دستور العمل ب

شناورهاي غیر کنوانسیونی
دستورالعمل کنترل و  بازرسی 

شناورهاي با ظرفیت  
GT500ناخالص کمتر از 

آیا شناور توقیفی است؟

ازرسی شناورها کارشناس  مسوول ب
و   PM-03-F01 فرم توقیف داخلی صدور

نامه توقیف   شناورها و ارسال  به مبادي 
ذیربط

افسر  مربوطه

 ، PM-03-F02تکمیل فرم مجوز خروج
ایید کارشناس مسئول و ارسال به  اخذ ت

اداره امور   دریایی

فرم توقیف  داخلی
PM-03-F01

ازرسی شناورها کارشناس  مسوول ب

ا  دریافت درخواست شفاهی بازرسی مجدد از شناور داراي نقص ی
توقیفی

و ارسال به سازمان بنادر و دریانوردي ،  Bبازرسی و تأیید رفع نقص درفرم 
اخذ تأییدیه کارشناس مسوول و   PM-03-F02تکمیل فرم مجوز خروج 

ارسال به اداره امور دریایی

بازرس مربوطه/ کارشناس 
فرم مجوز خروج

PM-03-F02

آیا شناور ملزم به رفع نقص در 
خیربندر می باشد؟

خیر

بله

بله

B

A

ازرسی شناورها کارشناس  مسوول ب

انتخاب  شناوربراي  انجام بازرسی 

 



بایگانی سوابق 
ازرسی شناورها  امور ب

پایان 

فرم  دریافت هزینه بازرسی مجدد
PM-03-F03

یا کارشناس مسوول  بازرس مربوطه /کارشناس 

وارسال PM-03-F03تکمیل فرم دریافت هزینه بازرسی مجدد 
به اداره امور مالی

بله

است؟  PSCآیا بازرسی از نوع

خیر

B

A

 4یادداشت 
تور بازرس مربوطه /کارشناس  یا اپرا

ثبت گزارش در سیستم جامع دریایی 
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