
   

 

 فرم برنامه برگزاري آزمون عنوان

 F- 750-13-04-01 كد

  4 شماره بازنگري

13:30بعداز ظهر  :     08:30      صبح   : نوبت آزمون 97-7دوره :    

  درجه رديف

 

 

 تاريخ 

فرمانده و افسردوم 

GT<3000 

و افسردوم    فرمانده

GT<500 

ملوان عرشه و ملوان   

 عمومي تجاري       

  

 

سرمهندس 

KW<3000 

مهندس دوم وسوم 

KW<3000 

ملوان موتور خانه و 

كاربرموتور نامحدود 

 /محدود 

 

متر 24ناخدا/كمكناخدا   

متر 15محدود / نامحدود و 

 صيادي 

 

 

متر 12ناخدا/كمكناخدا 

ساحلي/  محدود و ملوان 

 صيادوكاربرموتورصيادي

  

 

 

 مهندسمهندس دوم و سر

/نامحدود صياديمحدود  

 

1 

26/08/97  

 ناوبري ساحلي

 كاربا كاال و بارچيني

 ناوبري ساحلي

 كاربا كاال و بارچيني
**** **** 

 دانش مهندسي عمومي

 دانش مهندسي موتور
 دانش مهندسي موتور **** ناوبري ساحلي ****

2 

27/08/97  شفاهي شفاهي **** **** 
 دانش مهندسي موتور

 دانش مهندسي عمومي
 شفاهي تعادل و ساختمان شفاهي

دانش مهندسي 

 عمومي

3 

28/08/97  

 كاربا كاال و بارچيني

 ناوبري ساحلي

 كاربا كاال و بارچيني

 ناوبري ساحلي
**** **** 

 الكتروتكنولوژي

 ارشيتكت دريايي
 ارشيتكت دريايي **** شفاهي ****

4 

29/08/97  **** **** **** **** 
 ارشيتكت دريايي

 الكتروتكنولوژي
 الكتروتكنولوژي **** **** ****

5 

30/08/97  
تعادل و ساختمان 

 كشتي

تعادل و ساختمان 

 كشتي
 شفاهي **** **** **** شفاهي **** ****



6 

05/09/97  **** **** **** **** **** **** **** شفاهي شفاهي 

 

:توجه   

 

 ماه مي باشد. آبان 15تا پايان  977زمان ثبت نام دوره  -1

 .است پذير امكان مربوط مدارك كامل و موقع به ارايه و تكميل با  شرط و برنامه با مطابق مقرر موعد در ها فقط آزمون نام ثبت زمان -2

 .شد نخواهد داده اثري ترتيب گونه هيچ آزمون در شركتجهت  متقاضيان ناقص به مدارك -3

 .بود نخواهد اقدام قابل نام، ثبت شدن سامانه بسته به توجه با گردد واصل نام ثبت تاريخ اتمام از پس پست ،  طريق از آنها  مدارك  ارسالي كه ني متقاضيا -4

 .شود مي اعالم طريق سايت ، از آزمون آخرين تاريخ از بعد هفته 2 حدود برنامه، مطابق نتايج اعالم زمان -5

 .گرديد اعالم خواهد سايت طريق از آزمونها شروع از قبل هفته يك برنامه در تغيير گونه هر صورت در -6

 قابل دسترسي مي باشد.    www.noshahrport.pmo.irسايت ،  طريق از ها آزمون به مربوط هاي برنامه كليه  -7

 تقاضاي تجديدنظر آزمون متقاضي سه روز بعد ازاعالم نتيجه اوليه ودرصورت تكميل فرم امكان پذير مي باشد. -8

 عدم حضور در هر آزمون ،  به منزله مردودي درهمان آزمون محسوب مي گردد. -9

 آماده دريافت سئواالت شما مي باشد.      52115267،        52115252 = )111تلفن هاي اداره با شماره هاي )كد :  -11

 

  نماييد. پرهيز تلفني و ضروري حضوري غير تماسهاي از سايت در بندي زمان جدول به مراجعه با لطفا 

 


