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و تجربه اشتراک دانش  
 موز در کشتیآکار لیال علیزادهخانم  ه با سرکارمصاحب

 

 

موز آکراطرات یک خ

 کشتی

 ، یسری حویزاوی IMOسفیر حسن نیت 

مستند سازی دانش و تجربه،  در پی فراخوان اشتراک دانش

مند شما، سرکار شفاهی، تخصص منحصر بفرد و تجارب ارزش

از موهبت  تصمیم به همکاری با ما گرفتند و یزادهلیال علانم خ

صحبت کردند و تجربه های این حرفه و دغدغه های آن با ما 

 با ما به اشتراک گذاشتند. های خود را

سوالی که شاید دغدغه ی دریانوردان  5در ادامه ایشان به 

به تجربه های خود را با ما زیادی است، پاسخ خواهند داد و 

   اشتراک خواهند گذاشت.
 

 

 

 

 سرکار خانم فاطمه رمضانیزاده، افسر دوم

 چیست؟ موز کشتیآارکوظیفه یک 

رتبه و درجه شما بر روی کشتی چیست؟ چه وظایفی  .1

 باید انجام گردد؟توسط شما 

وظایف یک کارآموز در . هستم 1381اینجانب لیالعلیزاده متولد سال 

 کشتی به شرح ذیل میباشد:

، چیپینگ و رنگ آمیزی، ترنسفرآب، ویل گرفتنن، ساندینگ زد

شرکت در ، کاربا وینچ، عملیات لنگراندازی و لنگر برداریشرکت در

چک کردن درب انبار ، تالی زدن، عملیات پهلودهی و جداسازی

 هنگام باز یا بسته شدن

،خصوصا کارها را به نحو احسن یاد بگیرم و انجام دهمسعی کردم 

 ویل گرفتن که نیاز به مهارت خاصی دارد.

نحوه گذراندن دوره درسی و دانشگاهی شما به چه  .2

 صورت بوده است؟

 تمام رویا و خواسته ام این بود که بتوانم یک روز دریانورد بشوم

متاسفانه  .تمام تالشم را به کار گرفتم و تحقیقاتم را شروع کردممن 

در رشته دریانوردی خانم پذیرش  دانشگاه های علوم دریایی ایران

پس از شرکت در  .اید از طریق مراکز خصوصی اقدام کردو ب ندارند

کنکور سراسری و قبولی در رشته مهندسی نفت تصمیم گرفتم 

همراه با دروس دانشگاهی دوره های دریانوردی را نیز طی کنم.با 

اما با توکل برخدا و تالش  ،اینکه فشار درسی بسیار طاقت فرسا بود

زمون شفاهی سازمان بنادر ز آا توانستم دوره را به پایان برسانم.پس

موز عرشه)کارآ هم اکنون به عنوان ملوانبه کدتی اعزام شدم.

افسردومی( بر روی شناور های تجاری مشغول هستم.الزم به ذکر 

است برای گرفتن شایستگی باید دوره های جانبی نیز گذرانده شود 

ه د. این دورنماه سی تایم تجاری دار6که برخی از آنان نیاز به 

آزمون سازمان  یکسال طول میکشد که پس از اتمام آن و شرکت در

 ادر کارت شایستگی صادر میشود.بن

 

 

 

 چرا شغل دریانوردی را نتخاب کرده اید؟ .3
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فراوانی بود علت اصلی انتخاب شغل دریانوردی برای بنده عالقه  

نین قصد شرکت در دوره افسردومی ، همچکه نسبت به آن داشتم

 شناورهای اقیانوس پیما را دارم.
تا از معایب حرفه دریانوردی را برای  5تا از موهبت ها و  5 

 ما شرح بدید.

ن دوری از مزایای این شغل بسیار زیاد است و تن 
 
ها بدی ا

 خانواده می باشد.
رزوی سالمتی عال برای تمامی دریانوردان آدر پایان از خداوند مت

 و موفقیت را خواستارم.
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