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 به نام خدا

 استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة راتمقر و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران استاندارد يملسازمان 
 بـه  را (رسمي) ايـران  يملاستانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب
  .دارد عهده

مؤسسـات   ز وكـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سازمانكب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهيتدو
، يديـ ط توليو با توجه به شـرا  يملشود و كوششي همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

ننـدگان،  كننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري است كـه از مشـار   يفناور
س ينـو  شيشـود. پـ  دولتي حاصـل مـي  و غير يدولت يها، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمككنندگان، مراصادركنندگان و وارد

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال مـ   يها ونيسيمك ينفع و اعضايبه مراجع ذ يايران براي نظرخواه يمل ياستانداردها
) ايـران چـاپ و   ي(رسم يملاستاندارد  عنوان به ،بيمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو يمل ةتيمكشنهادها در ينظرها و پ
 شود.يمنتشر م

در كننـد   يه مـ يـ ته شده يينتعت ضوابط ينيز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانك ييس استانداردهاينو شيپ
 يياستانداردها ب،ين ترتيشود. بد چاپ و منتشر مي ايران يمل ب، به عنوان استاندارديو درصورت تصو يبررس ،طرح يمل يتهكم
در سـازمان  ه كاستاندارد مربوط  يمل ةن و در كميتيتدو 5 رةايران شما يملاستاندارد  رات مقره بر اساس كشود يم يتلق يمل
 ده باشد.يب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد  يمل

(ISO) استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضاياد استاندار يملسازمان  0F

 IEC(1F2( المللي الكتروتكنيك كميسيون بين ،1
(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه و سازمان بين 2F

3Fاست و به عنوان تنها رابط 3

(CAC) كميسيون كدكس غذايي 4 4F

در كشـور   5
ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد يو ن يلـ كط يايران ضمن تـوجه بـه شـرا   يمل ين استانداردهايكند. در تدو فعاليت مي

 شود. گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يو صنعت ي، فنيعلم يها شرفتيپ

كنندگان، حفظ سـالمت   ت از مصرفيشده در قانون، براي حما ينيب شين پيت موازيتواند با رعا يران مياستاندارد ا يملسازمان 
از  يبعضـ  ي، اجـرا يو اقتصـاد  يطـ يمح سـت يت محصـوالت و مالحظـات ز  يـ فكينان از ي، حصول اطميو عموم يفرد يمنيو ا

 يايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار    يملاستانداردهاي 
و  يصـادرات  ياالهـا كاسـتاندارد   يشـور، اجـرا  كمحصـوالت   يبـرا  يالمللـ  نيبـ  يتواند به منظور حفظ بازارهـا ي. سازمان مكند

ها و مؤسسات فعـال در   نندگان از خدمات سازمانك به استفاده بخشيدننان ين براي اطمي. همچنكند يآن را اجبار يبند رجهد
هـا و   شگاهي، آزمايطيمح ستيت زيريت و مديفكيت يريمد هايسيستم يگواه و صدور يزي، مميمشاوره، آموزش، بازرس ةنيزم

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     گونه سازمان نياستاندارد ا يملسازمان وسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا  رد آنكها اعطا و بر عملت به آنيد صالحيينامة تأيط الزم، گواهيكند و در صورت احراز شرا مي يابيران ارزيت ايد صالحييتأ

 ياربردكـ قات يار فلزات گرانبها و انجام تحقين عييل سنجش، تعياها، واسنجي وسايك يالملل نيج دستگاه بيكند. ترو ينظارت م
 .است سازمانن يف ايايران از ديگر وظا يمل يسطح استانداردها يارتقا يبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

حداقل الزامات خدمات و  –قايق بدون خدمه (چارتر)اجاره  -گردشگري و خدمات وابسته«
 »تجهيزات

 

 سمت و/يا محل اشتغال: رئيس:

 بهزاد، مجيدي
 )ارشد مديريت آموزشي يكارشناس(

 رئيس گروه كارآفريني دانشگاه محقق

  

  دبير:

 حسن، محمدكريمي
 )حسابداري يكارشناس(

 حسابدار مسئول

  

  (اسامي به ترتيب حروف الفبا) اعضا:

 رسول، اسالمي
 )كارشناس ارشد مترجمي زبان(

 كارشناس برنامه ريزي

  

 شهين، شرافتخواه
 )ارشد علوم و صنايع غذايي يكارشناس(

 رئيس اداره استانداردسازي و آموزش و ترويج استاندارد

  

   هاشم، عالئي
 )ارشد مديريت دولتي يكارشناس(

 مديركل اداره استاندارد اردبيل

  

  جعفر، محمدي اديب
 )مكانيك سياالت يكارشناس(

 كارشناس معيارمصرف انرژي و خدمات

  
  

 محمدكريمي ، نصير
 (كارداني برق و الكترونيك )

 

 بازنشسته نيروي دريايي ارتش

 مسيب زاده، علي  
 (كارشناسي ارشد عمران)

 مدير توسعه گردشگري شورابيل

  

 نظري، فرشته 
 (كارشناسي ارشد برنامه ريزي توريسم)

 كارشناس اداره كل گردشگري استان مازندران

  

 ويراستار:
 

 هنساقادري، 
 (كارشناسي ارشد زبان آلماني)

 كارشناس استاندارد، بازنشسته سازمان ملي استاندارد ايران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار شيپ
 ط مقدمه

 1 كاربرد ةهدف و دامن   1
 1 يمراجع الزام   2
 1 يفاصطالحات و تعار   3
 3 ياتكل   4
 4 ارائه خدمات   5
 4 اجاره چارتري قايق بدون خدمه پيش از   5-1   

 4 تداركات اجاره چارتري قايق بدون خدمه   5-1-1     
 4 اجاره اي بدون خدمه يققا مشخصات   5-1-2     
 5 اجاره يخو تار زمان مدت   5-1-3     
 5 مكان   5-1-4     
 5 اجاره ينههز   5-1-5     
 5 يتصالح يگواه   5-1-6     
 5 يمواد مصرف   5-1-7     
 5 ها سفارشخدمات و    5-1-8     
 5 وجه ضمانت   5-1-9     
 6 يانداز راه هاي يتمحدود   5-1-10     
 6 اجاره زمان مدتدر  يامدادرسان   5-1-11     
 6 يمهب   5-1-12     
 6 يقفهرست خدمه قا   5-1-13     
 7 از اطالعاتحفاظت    5-1-14     
 7 و ساير الزاماتالزامات قانوني    5-1-15     

 7 گرفتنپس / دادن يلروند تحو   5-2  
 7 كننده اجارهورود    5-2-1     
 7 دادن يلتحو   5-2-2     
 8 قايق گرفتنپس    5-2-3     
 8 بهبود مستمر   5-2-4     

 8 چارتري اجاره  بدون خدمه يققا يزاتتجه   6
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 صفحه عنوان

 8 يانورديدر يزاتتجه   6-1  
 8 ياتكل   6-1-1     
 9 يعدفتر ثبت وقا   6-1-2     
 9 ياييابزارها و انتشارات در   6-1-3     
 9 نما قطب   6-1-4     
 9 گزارش مسافت   6-1-5     

 9 يارتباط يزاتتجه   6-2  
 9 لنگر   6-3  
 9 ختنلنگراندا يزاتتجه   6-4  
 10 متحركپل    6-5  
 10 نورافكنو  قوه چراغ   6-6  
 10 يهاول يها كمكجعبه    6-7  
 10 دستگاه مخابره صوت   6-8  
 10 ياضطراردوباره در مواقع  سوارشدن   6-9  
 10 يابه در افراداز افتادن  يشگيريپ   6-10 
 10 عرشه يچاقو  6-11 
 10 كربنيدمونوكس آشكارساز  6-12 
 11 يعگاز ما آشكارساز  6-13 
 11 يقغر نجات تجهيزات  6-14 
 13 يلوله خرطوم  6-15 
 13 حمل قابل يها ظرف  6-16 
 13 ياييكابل برق در  6-17 
 13 دهنده نجاتجدول عالئم   6-18 
 13 ينشان آتش يزاتتجه  6-19 

 13 يقحر آشكارساز   6-19-1     
 13 ينشان آتش ابزارهاي   6-19-2     

 13 بكسل)سيم بادبان( يمبرش دهنده س  6-20 
 14 اي اجاره بدون خدمه يققاچه راهنما كتاب   7
 14 ياتكل   7-1   
 14 اي اجاره بدون خدمه يققاچه راهنما كتاب يمحتوا   7-2  

 14 عموميو اطالعات  ها داده   7-2-1     
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 صفحه عنوان

 15 حداكثر تعداد افراد   7-2-2     
 15 بدون خدمه قايق وسايل ترتيب   7-2-3     
 15 اطالعات موتور   7-2-4     
 15 قايق يداريو پا طغياناطالعات مرتبط با خطر    7-2-5     
 16 هاي خنپمپ    7-2-6     
 16 يتعادل و شناور   7-2-7     
 16 فرار يرهايمس   7-2-8     
 16 انفجار يا يسوز آتشاطالعات مربوط به خطر    7-2-9     

 16 ژنراتور يها دستگاهموتور و  يشرانهپ   7-2-9-1       
 LPG 17 يعگاز ما يستمس   7-2-9-2       
 17 احتراق قابل سوختبا  يزاتتجه يرسا   7-2-9-3       
 17 يكيالكتر يها شوكو  ،انفجاريسوز آتش: خطر  يكيالكتر سامانه هاي  7-2-10     
 18 يانداز راه هاي يژگيو   7-2-11     

 18 موتوردار قايق بدون خدمه   7-2-11-1       
 18 يمسافرت اي اجاره هاي يققا   7-2-11-2       
 18 روشن كردن موتور   7-2-11-3       
 18 يفرمان اضطرار   7-2-11-4       

 18 ها يهتوصاطالعات و  يرمناسب:سا ياتعمل   7-2-12    
 18 آب درافراد هنگام سقوط  يو بازگردان يشگيريپ   7-2-12-1       
 19 نجات يقبه آب انداختن قا   7-2-12-2       
 19 خطر قطعات متحرك موتور   7-2-12-3       
 19 آتش زا يلهاستفاده از وس در مواقع يهتهو   7-2-12-4       
 19 رها يزاتمحكم كردن تجه   7-2-12-5       
 19 زيست يطمحبه  توجه   7-2-12-6       
 20 فاضالبسرويس بهداشتي و مخزن هاي نگه دارنده استفاده از    7-2-12-7       
 20 يكش يدكو  مهارسازي ،ختنلنگراندا   7-2-12-8       
 20 وهوا آبمنبع اطالعات    7-2-12-9       

 20 اطالعات يرسا   7-2-13   
 21 نامه  كتاب
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   گفتار پيش

 وخـدمات  الزامـات  حـداقل   -قـايق بـدون خدمـه    (چـارتر)  اجـاره  -وابسـته گردشگري و خدمات «استاندارد 
اي  المللي/منطقـه  هاي مربوط بر مبناي پذيرش استانداردهاي بيننويس آن در كميسيون كه پيش »تجهيزات

تهيـه و   5، استاندارد ملي ايـران شـمارة   7در مورد الف، بند  شده اشارهاستاندارد ملي ايران به روش  عنوان به
مـورخ   ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگرياجالسيه كميتة ملي استاندارد  پانزدهمين، در شده ينتدو
قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات      3تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند يك مـادة   15/10/1397

، به عنوان استاندارد ملي ايـران منتشـر   1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استانداردمؤسسه 
 شود. مي

سـاختار و شـيوة    -(استانداردهاي ملي ايران 5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 
لي و جهاني در زمينـه  هاي م شوند. براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتنگارش) تدوين مي

لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر پيشـنهادي كـه    صورتدر صنايع، علوم وخدمات، استانداردهاي ملي ايران 
براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط، مورد توجـه  

 تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد. قرار خواهد گرفت. بنابراين، بايد همواره از آخرين

و تهيه و تدوين شده » معادل يكسان«به روش المللي زير  اين استاندارد ملي بر مبناي پذيرش استاندارد بين
المللـي مزبـور    باشد و معادل يكسان اسـتاندارد بـين  شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي مي

 است:

ISO  20410 2017-10   Tourism and related services — Bareboat charter — Minimum service 
and equipment requirements 
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   مقدمه

در حـال   حاصل از آن اجاره وكار كسب يجهدرنتبسيار رايج شده و  اجاره قايق بدون خدمهسال گذشته ده در
 گسترش است.

خدمات  ارائهامكان  برايدر ساحل است و اينترنت  وكار كسبفعاليت  ي ازنمونه بارز اجاره قايق بدون خدمه
از اطالعـات ( فعال در اين زمينه تسهيل نموده است. دسترسي آسـان بـه    يها شركتبه عموم مردم را براي 

قـايق در سراسـر جهـان     اجـاره را براي خـدمات   يا گستردهانتخاب  اجاره،رو به رشد  بازارطريق اينترنت) و 
كه تعداد كثيري از  المللي ينببزرگ  هاي يشگاهنمابا نگاهي به تعداد  توان يمكرده است. اين مسئله را  همفرا

  كرد.مشاهده آشكارا  دهنده قايق درآن حضور دارند، ي رقيب اجارهها شركت

اساسـي   طـور  بـه  تواند يم دهند يمرا اجاره  بدون خدمهكه قايق  ييها شركتخدمات  ارائه، كيفيت همه ينباا
ايجـاد كـرده و    نامسـاعدي را  باشد. ايـن مسـئله زمينـه   دشوار  شده ارائهمتفاوت و مقايسه و ارزيابي خدمات 

كسـاني كـه ايـن خـدمات را      طـور  ينهمـ و  اجاره قايق بدون خدمـه خدمات  دهندگان ارائهدر بين  نارضايتي
يك بازار كيفي براي  تواند يمين خصوص در ا ياستاندارد تدوين  بنابراين، .آورد يمبه وجود  كنند يمدريافت 

خـدمات افـزايش    گانكننـد  يافـت درو   گاندهند ارائهايجاد كند و سطح رضايت را در  قايق بدون خدمه اجاره
 دهد.

 اجاره قايق بدون خدمه يانداز راهضروري براي  يتجهيزات ايمن ينتأمبه منظور يك استاندارد خدمات وجود 
و   هـا  دسـتورالعمل عملكرد و ، تمهيداتو  ها تعهدنامهيك روش ارزيابي براي تعريف كيفيت اين تجهيزات،  و

مسـافران     ، مسئوليت و بيمه و غيره در اين حوزه خاص گردشگري بسيار مفيد خواهـد بـود.  ايمني عملكرد 
ايمنـي و   يها دستورالعملپس ايمني دريايي آگاه نيستند.  الزاماتهميشه از  ،يا اجارهبدون خدمه   هاي قايق

 .استضروري آنها  تجهيزات سالم براي تضمين ايمني 

. پـردازد  يم شود يمداده  اجارهكه  بدون خدمهچگونگي ارزيابي كيفيت و سطح ايمني قايق  به استاندارداين 
 برخوردار است.بسياري ز اهميت ا )اجارهارزيابي صحيح در لحظه تحويل قايق (قبل و بعد از زمان 
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خدمات الزامات حداقل -بدون خدمهقايق  (چارتر) اجاره -گردشگري و خدمات مرتبط
 و تجهيزات

1 0Bهدف و دامنة كاربرد 

 خدمـه بـدون   هاي يققاخدمات و تجهيزات براي الزامات سطح حداقل تعيين  ن استاندارد، ين ايهدف از تدو
تمـام افـراد يـا    بـراي   اين اسـتاندارد  شوند يمداده  اجارهداخلي، ساحلي و دور از ساحل  يها آبكه در  است

 .كاربرد دارد دنده يم اجارهرا  بدون خدمه هاي يققاكه هايي  سازمان

 اين استاندارد:

 هـاي  يتفعالمرتبط با  يها ورزشاما شامل  دهد يمو مسافران آن را پوشش  بدون خدمهايمني قايق  −
 .نيست گيرد يمتفريحي كه در آب انجام 

 كاربرد ندارد.و جايي براي اقامت ندارند  دنگرد يم ارائهخدمه  يا كاپيتانكه با  هايي يققابراي  −

 .كند ينمرا تعيين  شده فراهمو تجهيزات بدون خدمه الزامات ساختاري براي قايق  −

2 1Bمراجع الزامي 

 اسـت.  شـده  دادهها ارجـاع  الزامي به آن صورت بهدر مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد 
 شوند.، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب مييبترت ينبد

هاي بعدي آن براي تجديدنظرها و هاصالحيباشد،  شده دادهبه مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع  كه يدرصورت
اسـت،   شـده  دادههـا ارجـاع   در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار بـه آن  .آور نيستين استاندارد الزاما

 آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزامهاصالحيهمواره آخرين تجديدنظر و 

 استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
2-1 ISO 9094, Small craft — Fire protection 

 

3 2Bو تعاريف اصطالحات 

 رود:مي به كارتعاريف زير  ودر اين استاندارد، اصطالحات 

ISO  وIEC زيـر   هـاي  نشـاني در  ياستانداردسازهاي اصطالحات علمي و فني را براي استفاده در داده پايگاه
 :اند قرار داده

 ايزو: برخطپايگاه 
http://www.iso.org/obp 

http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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 :IECالمعارف دايره 
http://www.electropedia.org 

3-1  

 بدون خدمه قايق

bareboat 

 شود. مي  ارائهبه صورت چارتر دهنده  اجارهو يا خدمه توسط  كاپيتانكه بدون  اقامتيقايقي با امكانات 

3-2  

 چارتري اجاره

 چارتر

charter 

 .شده توافقيك قايق با پرداخت  اجاره

3-3  

 چارتري كننده اجاره

charterer 

 .كند يم اجارهرا  بدون خدمهشخص يا سازماني كه قايق 

3-4  

 چارتري دهنده اجاره

charter provider 

 است. اجارهبراي  بدون خدمه ارائه قايق شخص يا سازماني كه مسئول

واسـطه   عنـوان  بهمالك، متصدي و مدير قايق بوده و يا در صورت عملي بودن شخص ثالثي كه  تواند يمدهنده  اجاره-يادآوري
بـا   بدون خدمـه قايق اجاره  مسئوليت تضمين انطباق  دهنده اجارهو مدير باشد.  يمتصد قايق و مالك، كننده اجارهعامل) بين (

 .اين استاندارد را بر عهده دارد

3-5  

 چارتري اجاره نامه قفتوا

charter agreement 

 .شود يممنعقد  دهنده اجارهو  كننده اجارهكه بين  قراردادي

  

http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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3-6  

 فضاي قابل سكونت

habitable space 

 امكانات اقامتي

living accommodation 

 استراحت، آشپزي، خوردن، شسـتن و امكانـات بهداشـتي   كه در آن امكان ثابت  يا سازهبا  شده احاطهفضايي 
 وجود دارد.

كـاربر   معموال توسـط  »اقامتي امكانات«. اصطالح شود يممعموال در صنعت استفاده » فضاي قابل سكونت«اصطالح  -يادآوري
 .شود يماستفاده 

3-7  

 كاپيتان

skipper 

 بر عهده دارد. اجارهدر طول مدت  را اختيار و مسئوليت كامل قايق بدون خدمه شخصي كه

 كننده متفاوت باشد. تواند با فرد اجاره كاپيتان مي -يادآوري

3-8  

 وجه ضمانت

security deposit 

 .شود يمدهنده نگاه داشته  اجارهو نزد   پرداختقايق  كننده اجارهكه توسط  بازپرداختپول قابل 

4 3Bكليات 

4-1 7Bشـده را بـر عهـده داشـته باشـد. در       اجـاره بايد مسئوليت كامل تحويل قايق بدون خدمه  اجاره دهنده
كننده را از دخيل بودن شـخص ثالـث مطلـع سـاخته و بـا       بايد اجاره صورت وجود شخص ثالث اجاره دهنده

 صراحت مسئوليت وي را  اعالم كند.

4-2 8B  صـورت   هرگونه آگهي تبليغاتي توسط اجاره دهنده براي اجاره چارتري قايق بدون خدمه بايد  شـامل
 باشد. شده توسط اجاره دهنده ارائهدقيق خدمات 

4-3 9Bدهنده بايد جزئيات اطالعات راجع به قايق بدون خدمه، مفاد و شرايط و خـدمات  مـورد ارائـه را     اجاره
 دسترس باشد. صورت مكتوب يا در وبگاه) تهيه كند. اطالعات بايد قبل از امضاي توافقنامه قابل به(
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5 4Bارائه خدمات 

 قايق بدون خدمه چارتري اجارهپيش از   5-1

 تداركات اجاره چارتري قايق بدون خدمه    5-1-1

دهنـده مـورد انتظـار     اجـاره و  كننده اجارهآنچه از يك  وجود داشته باشد تا چارتري بايد اجارهيك توافقنامه 
توافقنامـه   امضاشـده يك يا چند سند باشـد. رونوشـت    شامل ممكن است اجارهاست را معين كند. توافقنامه 

 بايد در اختيار هر دو طرف توافق قرار گيرد. اجاره

 :كند اظهار  زمان و چگونگي موارد زير را صراحت بهدهنده بايد  اجاره

توافقنامه  لغو و يا اصالح ،توافق در خصوص اجاره چارتري و محدوديت ها و قوانين حاكم بر قرارداد  −
 ؛بودخواهد كننده   اجاره برعهده  غرامت مالي كه هرگونهو  كننده  توسط اجاره

دهنـده خواهـد    كه برعهـده اجـاره  غرامت مالي  هرگونهو دهنده  توافقنامه توسط اجاره لغو ويا اصالح  −
 ؛بود

نبودن قايق اصـلي   دسترس قابلدر صورت به عنوان جايگزين مشابه  قايق بدون خدمهارائه اطالعات  −
 .اي اجاره

قايق بايـد   اجارهمتن توافقنامه . ارتباط و غرامتنحوه  ،يرهنگامدتحويل  ازجمله اجاره فسخشروع و در  يرتأخ
 باشد. قبول قابلدهنده  اجارهو  كننده اجارهبوده و به زباني نوشته شود كه براي هر دو طرف  فهم قابلساده و 

5-1-2 35Bاي اجارهبدون خدمه قايق  مشخصات 

 :كندمشخص دهنده بايد موارد ذيل را  اجاره

 ؛رادارندكه اجازه ورود به عرشه قايق حداكثر نفراتي  −

 ؛سال ساخت و يا عمر قايق −

 ؛سازنده قايق −

 ؛مدل قايق −

 ؛نقشه داخلي)( يطراحنقشه  −

 ؛ها تختخوابو  ها بادبان، ها اتاقكتعداد  −

 براساس استاندارد بايد تامين شود؛تجهيزاتي كه  فهرست  −

 .درخواست شده است كننده اجارهتوسط  كه آنو هزينه  سفارشيتجهيزات  −
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5-1-3 36Bاجارهو تاريخ  زمان مدت 

 .شودن يدهنده تعي اجارهتوسط به روشني بايد  عودت/ تاريخ دقيق و زمان تحويل 

5-1-4 37Bمكان 

دهنده  اجارهبيان شود. روشني   بهدهنده  اجارهبايد توسط  شود يمگرفته  و پسقايق تحويل  در آنجامكاني كه 
 كننده اجارهرا در اختيار عودت براي تحويل و  پهلو گرفتن هاي ينهگزو ونقل حملدرباره  روزآمدبايد اطالعات 

 قرار دهد.

5-1-5 38B اجارههزينه 

 پول رايج براي پرداخـت، قايق،  اجارهماليات  ازجملهجدول زماني پرداخت هزينه  صراحت بهدهنده بايد  اجاره
 .اعالم كندبانكي را در صورت وجود  مشخصاتپرداخت و  روش

5-1-6 39Bگواهي صالحيت 

 .آگاه سازد قايق ضروري است اجارهالحيت كه براي گواهي ص ارائه را از كننده اجارهدهنده بايد  اجاره

 يـاز موردنسطح صـالحيت   ينتأمقادر به  كننده اجارهكه  كند يدتائتوافقنامه امضاي دهنده بايد قبل از  اجاره
 .خواهد بود

گواهي سطح صالحيت كاپيتان معرفي شده بايد به تائيـد اجـاره دهنـده    قايق نباشد،  كاپيتان كننده اجارهاگر 
 برسد. 

 باشد. نيز دريايي يوهايرادتجهيزاتي مانند  يانداز راهشامل  قايق بودن كاپيتانعالوه بر  تواند يمگواهي اين  -يادآوري 

5-1-7 40Bمواد مصرفي 

 اجـاره قيمـت   وجـز  موارديو چه  شود يممواردي شامل چه  اجارهدهنده بايد مشخص كند كه هزينه  اجاره
 .، سوخت، غذا و آب آشاميدنيLPG(5F1( يعگاز مابراي مثال  نيستند.قايق 

5-1-8 41B ها سفارشخدمات و 

 آن را بيان هاي ينههزو  كننده اجارهدرخواست شده توسط  سفارشيكتبي خدمات  صورت بهدهنده بايد  اجاره
 .قايق تميزكاري فرآيند. براي مثال كند.

5-1-9 42Bوجه ضمانت 

كـه   يا گونـه  بـه كنـد  در صورت وجود تهيه  ،را وجه ضمانت مكتوب مفاد و شرايط صورت بهدهنده بايد  اجاره
 باشد. شده يانبروشني  به ها آنو داليل  جرائم ،كسورات مطالبات،

                                                 
1-Liquefied Petroleum Gas 
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5-1-10 43Bاندازي راه هاي محدوديت 

 اجـاره  زمـان  مـدت  طولدر  شده اعمال محدوديت هرگونهرا از وجود  كاپيتان و كننده اجارهدهنده بايد  اجاره
 .آگاه سازد بادبان برافراشتنيت دمحدوده جغرافيايي، استفاده شبانه و محدو همانند

 اجـاره  زمـان  مـدت در را موقعيـت قـايق    تاآگاه سازد را  كننده اجارهدهنده بايد  اجارهدر صورت وجود الزامات 
 .دهدگزارش 

5-1-11 44Bاجاره زمان مدتدر  امدادرساني 

 يامدادرسـان را از نحوه  كننده اجارهدهنده بايد رويكردي را براي مديريت مواقع اضطراري داشته باشد و  اجاره
 اضطراري آگاه سازد.هاي  موقعيت قايق در صورت خرابي يا  اجاره زمان مدتدر 

و يـا غرامـت    خواهد شـد  ارائهچه شرايطي قايق جايگزين  دركه  كننده اطالع دهد به اجارهدهنده بايد  اجاره
 .شود يمپرداخت 

5-1-12 45Bبيمه 

در مقابـل   و شـخص ثالـث   كننـده  اجـاره كامل براي اسـتفاده   طور بهكه قايق  اطمينان دهددهنده بايد  اجاره
كـه در   كننـده  اجـاره ابل پرداخـت توسـط   مبلغ اضافي ق هرگونهبيمه،  است. جزئيات مبلغ شده يمهب صدمات

صـورت   در كننـده اطـالع داده شـود    حدوديت بايد به اجـاره شمول وجه ضمانت امنيت نيست و نيز هر نوع م
 ارائه شود. كننده اجارهبايد به  نامه يمهبرونوشت از  يك درخواست،

5-1-13 46Bفهرست خدمه قايق 

بيمـه ديگـري ماننـد    كننده اطالع دهد كه آيا  پيش از امضاي توافقنامه به روشني به اجارهدهنده بايد  اجاره 
دهنده بايد فهرست خدمه  اجاره خير.ياشود  بيمه درماني الزامي است يا توصيه ميبيمه تكميلي، بيمه سفر يا 

به مشخصاتي كه از خدمه بايد ثبت شـود . حداقل كند دارينگهثبت و  اجاره زمان مدتو در دريافت  قايق را 
 :شرح زير است

 ؛نام −

 ؛نشاني  −

 ؛ت تماسااطالع −

 ؛آناعتبارو تاريخ  كارت شناسايي معتبر)(يا گذرنامه  شماره −

 ؛خويشاوند ترين يكنزد −

 ؛تاريخ تولد −

 .تابعيت −
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، چـه  جـود وو در صـورت  ( كاپيتان 6-1-5زير بند  مطابق كه چه كسي شودخدمه بايد مشخص  در فهرست
 است. )كاپيتان دستياركسي 

5-1-14 48B از اطالعاتحفاظت 

 صـورت  بـه بايد  اطالعات چگونه استفاده خواهد شد. ها دادهنشان دهد كه روشني  بهبايد  قايق اجاره توافقنامه
 از بين برود. نيست يازموردنكه ديگر هرزمان و  شده يرهذخ ،ايمن

 الزامات قانوني و ساير الزامات  5-1-15

 و آن را تداوم بخشد تا:كند  اجرا و دهنده بايد روندي را ايجاد اجاره

 ؛كندشناسايي  اي اجاره قايق بدون خدمهرا براي  اجرا قابلالزامات قانوني  −

 كند.ين را تعي اي اجاره قايق بدون خدمهبراي  الزاماتنحوه اعمال اين  −

 مـوردنظر  اجـاره به هنگـام پيشـنهاد قـايق بـراي      اجرا قابلدهنده بايد اطمينان دهد كه الزامات قانوني  اجاره
 است. قرارگرفته

5-2 11Bگرفتنپس  /  دادن روند تحويل 

5-2-1 50B كننده اجارهورود 

 داشته باشد. استقبالبراي  رويه يكدهنده بايد  اجاره

5-2-2 51Bدادن تحويل 

و سـطح سـوخت، آب و گـاز مـايع      استفاده اسـت دهنده بايد اطمينان دهد كه قايق تميز شده و آماده  اجاره
)LPGفهرست خدمه قايق بايد به تائيد است ،يدشدهقدر توافقنامه  آنچهمطابق با  )) (در صورت موجود بودن .

 دهنده باقي بماند. اجارهقايق نزد  اجارهو در زمان برسد دهنده  اجاره

 .شود ارائه كننده اجارهبه  امضاءشدهو يك رونوشت  شده يبررسفهرست اموال قايق بايد در زمان تحويل 

 :كند دهنده بايد موارد ذيل را تهيه اجاره

 ؛مجوز سفر دريايي) سند ثبت، فهرست خدمه قايق، قايق (براي مثال اجارهاسناد مربوط به  −

 .7 آموزش استفاده از تجهيزات) طبق بند(دفترچه راهنماي قايق  −

آن و دفترچـه راهنمـاي قـايق آشـنا كنـد.       يزاتتجه قايق، يانداز راهرا با نحوه  كننده اجارهدهنده بايد  اجاره
 برسد. كننده اجارهدر دفترچه راهنما بايد به اطالع  شده ثبت يننش آب

 موجـود كـه   يـا مشـكالت   عيـب، خراشـيدگي   هرگونـه و  قايق بـدون خدمـه  براي ثبت شرايط  اي يهرووجود 
 الزامي است.آغاز دوره اجاره  قبل از  ،دهنده است اجارهو توافق  موردتوجه
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 :كند ارائهدهنده بايد در خصوص موارد ذيل اطالعاتي را  اجاره

 ؛كندو آن را ترك  دادهپس بايد قايق را  كننده اجارهچه زماني و در كجا  اجارهمدت  پايانبعد از  −

 ؛قايقتميز كردن  تمهيدات −

 ؛نهايي يريگ سوخت فرآيند −

 ؛دهنده و محدوديت زماني اجاره يها دستورالعملعدم رعايت  جرائم −

 ؛ساعته 24 دسترس قابلدر صورت بروز مشكل و وقوع شرايط اضطراري و شماره تماس  راهكارها −

 ؛بايد رعايت شود اجارهكه در طول مدت  هايي يهرومحلي و  قوانينقواعد و  هرگونهرعايت  −

 .تهديدات و خطرات هرگونهوجود  −

) در ساعته و هـر روزه 24براي دسترسي  (قايق اطالعات تماس خود را  اجارهدهنده بايد در طول مدت  اجاره
مسـئول    يها سازمانيا دهنده بايد اطالعات تماس ساير افراد  اجارهقرار دهد. عالوه بر اين  كننده اجارهاختيار 

 دهنـده  اجارهقرار دهد.  كننده اجارهدر اختيار  كنند يم ارائهكمك خاصي  ،جغرافيايي مجاز همحدودكه در را 
 را از ايجاد آلودگيپيشگيري   داشته باشد تا الزامات عملي براي  كاپيتانو  كننده اجاره بر اي يژهونظارت بايد 

 باشد. سوختو ضايعات پسماند ، دفع پساب اين الزامات بايد شامل دفع كنند.رعايت 

5-2-3 52B قايق گرفتنپس 

 كننـده  اجـاره آن بـه   امضاءشـده يك رونوشت  و شده يبررسقايق گيري  بازپسپس از فهرست اموال قايق بايد 
ميزان سوخت و گاز مـايع   افت،شرايط، نظ دهنده بايد در زمان پس دادن قايق تائيد كند كه اجارهداده شود. 

قـايق از   دادنپـس  را در زمـان   كننـده  اجارهو  استمنطبق  ،يدشدهقدر توافقنامه  آنچه(در صورت وجود) با 
 آگاه سازد.نگهداري شده  وجه ضمانتكامل  استرداديا عدم  استرداد

5-2-4 53Bبهبود مستمر 

 داشته باشد. آنبهبود مستمر  خدمات و تسهيل منظور به بازخورد سازوكاردهنده بايد يك  اجاره

6 5B اجاره چارتري قايق بدون خدمهتجهيزات 

6-1 12B دريانورديتجهيزات  

 كليات          6-1-1

 بـراي  ازجملـه و سـاده   واضـح  يهـا  دسـتورالعمل  در قـايق،  بايد ،در صورت وجود ،براي تجهيزات دريانوردي
GPSجهاني ياب مكانسيستم  6F

 وجود داشته باشد.1

                                                 
 1-Global Positioning System 
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6-1-2 55Bدفتر ثبت وقايع 

و نواحي  ساحلي يها آبكه در  يا اجاره بدون خدمه هاي يققادهنده، براي  اجارهدفتر ثبت وقايع بايد توسط 
 .شوددارند تهيه مشابه فعاليت  هايي ياچهدرو  ساحلي دريا هحدودمخارج از 

6-1-3 56Bابزارها و انتشارات دريايي 

تا سفر تهيه شود دريانوردي  يرهايمسو  ها سالنامه، ها نقشهالزم است  موردنظر سفر دريايي يزير برنامهبراي 
و نظارت بر آن در تمام مدت سفر دريـايي   يمترس ،نقشه جهت حركت و كرده يزير برنامه را نظرمورددريايي 

 انجام گيرد.

در دريانوردي را  شده شناختهبايد طوري باشد تا جزئيات كافي و واضح همه نمادها و خطرات  ها نقشهمقياس 
 دهي را داشته باشد. و برنامه گزارش قايق، اطالعات مربوط به مسير حركت امكاندهد و در صورت نشان 

6-1-4 57Bنما قطب 

دريـا و  سـاحلي   يها آبكه در  اي اجاره هاي يققانماي دستي براي  قطب يكنماي سكان و  قطب يكحداقل 
 وجود داشته باشد.بايد فعاليت دارند مشابه  هاي ياچهدردور از ساحل و 

6-1-5 58Bگزارش مسافت 

 هـاي  ياچـه درساحلي دريـا و دور از سـاحل و    يها آبكه در  اي اجاره هاي يققابراي  يك گزارش مسافت بايد
 .شودتهيه  فعاليت دارندمشابه 

6-2 13Bتجهيزات ارتباطي 

و غيـره   شـناورها سـاير   سرپرست آبـراه  تجهيزات ارتباطي براي ارتباط با گارد ساحلي، مسئولين دولتي بندر،
 .شودبايد تهيه 

6-3 14Bلنگر 

بايد هم لنگر و هم طناب، متناسب با اندازه خود داشته باشد. داراي طناب و يا زنجير بايد لنگر  اي اجارهقايق 
 د.ننظر مناسب باش مورد براي حوزه عملياتي

6-4 15B انداختن لنگرتجهيزات 

 :شودتهيه  بايد نواحي عملياتي و نوع قايقمورد نياز   تجهيزات ذيل

 ؛يلنگراندازناب ط −

 ؛يرگ ضربه −

 ؛يلنگراندازميله و پتك  −
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 .قايق يها قالب −

6-5 16Bمتحرك پل 

بايد دستورالعمل استفاده ايمن از  ينچن هم. شودنواحي عملياتي و نوع قايق تهيه  مورد نياز  يك پل متحرك
 .شودتهيه نيز آن 

6-6 17Bنورافكنو  قوه چراغ 

 :شودموارد ذيل بايد تهيه 

 ؛ضد آب با باتري و المپ يدك قوه چراغ −

سفر) در ساعات تاريك وجود داشته باشد چراغ ضد آب قوي مناسب براي اجتناب حركت (مجوز  اگر −
 .قايقورد و جستجوي افراد در عرشه از تصادف و برخ

6-7 18B اوليه هاي كمكجعبه 

 .شود مشخص و مكان آن بايد شده. محتواي جعبه بايد فهرست شوداوليه بايد تهيه  يها كمكيك جعبه 

6-8 19Bدستگاه مخابره صوت 

 .شودبايد تهيه  فعاليتيك دستگاه مخابره كننده صدا متناسب با ناحيه 

6-9 20Bاضطراريدوباره در مواقع  سوارشدن 

 .در دسترس باشدبراي مواقع اضطراري به قايق بدون كمك بايد از داخل آب دوباره  سوارشدنبراي  اي يلهوس

6-10 21B به دريا افرادپيشگيري از افتادن 

دريـا و دور از  سـاحلي   يهـا  آبكـه در   اي اجـاره  هـاي  يققابايد براي گيره  محكم اتصالبادبان بندها و نقاط 
 .شودتهيه  دهند يمسفر دريايي انجام  مشابه هاي ياچهدرساحل و 

ريـا و  سـاحلي د  يها آبكه در  اي اجاره هاي يققابايد براي  متناسب اتصال گيره و يا نقاط محكم ها يرهدستگ
 .شودتهيه  دهند ينمسفر دريايي انجام مشابه  هاي ياچهدرر از ساحل و دو

6-11 22Bچاقوي عرشه 

 .دسترس باشد در يآسان بهو  شده يهتهو برنده بايد  محكميك چاقوي 

6-12 23Bكربنمونوكسيد آشكارساز 

 اسـتاندارد  انطبـاق بـا   منظـور  بـه كربن يدمونوكسـ  آشكارسـاز بايـد يـك    اي اجـاره  بـدون خدمـه   هاي يققادر 
 ISO 12133  شودتعبيه. 
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6-13 24Bمايعگاز آشكارساز 

 شود. تعبيه LPG آشكارسازقرار دارد بايد يك  LPGوسايل  كهمكاني  در اي اجاره بدون خدمه هاي قايقدر 

6-14 25Bغريق نجات تجهيزات 

را بـا   شـوند  يمـ داده  اجـاره كه به  بدون خدمه هاي قايقبراي  يقغر نجات يازموردنتجهيزات حداقل  1جدول 
 .كند يمنواحي عملياتي مشخص  توجه به
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 غريق نجات تجهيزات براي الزامات حداقل-1 جدول

و درياچه با  كانال رودخانه، غريق نجاتنوع تجهيزات 
 مشابهويژگي 

دريايي ساحلي و دور از ساحل و  هاي آب
 مشابه   با ويژگي هايي درياچه

هر نفر  ينجات برا يقهجل يك الف جليقه نجات
 يتبا حداقل خاص هاي قايق در 

 يوتنن 50 يشناور

با حداقل هاي  قايق هر نفر در  ينجات برا يقهجل يك
 يوتنن 150 يشناور يتخاص

 ب قالب و كمند
 

به ازاي يك قالب و يك كمند  سفر دريايي: در  يققا اختياري
 ) حداقلقايق تندروها ( يققا. ساير هرنفر روي عرشه 

 نفر روي عرشهبه ازاي  هر دو  يك قالب و يك كمند 
نجات با ظرفيت كافي بايد براي تمام افراد  هاي يققا اختياري پ قايق نجات

 شود ينتأمروي عرشه 
 حداقل يك عدد با بويه راهنما و چراغ حداقل يك عدد تحلقه نجات با طناب شناور

 حداقل يك عدد اختياري ث براي اعالم بحران اي يلهوس

نجـات   هـاي  يقـه جل باشـد.  ISO 12402 مربوطه در مطابق با بند يدنجات با هاي يقهجل لحداق يك عنوان به -نجات هاي يقهجل -الف 
و  يسسـازنده سـرو   دسـتورالعمل طبـق   يـد با هـا  يقـه جل يـن شود. ا ينتأم يدهستند با عرشه يكه رو كودكاني يبرا يدناسب بام

 شود. ينگهدار
خواهـد بـود كـه     يـاز ن يباشند. قالب كمند فقط در صورت ISO 12401مطابق با الزامات  يدبا كمندهاو  ها قالب –و كمند  قالب -ب 

 باشد. گيره اتصال يبرا محكم نقاط يا و مجهز به بادبان بند يققا
وجود داشـته باشـد.    بايد  ISO 9650-2 الزامات استاندارد  با منطبق نجات هاي قايق الزامات، حداقل عنوان به -نجات  هاي يققا -پ 

 شوند. يو نگهدار يسسازنده سرو دستورالعملطبق  يدنجات با هاي يققا
 .باشند چتري مهار يك مجهز به يدبا وزن سبكو  ياسب نعل نجات يها حلقهنجات.  يها حلقه -ت 
DSC7F( ديجيتـال  انتخـابي  تماس ديوييقبول است: دستگاه را قابل يراز موارد ز يكي. اضطراري وضعيتاعالم  وسيله -ث 

 فرسـتنده )، 1
EPIRB8F( نما يتموقع يكيالكترون سيم يب

PLB9F( يمراقبت شخص فرستنده)، 2

مـوج   يرو يدبا EPIRBو  PLBهايفرستنده). 3
ـ  يناعالم بحران كه در قوان يلوسا يربه سا ينشود. عالوه بر ا تنظيم جهاني ياب موقعيتمگاهرتز عمل كند و با  406  المللـي  ينب

 استاندارد فراهم شود. ينا 4 يمهدر ضم تواند يشده م ها اشاره به آن ياسوانح و برخوردها در در يريجلوگ يبرا
 

  

                                                 
1-Digital Selective Calling 
2-Emergency Position Indicating Radio Beacon 
3-Personal Locator Beacon 
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6-15 26Bلوله خرطومي 

يك لوله خرطومي با اتصاالت ساحلي مناسب بـراي پـر   درصورتي كه نوع قايق و حوزه عملياتي ايجاب كند،  
 بايد تهيه شود. ها مخزنبراي  آشاميدنيكردن مجدد آب 

6-16 27Bحمل قابل هاي ظرف 

 يگـذار  نشـانه  ظـرف  موردنظر آنبايد كاربرد  ؛ وشود ينتأم آشاميدنييك ظرف دستي براي آب  حداقل بايد
 .»فقط براي آب شيرين«شود. براي مثال 

6-17 28Bكابل برق دريايي 

بايـد   ساحلي متناسب يها رابطيك كابل برق دريايي با  ،درصورتي كه نوع قايق و حوزه عملياتي ايجاب كند 
 .شود ينتأم

6-18 29B نجاتجدول عالئم  

و فـرد در وضـعيت بحرانـي بايـد بـراي       يماهواپ ،ها يكشتبراي ارتباط بين   نجات عالئماز جدول نسخه  يك 
 ساحلي، دور از ساحل دريا فعاليت دارند تهيه شود. يها آبكه در  هايي يققا

6-19 30B نشاني آتشتجهيزات 

6-19-1 59Bحريق آشكارساز 

حريـق   آشكارسـاز بايد حداقل به يك دستگاه سرويس بهداشتي قسمت حمام و  جز بههر فضاي قابل سكونت 
 سازنده نصب شوند. دستورالعملطبق بايد  ها دستگاهراي آژير مجهز باشد. دستگاه يا اد

6-19-2 60Bنشاني آتش ابزارهاي 

تمـامي  آسـان باشـد.    هـا  آنبه  يو دسترس شده يهته ISO 9094 استاندارد مطابق بابايد  ينشان آتشتجهيزات 
از طرف سازنده سرويس شوند. عـالوه بـر آن بايـد دو سـطل      شده يهتوص بايد طبق زمان ينشان آتش ابزارهاي

 با طناب كوتاه مناسب براي مهار آتش بايد تهيه شود.ت برزنفلزي، پالستيكي يا 

6-20 31B 10بكسل)سيم ( بادبانبرش دهنده سيمF

1 

 يهـا  آبكـه در   اي اجـاره  خدمـه بدون  هاي يققابايد دستگاهي مناسب براي برش سيم و زنجير بادبان براي 
 .شودفراهم فعاليت دارند مشابه با مشخصات  هايي ياچهدرريا و دور از ساحل و دساحلي 

                                                 
1-Rigging Wire Cutter 
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7 6Bقايق بدون خدمه اجاره اي يراهنما كتابچه  

7-1 32Bكليات 

 يك نسـخه اضـافي  ؛ شود قايق قرارداده بايد در عرشه  قايق بدون خدمه يراهنما كتابچهيك نسخه چاپي از 
 وجود داشته باشد.الكترونيكي نيز بايد 

 حسـاب  بـه  خدمه بدون قايق كتابچهبند  ينطبق ا است ISO 10240 استاندارد كه مطابق با مالكراهنماي  كتابچه- يادآوري
 .آيد يم

تجهيـزات و  و يمـن قـايق  عمليـات ا  در موردرا  بايد اطالعات الزم اي اجاره قايق بدون خدمه يراهنما كتابچه
 بـه سـرويس و   . نيازي به گنجاندن اطالعـات مربـوط  كند فراهم زيست يطمحتوجه دقيق به ضمن  ها يستمس

 .يستن ،كشتي انجام شود يانداز راهبازديد معمول كه بايد قبل از  جز به تعمير قايق

7-2 33B اجاره اي قايق بدون خدمه يراهنما كتابچهمحتواي 

7-2-1 61Bعموميو اطالعات  ها داده 

 :شودفراهم بايد  ذيل يها دادهاطالعات و 

 ؛مدل يا نوع قايق -الف

 ؛استحداكثر سرعت باد و ارتفاع موج كه قايق قادر به عمليات در آن  -ب

 ؛مجازحداكثر بار  -ت

 ؛ابعاد اصلي -ث

 آب نشين ها؛ -ج

 ؛حداكثر ارتفاع در صورت مرتبط بودن −

 ؛در شرايط بارگيري كامل ينينش آبحداكثر  −

 :ها مخزنظرفيت  -چ

براي تعادل و نوع ليتر)، كل ظرفيت مخزن ممكن است برحسب (مخزن ثابت سوخت  ظرفيت اسمي −
نقاط  و موقعيت شود، نوع سوخت داشته نگهدر صد از ظرفيت بايد  20نباشد و  استفاده قابل بارگيري

 ؛شودمشخص با برچسبي  )در صورت تعبيه(پر كردن و تخليه 
و نوع ظرفيت مخزن ممكن است براي تعادل  كلليتر)، برحسب  ( آشاميدنيظرفيت مخزن ثابت آب  −

 مشـخص  با برچسب )در صورت تعبيه(موقعيت نقاط پر كردن و تخليه  نباشد، استفاده قابل بارگيري
 ؛شود
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كل ظرفيت مخزن ممكن  مشخص سازدكه  ليتر)، با برچسبيبرحسب ( ظرفيت مخزن ثابت فاضالب −
در صـورت  (كردن و تخليـه  موقعيت نقاط پر نباشد، استفاده قابل است طبق ترازمندي و نوع بارگيري

 ؛ )تعبيه
پـر   قعيـت نقـاط پركـردن   باشد، مو مورداستفادهليتر)، تميز و برحسب ( سوختمخزن ثابت  ظرفيت −

 ؛ )در صورت تعبيه(كردن و تخليه 

 .وزن و نوع لنگر و طول طناب يا زنجير آن -ك

7-2-2 62Bحداكثر تعداد افراد 

 .شوداعالم بايد بالغ يا تركيبي از افراد بالغ و كودك  مجازحداكثر تعداد افراد 

7-2-3 63Bقايق ترتيب تجهيزات 

 بايد وجود داشته باشد: استموارد ذيل  دهنده نشانكه  طراحي داخلييك نقشه 

 ؛و باتري يدكل مكان پريز، −
 ؛محل چينش تجهيزات −
 ؛در صورت ارتباط آشاميدنيشيرهاي تغيير آب  −
 ؛ارتباطشيرهاي تغيير مخزن در صورت  −
 ؛سوپاپ قطع كن مخزن −
 ؛اتصاالت پر كردن مخزن −
 ؛اتصاالت پمپاژ به بيرون −
 ؛عرشه طراحي −
 ؛محل قايق نجات −
 .بدنه يرهايش −

7-2-4 64Bاطالعات موتور 

 .شودبايد ذكر بارگيري  ومصرف سوخت تحت شرايط عادي 

7-2-5 65B قايق و پايداري طغياناطالعات مرتبط با خطر 

 :شودارائه اطالعات ذيل بايد 

 ؛بدنه يرهايشموقعيت  −
 ؛اوليه يا هر ابزار آسان طرح نقشه، يلهوس بهموقعيت مكاني و اتصاالت از طريق بدنه،  −

بـاز /   يلوسـا  يگرو د يرهادرزگ يتان،كاپ اتاقك ،بدنه، آبرو يرهايش ينگهدار در خصوص هايي يهتوص −
مناسـب   يلبـه حـداقل رسـاندن خطـر سـ      يباز هستند و برا ياداخل بدنه بسته  در كهكردن  بسته

 ؛ ارائه شود). يدبا ها دستگاه يناز ا يكهر  يبرا ياتيعمل يها دستورالعمل(در صورت لزوم، هستند 
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 ها يچهدر و ها در يق،پاشنه قا يسپرها، ها پنجره، لنگرگاه يها چراغ يدر خصوص نگهدار هايي يهتوص −
در  يـا بـد و   ييآب و هـوا  يطمثال در شرا يبرا شوند يمكه در مواقع خاص بسته  هاي يهتهوروزنه  يا

 .)دشو يهته يدبا ياتيعمل يها دستورالعمل(در صورت لزوم،  براي ميزان سرعت يزير برنامه

7-2-6 66B11خَن هاي پمپF

1 

 شود. ارائهآموزشي بايد  دستورالعملمرتبط بودن به همراه  در صورت خن يها پمپموقعيت هر يك از 

7-2-7 67Bتعادل و شناوري 

 اطالعات ذيل بايد گنجانده شود:

 ؛بماند يسطح باق يندر كمتر يدبا خنآب  −
حداقل رساندن خطر طغيان آب بايد بسـته   منظور به ها دربو  ها قفسه ،ها يچهدر در شرايط جوي بد، −

 ؛شوند
 يافقـ  يـرك د يـا  لنگر كشبا استفاده از  ينبكسل كردن وزنه سنگ ياهنگام بلند كردن  ممكن است −

 ؛يابدكاهش  يتعادل كشت
 .آيد يم حساب به يتعادل كشت يبرا يجد خطر امواج شكننده −

7-2-8 68Bفرار مسيرهاي 

فـرار از   منظـور  بـه (كـه   هـا  آنو نحوه عملكرد  ييها مدخلو ساير ها ، درها يچهدرمكان و موقعيت  بايد درباره
 .شود ارائهاطالعات الزم  اند شده يهتعب )يا غرق شدن و يسوز آتشقسمت داخلي كشتي در صورت 

7-2-9 69B يا انفجار سوزي آتشاطالعات مربوط به خطر 

7-2-9-1 74Bژنراتور يها دستگاهموتور و  پيشرانه 

 :بايد موارد ذيل را مشخص كند قايق بدون خدمه يراهنما كتابچه

 ؛، در صورت لزوممشخص زمان مدتبراي  موتور بنزيني قسمت پروانه يانداز راه برايالزامي  −
 ؛كننده خنك آباز گردش  يناناطم يبرا يالزام  −
 ؛آزاد هستند يهتهو يمجراها ينكهاز ا يناناطم يبرا يالزام −
سـوخت   پـاك كـردن   و يدننكش يگارس مثال يمجدد. برا يريگ سوختدر هنگام  ياطياقدامات احت −

 ؛قايقعرشه از شده  يزسرر
 هـا، برون تنـه، مخـزن   يموتورها براي مثال( اين موادتجهيزات حاوي سوخت توصيه به عدم ذخيره  −

 .اند نشدهكه براي اين منظور طراحي  ييها قسمتدر  )بنزيني يژنراتورها

                                                 
1-Bilge  

 شود يمترين قسمت كشتي جمع  يينپاآبي كه در 
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7-2-9-2 75Bيعگاز ما سيستم LPG 

 :شودذيل بايد مشخص  اطالعات LPG يعمادر صورت نصب سيستم گاز 

 ؛براي وسايل يانداز راه يها دستورالعمل −
 ؛انبار شوند شده يينتع يا محفظهو  ها قفسهبايد در  كپسولبراي اينكه الزامي  −
 ؛ين شده انبار شوديخاص تع يا محفظهيا  يها قفسهنبايد در  كپسول جز به هيچ شيئي  −
 ؛ها محفظهو  ها قفسهمكان  −
 ؛كپسولروش تعويض  −
 ؛داغ يها قسمتو  آتش يها شعلهاز تماس مواد با  جلوگيرياقدامات احتياطي براي  −
 ؛آنآتش گرفت مخزن  ياو  صورت نشت در LPGگاز مايع  يرش به قطع يهتوص −
 .جلوگيري از خفگي منظور بهتوصيه به اطمينان از تهويه مناسب  −

7-2-9-3 76B12احتراق قابل سوختبا  تجهيزات سايرF

1 

 :شود ارائه يدبا يلاطالعات ذ

 ؛يانداز راه يها دستورالعمل −
 ؛مجدد يريگ سوختهنگام  ياطياقدامات احت −
 ؛سوخت يها محفظه مناسب سازي يرهذخاقدامات احتياطي براي  −
 ؛داغ يها قسمتو  آتش يها شعلهبا  مواد از تماس جلوگيرياقدامات احتياطي براي  −
 .جلوگيري از خفگي منظور بهتوصيه به اطمينان از تهويه مناسب  −

7-2-9-4 77Bشوداطالعات الزم ارائه  يدو اهداف آن با ينشان موجود آتش يزاتدرباره تجه. 

7-2-10 70Bالكتريكي هاي شوكو  انفجار ،سوزي آتشالكتريكي: خطر هاي  سامانه 

7-2-10-1 78Bشود ارائه اطالعات بايد ذيل موارد خصوص در: 

 يـان جر(DC  يسـتم نادرسـت از س  اسـتفاده  يجـه درنتو انفجار كه ممكن اسـت   يسوز آتشخطرات  −
 ؛دهد ) رخمتناوب برق يان(جر AC يابرق) و  يممستق

جريـان متنـاوب    هـاي  يستمساستفاده نادرست از  يجهدرنتخطرات شوك الكتريكي كه ممكن است  −
 ؛رخ دهدبرق 

7-2-10-2 79Bتهيـه  بايد ذيل كاربرديدر موارد  يكيالكتر يها دستگاه يمنا ملياتع براي ييها دستورالعمل 
 :شود

 ؛يانتخاب باتر هاي يچسوئ يتعملكرد و موقع −
 ؛سوئيچ تابلوهايشرح  −

                                                 
1-Fuel-burning appliances 
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 ؛است يوزف يتو ظرف نوع ،يتموقع دهنده نشانكه  يو نمودار يوزف ييرطرز تغ −
 ؛،درصورت لزومباتري تهويه از انسداد مجاري پيشگيري براي الزامي  −
 ؛يهنگام شارژ و جدا كردن / اتصال مجدد باتر ياطياقدامات احت −
 ؛برق متناوب سيستم يك روي بر ،انجام كار عدم درخصوصهشدار −
 ؛هنگام اتصال / قطع منبع برق ساحل ياطياقدامات احت −
متصـل   كردن در نزديكي قـايق  شنا خطر درباره بايد اطالعاتي باشد، شده نصب منبع برق ساحل اگر −

 .شود ارائهبه منبع برق ساحل 

7-2-11 71Bاندازي راه هاي ويژگي 

7-2-11-1 80Bموتوردار خدمه بدون قايق 

 :شود و درج مشخص موتوردار بدون خدمه هاي يققاايمن  يانداز راهاطالعات ذيل بايد در خصوص 

13Fدادن حركتحداكثر سرعت  −

 ؛1
 ؛باال  سرعتدر  يناگهان حركت هاياجتناب از  −
 ؛يدمواج از سرعت خود بكاه يطدر شرا يو راحت يمنيا منظور به  −
 ؛يدكن يخوددار ياز نشستن در دماغه كشت باال  سرعتدر  يققا هنگام حركت −
 .يدنزد خود و در دسترس قرار ده راهمواره آن موتور  ياضطرار توقفدر صورت وجود دستگاه  −

7-2-11-2 81Bمسافرتي اي اجاره هاي يققا 

 .شود ارائهبايد  ياييدرسفر  يها برنامهدر  الوقوع يبقر الزم در خصوص سرعت بادهاي اطالعات

7-2-11-3 82Bموتور كردن روشن 

 يا/و يققا از حركت يريجلوگ يهنگام روشن كردن موتور برا قايق يمنا يانداز راه يالزم برا يها دستورالعمل
 .شود ارائه يدبا يشرانپروانه پ

7-2-11-4 83Bاضطراري فرمان 

 نشان داده شود. يدبا بودن استفاده  قابلدر صورت  يفرمان اضطرار يها دستگاه ياتمكان و عمل

7-2-12 72B:ها توصيهاطالعات و  ساير عمليات مناسب 

7-2-12-1 84Bآب در سقوط هنگام افراد يو بازگردان پيشگيري 

 
 
 

                                                 
1-Maximum Manoeuvring Speed 
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 :شود ارائه يدبا يلاطالعات ذ

محسـوب  عرشـه   وجز قايقكه نشان دهد آن قسمت از  يققا يرونيب يها بخشدر خصوص  ياطالعات −
 يك در صورت لزوم از .يردگقرار  مورداستفادهدر حال حركت است  قايق كه يهنگام يدو نبا شود ينم

 ؛استفاده شود يرتصو
فرد سقوط  ارسال نردبان و چگونگي بازگرداندن و يتآب موقعبراي نجات فرد در  تجهيزاتشناسايي  −

 .كرده بدون غرق شدن يا واژگوني قايق

7-2-12-2 85Bنجات قايق انداختن آب به 

 شود. ارائهقايق نجات بايد  دستورالعملدر صورت لزوم 

7-2-12-3 86Bموتور متحرك قطعات خطر 

 : شود ارائه در صورت لزوم يدبا يلاطالعات ذ

 ؛پروانه شفت ،يداخل كشت متحرك موتور يها قسمتاز  يدور يبرا دستورالعمل −
يـك مرحلـه از    عنوان بهپروانه  يها حفاظبراي دوري از پروانه بيروني و عدم استفاده از  دستورالعمل −

 ؛سوارشدن
 .استفاده آن دستورالعملو  شده نصب يها حفاظمربوط به  ياتجزئ −

7-2-12-4 87Bزا آتش يلهاستفاده از وس در مواقع تهويه 

كـه شـعله بيرونـي و     حتـراق داراي سوخت قابـل ا در خصوص خطرات وسايل  اطالعات الزم لزوم، در صورت 
. اين اطالعات بايد شامل شود ارائهبايد  )گازهاكربن و ساير يدمونوكسبراي مثال گاز (بنزيني دارند  يموتورها

 يهشـدارها تهويه باشـد.   ثابت هاي يچهدرو عدم مسدود كردن  شده  يهتعب هاي يچهدرباز كردن  دستورالعمل
دودكش  داراي وسايل مسدود نكنيد و از عملكرد صحيح وقت يچهتهويه را  يها روزنه« شودذيل نيز بايد درج 

 .»مطمئن شويد

7-2-12-5 88Bرها تجهيزات كردن محكم 

قايق در حال حركت اسـت بايـد    كه يهنگام با رعايت ايمني رهاالزم براي محكم كردن تجهيزات  هاي يهتوص
 .شود ارائه

7-2-12-6 89Bزيست يطمحبه  توجه 

 :شود ارائهزير بايد  يها دستورالعملاطالعات و يا  ،مرتبط بودن صورتدر 

 ؛اصول و قوانين مفيد به توجه و محيطي يستز قوانين محليتوصيه به آگاهي از  −
بـه نـواحي سـاحلي يـا      هـا  مخزنو هاي بهداشتي  سرويسبراي عدم تخليه فاضالب  ييها دستورالعمل −

فاضالب  دارندهنگه يها مخزنبراي خالي كردن  ،گاه يا بندرو استفاده از تجهيزات پمپاژ لنگرممنوعه مناطق 
 ؛قبل از ترك بندر
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14Fتوصيه به آگاهي و توجه به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها −

1  

7-2-12-7 90Bفاضالبدارنده  نگه يها مخزنو سرويس هاي بهداشتي  استفاده از 

  :شود ارائهباشد در خصوص موارد ذيل بايد اطالعات الزم  شده نصب دارنده نگهو مخزن  سرويس بهداشتياگر 

 ؛يانداز راه −
 ؛در صورت وجود شكل Yروش استفاده از شير  −
 ؛دارنده نگهظرفيت مخزن  −
 ؛ضد انجماد يها محلول بوگير، مواد نظافتي، مواد براي استفاده: مجاز مواد شيميايي −
 ؛در صورت استفاده كردن استفاده از شير دستي كمكي ازجمله روش پمپاژ به بيرون، −
 ؛فاضالبمقررات محلي درباره تخليه نامه ها و آئين −
 .ها كن اين قطع يبند آبمحكم كردن و  يها روششير بدنه قطع كن تخليه و  يتموقع −

7-2-12-8 91Bكشي يدك و مهارسازي ،انداختنلنگر 

 بكسل كردن و يدك كشيدن بايد مشخص شود. ،مهارسازي مورد نياز براي لنگرانداختن، »محكم نقاط«

7-2-12-9 92Bوهوا آباطالعات  منبع 

 محـدوده اطالعات مربـوط بـه    و ، شرايط آب و هواييبيني يشپمنابع  قايق بايد در خصوص يراهنما كتابچه
 نمايد. ارائهعمليات قايق  جغرافيايي

7-2-13 73Bساير اطالعات 

 راهنما گنجانده شود. كتابچهاست بايد در  اي اجاره قايق بدون خدمهايمني  درخصوصساير اطالعات كه 

  

                                                 
1-MARPOL 
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 نامه كتاب

 
[1]ISO 9650-2, Small craft — Inflatable liferafts — Part 2: Type II 

 ISO 9650-2005 : 2با استفاده از استاندارد1386: سال  10516-2استاندارد ملي ايران شماره  –يادآوري 

 تدوين شده است.
[2] ISO 10240, Small craft — Owner's manual 

تدوين  ISO 10240 : 1995استانداردبا استفاده از  1382: سال  8824استاندارد ملي ايران شماره  –يادآوري 
 شده است.

[3]International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs)  .  

[4] International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

[5]ISO 12401, Small craft — Deck safety harness and safety line — Safety requirements and 
test methods 

[6]ISO 12402, Personal flotation devices 

[7]ISO 12133, Small craft — Carbon monoxide (CO) detection systems 
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