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1396  در سال تحت نظارت  بندي بازديدهاي ادواري، حين دوره و پيش مميزي مراكز آموزش دريانوردي جدول زمان  

 بازديد ادواري بازديد پيش مميزي
 بازديد حين دوره

)بر اساس برنامه زمانبندي اعالن 
 شده توسط مراكز آموزشي(

 رديف نام مركز آموزش دريايي

برنامه مميزي حداقل يك ماه قبل از اعالم 
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 بصورت فصلي

بر اساس مدت زمان اجراي دوره 
آموزشي و برنامه زمانبندي اجراي 
دوره آموزشي، حداقل يك نوبت 
 براي هر دوره            

مركز آموزش دريانوردان  

دانشگاه علوم دريايي امام 

 خميني)ره( نوشهر
1 

عالم برنامه مميزي حداقل يك ماه قبل از ا
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 بصورت فصلي

بر اساس مدت زمان اجراي دوره 
آموزشي و برنامه زمانبندي اجراي 

دوره آموزشي، حداقل يك نوبت 
 براي هر دوره

مركز آموزش تخصصهاي دريايي 
 شركت ملي نفتكش پارس       

2 

حداقل يك ماه قبل از اعالم برنامه مميزي 
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 بصورت فصلي

بر اساس مدت زمان اجراي دوره 
آموزشي و برنامه زمانبندي اجراي 

دوره آموزشي، حداقل يك نوبت 
 براي هر دوره

دانشكده علوم دريايي دانشگاه 
 صنعت نفت محمود آباد    

3 

حداقل يك ماه قبل از اعالم برنامه مميزي 
ر و دريانورديساليانه سازمان بناد  

 -- بصورت هفتگي
دانشكده فني و حرفه اي 

 محمودآباد
4 

حداقل يك ماه قبل از اعالم برنامه مميزي 
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 -- بصورت هفتگي
هنرستان دريايي شهيد كالنتري 

 محمودآباد
5 

حداقل يك ماه قبل از اعالم برنامه مميزي 
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 بصورت فصلي

بر اساس مدت زمان اجراي دوره 
آموزشي و برنامه زمانبندي اجراي 

دوره آموزشي، حداقل يك نوبت 
 براي هر دوره

مركز آموزش دريايي دماوند 
 بابلسر

6 

حداقل يك ماه قبل از اعالم برنامه مميزي 
 ساليانه سازمان بنادر و دريانوردي

 بصورت فصلي

بر اساس مدت زمان اجراي دوره 
آموزشي و برنامه زمانبندي اجراي 

دوره آموزشي، حداقل يك نوبت 
 براي هر دوره

مركز آموزس دريايي لوتوس 
 مرواريد كاسپين

7 

نام و امضاء كارشناس مسوول قسمت امتحانات و صدور 
مهران محمودي آذر:  گواهينامه هاي دريانوردي  

 
  16/8/1396 تاريخ:

: مهران محمودي آذر نام و امضاء كارشناس سيستم كيفيت  
 
 

16/8/1396تاريخ :   

در و دریانوردي استان مازندران اداره كل بنا

 ومنطقه ویژه اقتصادي بندر نوشهر

 

 


