
 FO-90/00کد سند: 

 بازرسي شناورانفرم درخواست خدمات ثبت و 
 

 

 
 

                                                                                                                              اینجانب آقای /خانم/ شرکت                                                                   به نشاني:                         

 ه همراه :                                                                                 تلفن ثابت :شمار 

 قانون مجازات اسالمي و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، متقاضي دریافت خدمات به شرح ذیل مي باشم.  542الي  523با علم به مفاد 

 هر،امضا و تاریخ : م                                                                                                                                                                                                  

 مشخصات شناور

 : IMO NO ظرفیت ناخالص :  نام شناور :

 : Call Sign قدرت موتور :  نام مالک : 

 توضیحات :  شماره ثبت : بندر ثبت :

  درخواست صدور گواهینامه

 CLC گواهینامه  BCLC     گواهینامه   گواهینامه حداقل خدمه پرسنل ایمن        گواهینامه امنیتي         ثبت شناور  نوع گواهینامه

      تجدید دوره          میان دوره ای                                 المثني           ظهر نویسي                صدور نوع درخواست

 تاریخ:  مبلغ : شماره:  مشخصات فیش بانکي

 درخواست بازرسی از شناور 

بازرسي از شناورهای 

 در حال ساخت 

 )ثبت موقت(

  تست دریانوردی    تست کجي به آب اندازی     فریم بندی       کیل گذاری                        فلزی

 سایر:............. ر   نصب موتو            عرشه     فرم بندی     بیس گذاری                       چوبي 

               فایبرگالس
            قالب 

 
 سایر:.............         نصب تجهزیات به آب اندازی   الیه گذاری

بازرسي از شناورهای 

 موجود
 سایر:............. ISPS          ممیزی   بازرسي موردی ISMممیزی  بازرسي تایید اصالت 

بازرسي از شناورهای 

 وارداتي متقاضي ثبت 

     فایبرگالس چوبي  فلزی 

 سایر:............. بازرسي پیشرفته  بازرسي تایید اصالت  بازرسي وضعیت 

  درخواست سایرخدمات

 MMSI NO             درخواست          درخواست تعویض موتور    درخواست معافیت از تجهیزات              درخواست تمدید داک

 Call Sign                درخواست              درخواست یک سفر           درخواست تاریخچه کشتي SRI                        درخواست

 درخواست اصالح موتور                                         تعیین نام                      درخواست ترهین    درخواست نقل و انتقال شناور

                         تغییرکاربری                                           ابطال ثبت                                                              تغییر ابعاد

  درخواست صدور مجوز

 نوع مجوز 
          مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمني 

                                    مجوز استفاده از گارد مسلح بر روی شناور

                                    مجوز کارگاه کشتي سازی

                                  مجوز ایستگاههای رادیویي

 سالیانه  اولیه  نوع درخواست

 شماره دبیرخانه :      

 

 

 

 
 


