
)امور وسائط نقلیه(5روهــاز گدریائی و غواصیوسائط نقلیهامورته ــجدول صالحیت هاي رش

ش نیازــپیالحیتــشرح صعنوان صالحیتکد صالحیتردیف
سوابق 

تجربی مورد 
نیاز

وابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)س

دوره دوره آموزشی
آزمونکارورزي

11 -1

رسیدگی به سوانح و 
بادریاییتصادفات

3000قدرت کمتر از 
کیلووات

و اظهار نظر به علل تصادفات بین یرسیدگ
،دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات

ري و دریایی از قبیل بندتاسیسات 
اههاي راهنمایی و اسکله هاي ثابت یا ایستگ

و مسئولیت ها در سوانحشناور و تعیین 
قات و حوادث مربوط به ابررسی کلیه اتف

عملیات غواصی 

عرشه حداقل لیسانس
یا)فرماندهی کشتی(ناوبري،

مورد تایید مدرك تحصیلی
وزارت علوم و تحقیقات 

فناوري

شرائط مندرج 
---در آگهی 

22-1

ی به سوانح و رسیدگ
باتصادفات دریایی

3000قدرت بیشتر از 
کیلووات

آزمونیکسال -سال 120داشتن صالحیت ردیف 

33 -1
تشخیص و بررسی و 

ارزیابی کشتیها با قدرت 
ارزیابی تجهیزات برقی ـ مکانیکی ـ کیلووات3000کمتر از 

ی و تالکترونیکی ـ مخابراتی و سازه کش
کشتی

هايمهندسیحداقل لیسانس
،مکانیک،برق:(شاملدریایی

و سازه،مخابرات،الکترونیک
داشتن صالحیت یاوشتی)ک

2ردیف 

آزمون یکسال -سال5

44 -1
تشخیص و بررسی و 

ارزیابی کشتیها با قدرت 
کیلووات3000بیشتر از 

آزمونیکسال -سال320داشتن صالحیت ردیف 

2از 1صفحه 
کیغــالمعلی شهر

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



( امور وسائط نقلیه)5از گــروه  امور وسائط نقلیه دریائی و غواصیجدول صالحیت هاي رشــته 

پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتکد صالحیتردیف
سوابق 
تجربی 
مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

ونآزمکارورزي

55-1

رسیدگی به خسارات وارده 
به تجهیزات فنی شناورها و 

ارزیابی آنها  با قدرت کمتر از 
کیلو وات3000

بررسی و اظهار نظر به اشکاالت فنی موتورها 
، ژنراتورها، سایر ماشین آالت و تجهیزات 

فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل 
خسارات وارده به آنها  ارائه دالیل و 

استداللهاي الزم به نحوه کار تجهیزات فنی و 
تعیین میزان خسارت وارده

هايمهندسیحداقل لیسانس 
ق، مکانیک، (شامل: برئیدریا

الکترونیک، مخابرات، سازه و 
4داشتن صالحیت ردیفیا و کشتی)

آزمونیکسال -سال5

66 -1

رسیدگی به خسار ات وارده 
به تجهیزات فنی شناورها و 
ارزیابی آنها  باقدرت بیشتر 

کیلو وات3000از 

آزمونیکسال-سال520ردیفتیداشتن صالح

77 -1
بررسی ساخت شناور و

تعیین خسارت ناشی از نقص 
طراحیموجود در 

ساختمان بررسی و اظهار نظر در مورد
هاي رو فافانوسها،کشتی و سکوهاي شناور

نین اظهار نظر به علل دریایی و همچ
خسارت وارده به آنها وتعیین مقصر و برآورد 

علل و دالیلی که باعث نقص و یا تخریب آنها 
شده است

اي هحداقل لیسانس مهندسی
دریائی (شامل: برق، مکانیک، 
الکترونیک، مخابرات، سازه و 

6داشتن صالحیت ردیفیاکشتی)و

آزمونیکسال-سال 5

88-1

تشخیص نحوه و بررسی 
هداري کاال در استقرار و نگ
تعیین عوامل کشتی و 

بهخسارات مترتایجاد

بررسی و اظهار نظر در مورد چگونگی 
نحوه بارگیري و استقرار و شیوه حمل کاال و 

تعیین عوامل ایجاد بسته بندي کاال و 
خسارات 

حداقل لیسانس علوم دریایی یا 
لیسانس عرشه (ناوبري، فرماندهی 

هاي دریائیکشتی)مهندسی

شرائط 
مندرج در 

آگهی
---

2از 2صفحه 
ت شامل موارد زیر میباشد:ناسان در نظر گرفته شده بر حسب موضوع صالحیهایی که براي ارتقاء صالحیت کارشدوره

دوره امور حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی-3دوره امور بندري و غواصی   -2دوره کارشناسی خسارات مالی و بیمه دریایی            -1
اییدوره ارزیابی و قیمت گذاري شناور و سازه دری-5دوره ساختمان و طراحی کشتی-4

غــالمعلی شهرکی.بنادر و کشتیرانی برگزار می شود در اعطاء صالحیت مؤثر میباشدسازمان که در موسسات آموزشی ارائه گواهینامه موفقیت در آزمون این دوره ها
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري


