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 چکیده

و هایکشت یمنیا و یفن تیوضع بر نظارت جهت شده شناخته يهاروش از یکی هایکشت یبازرس و کنترل

تواندیم کشور کی آن طبق که يندیفرآ .باشدیم هاآن تردد از يریجلوگ و راستانداردیغ يشناورها ییشناسا

حفاظت و يانوردیدر یمنیا با مرتبط یالمللنیب يهادستورالعمل و نیقوان ،هاونیکنوانس نمودن ییاجرا به نسبت

 .دینما اقدام تیحاکم تحت يهاآب در یخارج و پرچم تحت يهایکشت يرو بر ییایدر ستیز طیمح از

تحت پرچم ایران اتفاق افتاد که کارایی  شناورهايي اخیر حوادث متعددي در حوزه دریایی ایران و هاسالدر 

ی کنترل و بازرس يهابخشلزوم تقویت و ارتقاء سطح  مراکز کنترل و بازرسی را زیر سوال برد، بر همین اساس

قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردي  استخراج کامل ،فاهدااین تحقیق با ، رسدیمالزم و ضروري به نظر 

، ارزیابی وضعیت افسران کنترل یط جذب افسران کنترل و بازرسی و نحوه ارتقاي آناندر خصوص شرا IMO و 

ر د از لحاظ انطباق با الزامات و ارایه راهکار در جهت افزایش میزان انطباق با الزامات، انجام شد.و بازرسی کشور 

ي رالعمل هاي سازمان بنادر و دریانوردبا مطالعه اسناد و دستو همین راستا ابتدا قوانین و الزامات ملی و بین المللی

از  و با استفاده گردید پرسشنامه اي تنظیم و آمادهبراي بررسی میزان انطباق با الزامات  شناسایی شد و IMOو 

روش سرشماري، نظرات و اطالعات تمام جامعه افسران کنترل و بازرسی جمع آوري و با استفاده از تکنیک هاي 

ی تحلیل و بررس و تکنیک آمار تحلیلی آزمون دوجمله اي  همچون توزیع فراوانی، میانگین و مد آمار توصیفی

 گردید.

له دوره از جمدر نهایت مشخص گردید افسران کنترل و بازرسی کشتی ها با الزامات و قوانین ملی و بین المللی 

 ،ر اساس نتایج داده هاي جمع آوري شدهکه ب ندارند انطباق هاي کارآموزي، دوره هاي تخصصی و استقالل کاري،

 براي انطباق کامل با الزامات و قوانین پیشنهادات الزم ارایه شد.

 افسر کنترل و بازرسی کشتی ها، سازمان بنادر و دریانوردي، سازمان جهانی دریانورديکلمات کلیدي: 
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