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 راهنمايي كشتي ها خدمات هاي ين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتيآ

 
 وظايف مذكور در ماده واحده ي قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بناادر و كتاريرانم مباو     در اجراي 

، قاانون درياايم اياران و      1348و آيين نامه سازمان بنادر و كتريرانم مبو  بهمن مااه   1339خرداد ماه 

مجلاس   10/2/1387) بر اساس مبوبه ماور    تهيه و تأييد شد . اين آيين نامهين نامه بندر هاي ايران آي

 شوراي اسالمم سازمان بنادرو كتريرانم به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافت . ( 

 

 مقدمه : 

سازمان . مم باشد  ريانورديدمسرلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان بنادر و  ارائه خدمات راهنمايم كترم ها

هاي موجاود و باا    شركتتعداد يا عدم كفايت  و كفايتعملياتم  ، اقربادي ، اجرماعم  با توجه به مقرضيات

  .ين نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نموديرعايت مفاد اين آ

 
 

 

 ها فصل اول : تعاريف و فعاليت

 

 ؛تعاريف  –ماده اول 

  است . دريانورديمنظور سازمان بنادر و  ين نامهيدر اين آ سازمان :

 باه  كاه  از ساازمان اسات   فعاليات  داراي مجاوز   شاص  حقاوقم   : خدمات راهنمايي كشتي ها شركت

 .اين فبل اشرغال مم يابد 2ر ماده فعاليت هاي مندرج د

 ؛ خدمات راهنمايي كشتي ها هاي فعاليت –ماده دوم 

 از : عبارت است  يم كترم هاراهنماخدمات فعاليت از نظر اين آيين نامه 

 . و نظاير آن خورها ،ها ، كانال هاي دسررسم يت كترم در آبراههدا -1

 .راندازي و لنگربرداري كترم در لنگرگاه، حوضچه دسررسم بنادر و نظاير آنلنگ -2

 . دهم ، جداسازي  و جابجايم كترم در اسکلهپهلو  -3
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 (   و  SPM = singel point mooringوياه شاناور )   عمليات پهلو دهم / جداسازي كترم به ب  -4 

(SBM= singel buoy mooring  ). 

 .(  operation ship to shipعمليات پهلو دهم / جداسازي كترم به كترم  ) -5

 در مجرماع هااي  ياا  هااي كتارم    دن شاناور باه حوضاچه ختات ، تعميرگااه     باال بار  عمليات  -6

  .  ( UNDOCKINGو  DOCKING)سازي كترم  

 .(  DOUBLE   BANKING) عمليات پهلودهم كترم به صورت دوبله  -7

 . گل نتسرهه شناورسازي كترم هاي ب -8

 .هدايت، پهلودهم و جداسازي شناورهاي فاقد نيروي محركه -9

بعهاده شاركت هااي     2آموزش هاي مورد نياز در جهت تامين و ارتقاء كيفيت موضوع مااده   كليه :1تبصره

صورت درخواست و نياز سازمان ملزم به ارائه خادمات   رباشد و شركت هاي مذكور د مايم ممخدمات راهن

بر  اساس اسرانداردهاي دسارورالعمل اجرايام نحاوه اخاذ آزماون و صادور گواهيناماه         راهنمايمش آموز

 مم باشند.راهنمايان 

كلياه عملياات    ندهسرشركت هاي خدمات راهنمايم با اخذ مجوز بر اساس اين آيين نامه مکلف   :2تبصره 

تتصي  شرايط سازمان انجام دهند.  دسرورفوق را حسب مجوز صادر شده، در شرايط اضطراري و بنا به 

 اضطراري بعهده سازمان مم باشد.

 

  شرايط و صالحيت فصل دوم : 

 

 شرايط عمومي مديرعامل ؛   –ماده سوم 

 تابعيت ايران   -1

 سال  30حداقل سن   -2

 م وظيفه يا معافيت دائم انجام خدمت نظا  -3

 و نداشرن سمت متابه در ساير شركت ها  عدم اشرغال به كار در دسرگاه هاي دولرم   -4
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 ؛مدير شعبه  ،حرفه اي مديرعامل  شرايط –ماده چهارم 

 شرايط مديرعامل :  الف

ياد مراجاع   مورد تاي در رشره علوم دريايم)دريانوردي( مديرعامل بايد داراي مدرك تحبيلم كارشناسم

 سااال سااابقه كااار در    2يااا امااور دريااايم  سااال سااابقه كااار اجراياام در زمينااه      4، ذيبااال 

 هااي  شاركت  براسااس دسارورالعمل   مارتبط  مگذرانادن دوره هااي آموزشا   و  كتارم هاا   راهنمايم امور

 باشد .  يمكارگزاري ترابري دريا 

ل سابقه كار اجرايم در زميناه اماور   سا 8حداقل داراي بايد دارندگان ساير مدارك كارشناسم  : 1تبصره

سال سابقه كار امور راهنمايم كترم هاا و گذرانادن دوره هااي آموزشام مارتبط بار اسااس         4دريايم يا 

 باشند . دسرورالعمل شركت هاي كارگزاري ترابري دريايم 

ياا  ود و هاي اقيانوس پيما با سفرهاي نامحاد  دارندگان گواهينامه شايسرگم فرماندهم كترم:  2تبصره 

) بدون در نظار گارفرن مادرك تحبايلم     گواهينامه شايسرگم راهنماي ارشد مورد تأييد سازمان دارندگان 

 مندرج در بند الف ( .

 مدير شعبه   شرايط ب : 

سال سابقه  4و  در رشره علوم دريايم ) دريانوردي (  ديپلم فوق مدير شعبه بايد داراي حداقل مدرك تحبيلم

 فرمانادهم   گواهيناماه شايسارگم  ناماه راهنماايم درجاه يات ياا      و گواهيامور دريايم ينه كار اجرايم در زم

گذرانادن دوره هااي   و  هاراهنمايم كترم  اموريا با دو سال سابقه فرماندهم  GT 3000 باالي كترم هاي

  باشد . م يهاي كارگزاري ترابري دريا شركت اساس دسرورالعمل بر تبطمرآموزشم 

براي مديرعامل و مدير شعبه از طريق ارائه گاواهم معربار از مراكاز     امه دوره هاي آموزشمگواهين تبصره  :

و در  امور دريايم ساازمان پس از اسرعالم از كه  و آموزشم داخلم و خارجم مجازم حرفه اي علم

  .مم گردداحراز  صورت تاييد،

ارائاه  م در زمينه امور درياايم  اجرايار به منظور احراز سابقه ك :سابقه اجرايي كار دريايي نحوه احراز : ج

 ذيل ضروري است :  مداركيکم از 

كاه مباين    عماومم هاي دولرم يا  دسرگاه شده از صادركارگزينم يا حکم بازنتسرگم حکم يه يا أييدت   -1

 ها باشد .  اجرايم در آن دسرگاه مرتبطسوابق 
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 ين نامه . يهاي موضوع اين آ رعامل شركتروزنامه رسمم كتور مبنم بر عضويت مرقاضم به عنوان مدي -2

در  اًمسرقيمين نامه يهاي موضوع اين آ تأييديه سازمان تأمين اجرماعم مبنم بر اينکه مرقاضم در شركت -3

 اشرغال داشره و حق بيمه پرداخت نموده است . فعاليت دريايم و امور راهنمايم 

هاي دولرم ، عمومم ، مراكز خبوصام معربار در آن    تأييديه سابقه كار در خارج از كتور توسط سازمان -4

پاس از اسارعالم از اماور درياايم      و ارزيابم نهايم مدارك كتور با گواهم سفارت جمهوري اسالمم ايران

 . سازمان

 د: نحوه احراز صالحيت مدير عامل و مدير شعبه:

 ئه مدارك ذيل ضروري است : ارابه منظور احراز صالحيت مدير عامل و مدير شعبه شركت خدمات راهنمايم 

 ارائه يکم از مدارك مندرج در بند ج -1

 ارائه گواهينامه تحبيلم مورد تاييد مراجع ذيبال  -2

ي سااس دسارورالعمل شاركت هااي كاارگزار     ارائه گواهينامه طم دوره هاي آموزشم مربوطه بر ا -3

 دريايمترابري 

باراي  و يا بنادر تابعه ي حراست ارائه تاييديه صالحيت هاي عمومم صادر شده از طرف دفرر مركز -4

 مدير شعبهو مدير عامل 

 ارائه گواهم سالمت پزشکم و عدم اعرياد از پزشت معرمد سازمان  -5

  گواهينامه شايسرگم راهنمايم يا فرماندهم كترم هاي اقيانوس پيما ارائه  -6

 صالحيت راهنمايان نحوه احراز ه:

 ي شرايط عمومم زير باشند:راهنمايان شركت هاي خدمات راهنمايم بايد دارا  

 .خدمت نظام وظيفهدارا بودن كارت پايان  -1

 .شده از سوي سازمانتعيين گواهينامه سالمت پزشکم و عدم اعرياد از مراكز دارا بودن  -2

بديهم است صالحيت حرفه اي راهنمايان حسب گواهينامه شايسرگم راهنمايم صادر شده توساط  تبصره: 

  جرايم نحوه اخذ آزمون و صدور گواهينامه راهنمايان مم باشد.سازمان بر اساس دسرورالعمل ا
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 ؛ : مقررات عموميپنجم ماده 

مکلفند به منظور جبران  در صورت اقدام به فعاليت راهنمايم كترم هاخدمات راهنمايم كليه شركت هاي -1

ائاه بيماه ناماه    نسبت باه ار  شاننان ظايف و فعاليت هاي خود و كاركخسارات احرمالم ناشم از انجام و

 .اقدام نمايند كند ممرا سازمان متص   ليت كه حداقل پوشش آنؤومس

 دفرار مركازي    در صورت اقدام به فعاليت راهنماايم كتارم هاا مکلفناد    خدمات راهنمايم شركت هاي  -2

 .داير نمايند جهت فعاليت دفرر شعبه در هر يت از بنادر مورد نظرو  اداريمناسب با كاربري 

 ، ين ناماه هااا يا ، آباه رعايات قاوانين، مقاررات     کلاافم خادمات راهنماايم كتارم هاا     ايشاركت ها   -3

 دسرورالعمل ها و خط متم هاي ابالغ شده توسط سازمان مم باشند . 

و ترغيب آنهاا باه رعايات هار ياه بيتارر        خدمات راهنمايم  به منظور ساماندهم فعاليت شركت هاي -4

 نسبت به طبقه بنديسازمان ، امکاناتو تجهيز  راهنمايان حرفه اياسرانداردها و توجه به صالحيت هاي 

شاركت هااي    .مم نماياد اقدام مبو  هيأت عامل سازمان شركت هاي موصوف براساس دسرورالعمل 

 باديهم اسات   .را در اخرياار ساازمان قارار دهناد    خدمات راهنمايم كترم ها مکلفند اطالعات مربوطه 

نامه پس از اسرعالم و تأييد امور دريايم سازمان مورد  آيينع اين اطالعات مربوط به شركت هاي موضو

 .عمل قرار خواهد گرفت

خدمات راهنمايم به فعاليت   مکاتباتم خود بايد در سربرگ هايخدمات راهنمايم كترم ها شركت هاي   -5

 .اشاره نمايند

اسامم و  مدير شعبه ويرعامل تغيير مددر صورت نياز به  کلفندمخدمات راهنمايم كترم ها هاي  شركت -6

قبل از هرگونه تغيير جهت بررسام و   ،متصبات نفرات جديد را به همراه مسرندات مندرج در ماده يهار

درخواست شركت مذكور پس از اسرعالم سازمان اعالم نمايد. بديهم است  اعالم نظر به صورت كربم به

 .  از امور دريايم سازمان و تأييد آن قابل اجرا مم باشد

و  تلفان  ،، شاعب  يمركاز  دفرر گونه تغيير در نتانم هر کلفندمخدمات راهنمايم كترم ها هاي  شركت -7

ياا شاعب جدياد    و بديهم است دفاتر مركازي   .به اطالع سازمان برسانندبه طور كربم شركت را  نمابر

دريايم  ترابري يبايد داراي شرايط مذكور در دسرورالعمل هاي مربوط به شركت هاي كارگزار هاشركت

  باشند.
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سازمان به  به طور كربمرا شركت دارندگان امضاي مجاز  کلفندمخدمات راهنمايم كترم ها شركت هاي  -8

 معرفم نمايند. 

 خبوصبه دقت را  نهايت در به كارگماري كاركنان خود کلفندمراهنمايم كترم ها  خدمات هاي شركت -9

 عمل آورند .ه ب لکرد آنها بطور مسرمر نظارت مؤثرنحوه عم از نظر صالحيت عمومم به كار برده و بر

راهنمايان خود نهايت دقت را به عمل در به كارگماري  کلفندم  خدمات راهنمايم كترم ها هاي شركت  -10

آورند تا صالحيت هاي عمومم و حرفه اي آنها منطبق با الزاماات و شارايط دسارورالعمل اخاذ آزماون و      

 نمايان مبو  سازمان باشد. صدور گواهينامه راه

ليت ؤوكه بر اساس اين آيين ناماه فعاليات مام نمايناد مسا      كترم ها شركت هاي خدمات راهنمايم -11

عملکرد خود و راهنمايان تحت مديريت خود را در ياريو  اين آيين ناماه و قاوانين جااري بار عهاده      

 خواهند داشت.  

سرم داراي شرايط مندرج در دسرورالعمل آموزشام و اخاذ   باي ها شركتكليه راهنمايان شاغل در اين  -12

 . اهنمايم مورد تأييد سازمان باشندآزمون راهنمايان مبو  سازمان و گواهينامه شايسرگم ر

 نظر موافاق  پوشش  قبل از بکارگيري راهنمايان تحت کلفندمشركت هاي خدمات راهنمايم كترم ها  -13 

  . را اخذ نمايندي تابعه در بنادر مركزي حراست سازمان و حراست هادفرر 

 

 تمديد ، تعليق و لغو مجوز فعاليت نحوه صدور ، فصل سوم : نظارت ،  

 نظارت ؛ –ششم ماده 

موثر مقررات و دسرورالعمل هاي مباو  و انجاام مطلاو      و به منظور اطمينان از اجراي كامل سازمان -1

خادمات  هااي   رمر و منظم از فعاليات شاركت  ين نامه اقدام به نظارت مسيوظايف و رعايت مفاد اين آ

 .مم نمايد  راهنمايم كترم ها

 به سازمان اعالم نمايند.مکلفند گزارش عملکرد ساالنه خود را خدمات راهنمايم كترم ها هاي  شركت -2

هاا،   جهت اجراي نظارت سازمان بر امور مالم شاركت مکلفند خدمات راهنمايم كترم ها هاي  شركت -3

باه صاورت كربام باه      ،روز پس از درخواست 15را طبق درخواست سازمان حداكثر اطالعات مورد نياز 

 سازمان اعالم نمايند.   
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  ؛دور مجوز فعاليت ص-فتم ماده ه

 حرفه اي و شرايط  منوط به احراز صالحيت هايخدمات راهنمايم كترم ها صدور مجوز فعاليت در زمينه  -1

در خادمات راهنماايم كتارم هاا      م شركت مبنم بر وجود فعاليتين نامه و ارائه مدارك ثبريآ مذكور در اين

 موضوع شركت مم باشد . 

هاي بين المللم امنيرم از  قبل از اعطاء پروانه فعاليت به منظور رعايت مقررات داخلم و كنوانسيون : 1تبصره

ماورد   در دفرر مركزي حراست سازمان در مركز و حراست هاي تابعاه در بناادر  نظر  ISPS-CODEجمله 

م كاه  اسرعالم مام گاردد . در صاورت    سياسم ، امنيرم مديران شركت هاي موضوع اين آيين نامهصالحيت 

 . مم شود تلقم آنها تأييد شده صالحيت  دظرف يکماه پاسصم دريافت نتو

هاي خدمات راهنمايم شركت  كاركنان فنم و حرفه اي شرايط و صالحيت هاي  احراز تتصي   : 2تبصره  

 مم باشد.امور دريايم سازمان اسرعالم از  از طريق

تجهيزات عملياتم ، وساايل ايمنام و سااير ماوارد مرباوط باه        تتصي  كيفيت و كميت  مرجع : 3تبصره 

 .ين آيين نامه، سازمان خواهد بودامکانات شركت هاي موضوع ا

شارايط و  شركت هاي مرقاضم مجوز خدمات راهنمايم مکلفند كليه مدارك و مسرندات مربوط باه   -2

را باه   هاين آياين ناما  ماده يهارم  دو  الف، ب، جصالحيت هاي مورد نياز اشاره شده در بندهاي 

  همراه درخواست كربم خود به سازمان تحويل نمايند.

 مدت اعتبار  و تمديد ؛  –ماده هشتم 

 مم باشد .مدت اعربار مجوز صادر شده بر اساس مفاد اين آيين نامه يهار سال تمام از زمان صدور  -1

 تمديد اعربار مجوز صادر شده به دفعات امکان پذير مم باشد . -2

 تمديد اعربار مجوز صادر شده منوط به احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه مم باشد .  -3

 ؛مجوز فعاليت لغو تعليق و –هم ن ماده

گاردد و پاس از   ل يا زابه طور كلم يا جزيام  ين نامه يشركت هاي موضوع اين آ صالحيتدر صورتم كه  -1

مزباور احاراز نگاردد، تاا زماان احاراز مجادد         صالحيت هاياخطار كربم سازمان و تعيين مهلت مناسب، 

 خواهد شد. از ارائه خدمات به آنها خودداري  ،هاصالحيت



«8» 

از  سازمان مندرج در اين آيين نامه و همچنين ضوابط و مقررات  و مقررات ضوابطدر صورت عدم رعايت -2

ترتيب نسبت به تذكر و اخطاار كربام   ه بر حسب مورد و ب سازمان اي موضوع اين آيين نامه،طرف شركت ه

  اقدام خواهد كرد.

در صورت تکرار يا تداوم تصلف ، مراتب جهت رسيدگم و اتصاذ تبميم در مورد يگونگم ادامه فعاليات   -3

 يسيونم مركب از نمايندگان سازمانبه كمم مجوز فعاليت ، مراتب ئمبنم بر تعليق و يا لغو موقت يا دا شركت

  احاله مم گردد .طه وو انجمن صنفم مرباطاق بازرگانم صنايع و معادن ايران  ، دريانورديبنادر و 

  اكثريت آراء معربر است . اتبميمات كميسيون ب:  1تبصره 

  صواهد بود.نتبميم كميسيون مانع تعقيب مرصلف در مراجع قانونم صالحيت دار  : 2تبصره 

باراي ارساال دعاوت ناماه و اباالغ تباميمات       : محل تتکيل جلسات كميسيون و دبيرخاناه آن   3تبصره 

  .خواهد بود در سازمانكميسيون و پيگيري آن 

پذيرد و براي انجاام  مم حضور نماينده قانونم شركت صورت  درها  رسيدگم به تصلفات شركت : 4تبصره 

 نماينده قانونمذينفع يا ابالغ مم نمايد. عدم حضور ذينفع ده را به وقت تعيين ش ،اين امر دبيرخانه كميسيون

 صواهد شد.انع از رسيدگم كميسيون ندر زمان مقرر مآن 

 هاي تعاونم باشد نمايناده اتااق تعااون بجااي نمايناده       كه شركت مزبور از شركت موارديدر  : 5تبصره 

 م نمايد. معادن ايران در كميسيون شركت م اتاق بازرگانم صنايع و

 قضاايم هاي ذيبال  يا صدور رأي قطعم در مراجاع   در صورت وصول گزارش و مدارك از ارگان : 6تبصره 

 9مااده   3ين نامه مراتب از طرف سازمان به كميسايون موضاوع بناد    يهاي موضوع اين آ نسبت به شركت

  خواهد شد. ارجاع

 

درياانوردي  ....................... شوراي عاالم ساازمان بناادر و    مور   ...................... ن نامه در اجالس آيياين 
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