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 ٤/٥/١٣٩٤                                                                                ٨٠٠٤٣رهشما
 تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت 

تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت نامه  آئين) ١(ماده ) الف(بند «به استناد 
المللي كار  ايي مصوب سازمان بينـنامه كار دري ران به مقاولهـجمهوري اسالمي اي

 ٣١/٣/١٣٩٤هـ مورخ ٥٠٩٧٠ت/٣٩٢٤٣نامه شماره   موضوع تصويبـ»١٣٨٩ مصوب
 هيأت وزيران و به منظور رسيدگي سريع، مؤثر و عادالنه به شكايت دريانوردان در خصوص

آيين «آميز،  نامه مذكور و ساير مقررات و هر نوع رفتار تبعيض ادعاي نقض مقررات مقاوله
 :شود به شرح ذيل ابالغ مي» رسيدگي به شكايت بر روي كشتي

 
 آيين رسيدگي به شكايت در كشتي

 ـ حق شكايت١ماده
، )١(شكايت به مقامات صالحيتدار مذكور در بندهاي  حـ دريانوردان از حق طر١

 .نامه برخوردارند اين آيين) ٢(ماده ) ٤( و )٢(
هاي  ـ مالك كشتي يا فرمانده كشتي بايد حداقل يك نفر را به منظور ارائه كمك٢

اي  مشورتي در كشتي معرفي نمايد؛ چنين شخصي بايد برمبناي روشي محرمانه، مشاوره
يند رسيدگي ونگي طرح شكايت دريانوردان ارائه نمايد و در فرآـطرفانه درباره چگ بي
 . شكايت، به آنها مساعدت كندبه

ـ در اثناي رسيدگي به شكايت، اشخاص ديگري كه مورد اعتماد دريانوردان باشند، ٣
 .شان را برعهده داشته باشند توانند آنها را همراهي نمايند و نمايندگي مي

رح نبايد به علت ط) ٣(و ) ٢(ـ دريانوردان و يا افراد معتمد مذكور در بندهاي ٤
 .شكايت تحت بازخواست و پيگرد قرار گيرند

اي به حقوق دريانوردان براي طرح  نامه، خدشه  ـ طرح شكايت براساس اين آيين٥
 .نمايد اختالف حسب مورد وارد نمي دعوا در مراجع قضايي يا ساير مراجع حل

آيين «اي از قرارداد كار، بايد يك نسخه از متن   ـ مالك كشتي عالوه بر ارائه نسخه٦
حاوي اطالعات مربوط به نام شخص معتمد مذكور در بند » رسيدگي به شكايت در كشتي

، نشاني و شماره تلفن مالك كشتي و مرجع صالحيتدار براي رسيدگي به شكايات در )٢(
دولت صاحب پرچم و در صورتي كه اين محل با محل اقامت دريانوردان متفاوت باشد، 

 در مالك كشتي بايد هرگونه تغيير.  در اختيار دريانوردان قرار دهددولت محل اقامت دريانورد را
را از طريق آگهي آن در كشتي به دريانوردان » آيين رسيدگي به شكايت در كشتي«

 .اطالع دهد
 ـ آيين رسيدگي به شكايت٢ماده

 .ـ دريانوردان بايد شكايت خود را به مقام مافوق بالفصل خود تسليم نمايند١
 كه مقام مافوق نتواند شكايت را در يك زمان مناسب كه نبايد بيش از ـ در صورتي٢

دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نمايد؛ مقام مذكور بايد حسب خواسته شاكي، 
گيري  فرمانده كشتي بايد درباره شكايت تصميم. شكايت را به فرمانده كشتي ارجاع نمايد

يانوردان باشد، فرمانده كشتي بايد تالش نمايد در صورتي كه شكايت درباره رفتار در. نمايد
در صورتي كه فرمانده موفق به حل و . آميز اختالف دست يابد تا به حل و فصل مسالمت

 .فصل شكايت نشود، بايد بنا به درخواست شاكي، شكايت را به مالك كشتي ارجاع نمايد
اه با ـ فرمانده كشتي بايد متن شكايت و تصميم خود راجع به آن، همر٣
همچنين . درج كند» دفتر ثبت وقايع كشتي«اي از واقعيات مربوط را در  خالصه

تصويري از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقايع كشتي درج شده، بايد در اختيار 
 .دريانورد شاكي قرار گيرد

ـ دريانوردان همواره داراي اين حق هستند كه در هر زماني شكايت خود را مستقيماً ٤
 :امات زير تسليم نمايند مقبه

 الف ـ فرمانده كشتي
 ب ـ مالك كشتي

 ربط پ ـ مرجع دريايي ذي
 .ت ـ ديگر مقامات صالحيتدار خارج از كشتي

 . بند به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد١٠نامه در دو ماده و  اين آيين
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي

 
 
 
 

 يدگي به شكايت در كشتيپيوست آيين رس
 

 اطالعات تماس
 

  :IMOشماره :               نام كشتي

 
 :اطالعات تماس مالك كشتي

 :نام
 :نشاني

 :شخص رابط
 :تلفن

 :پست الكترونيك
 

اند تا برمبناي روشي محرمانه،  نام شخص يا اشخاصي كه در كشتي تعيين شده
ت دريانوردان ارائه نمايند و در فرآيند طرفانه درباره چگونگي طرح شكاي اي بي مشاوره

 .رسيدگي به شكايت به آنها مساعدت نمايند
 :نام و نام خانوادگي

 :درجه
 

 اطالعات تماس با سازمان بنادر و دريانوردي

 :تلفن تماس در ساعات اداري

 :تلفن تماس بعد از ساعات اداري

 :تلفن ـ نمابر

 :پست الكترونيك

 :تصفحه اصلي در شبكه اينترن
 

در صورت (اطالعات تماس مرجع صالحيتدار در كشور محل اقامت دريانوردان 
 )دسترسي

 :تلفن:                            نام

 :پست الكترونيك:                      نشاني
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