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و تجربه اشتراک دانش  
 3000افسر دوم شناور های زیر  ،مهسا مسعودیخانم مصاحبه با سرکار 

 

 

مهماندار خاطرات یک 

 دریایی

 ، یسری حویزاوی IMOسفیر حسن نیت 

مستند سازی دانش و تجربه،  در پی فراخوان اشتراک دانش

شفاهی، تخصص منحصر بفرد و تجارب ارزشمند شما، سرکار 

از  تصمیم به همکاری با ما گرفتند و مهسا مسعودیخانم 

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

 با ما به اشتراک گذاشتند. و تجربه 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.
 

 

 

 

 مهماندار شناورشروع ماجرجویی ایشان به عنوان ، مهسا مسعودیسرکار خانم 

 شروع یک ماجراجویی

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

 وظایفی توسط شما باید انجام گردد؟

، بندرعباسساله اهل استان هرمزگان شهر  ۲۸هستم  یمهسا مسعود

به عنوان  حاضر بنده در حال. دارم یبازرگان تیریمد سانسیل

 تیما هدا ی فهیدارم و وظ تیمهماندار ) ملوان سالن( در شناور فعال

نحوه ) یمنیا یو آموزش ها ری، دادن اطالعات مسمسافر ییو راهنما

و نحوه  یخروج اضطرار یدرب ها تی، موقعنجات قهیجل دنیپوش ی

( به ینجات در هنگام ترک کشت قیدر آب و ورود به قا دنیپر ی

 ادهیتا پ یریاز زمان شروع مسافرگ نیمسافر یمنیحفظ ا یطور کل

 .باشد یشدن آنها در بندر مقصد م

دانشگاهی شما به چه نحوه گذراندن دوره درسی و  .2

 صورت بوده است؟

 دعوت به کار به عنوان یترم آخر دانشگاه بودم که آگه ۹5اسفند ماه 

که  دمیرو د ریبندرعباس به جزا ریمس یمسافر یمهماندار شناورها

استارت زده شده  یشیبه صورت آزما یشغل نیبار همچ نیاول یبرا

شغل کامال به عملکرد  نیشدن ا دییو تا میشد رفتهینفر پذ۱۹بود . 

 داشت  یما بستگ

و انقدر عملکردمون  میکارمون رو رسما شروع کرد ۹۶ماه  نیفرورد

 گروه مهماندار استخدام شدند نیتا االن چند ۹۷خوب بود که از سال 

افسردوم  یدوره  ۹۷سال  یانوردیبه در ادیز یعالقه  لیدل به

 روسیو وعیتن رو گذروندم و بعد از اون با ش 500 ریز یشناورها

من بود  یبرا یافتاد ، اتفاق مهم قیمدرک به تعو نیکرونا گرفتن ا

 3000 ریز یشناورها یافسر دوم یگرفتم برا میچون بعد از اون تصم

 دوره رو به اتمام رسوندم  نیا ۱۴00 سال ماهتن اقدام کنم و اسفند 

 یمنیا یکه سمت ما ملوان هست با گذروندن دوره  ییاز آنجا

رو  تمونیتن فعال 500 ریز یو ملوان عموم یانوردیچهارگانه در

 میشروع کرد

 شغل دریانوردی را نتخاب کرده اید؟چرا  .3
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بود  یشخص یعالقه  یمن صرفا از رو یبرا یانوردیانتخاب شغل در

شغل  یمن برا ی هیروح چوقتیدوم من بود ه تیاولو یمال ازیو ن

بودم با قرار دادن خودم  نیدنبال ا شهیمناسب نبود و هم یدفتر یها

 خودمو به چالش بکشم  یها ییسخت توانا طیشرا یتو

ورود من به عرصه  یبود که راه رو برا یشغل یمهماندار گهید یطرف از

 قمیعال ریشغل تونستم مس نیبه او با ورود  کردیباز م یانوردیدر ی

تر بگذرونم و خودم رو به  شرفتهیپ یرو دنبال کنم و بتونم دوره ها

دارم  دیاثبات کنم و ام یانوردیدر یجامعه  یدختر برا کیعنوان 

 عرصه هست نیساز ورود بانوان به ا نهیزم اتالش ه نیا

دریانوردی را تا از معایب حرفه  5ز موهبت ها و تا ا 5 .4

 ما شرح بدید. برای

 یادیز یلیخ یمن موهبت ها یبرا یمسافربر یشناورها یکار بر رو

کنه ، صبور تر باشم ،  دایپ شیافزا تمیریداشت باعث شد قدرت مد

 یبحران طیشرا یداشته باشم ، با قرار گرفتن تو یشتریانعطاف ب

و مهم تر از همه ارتباط برقرار کردن با  رمیبگ ادیبحران رو  تیریمد

 اتهیتجرب نیاز بهتر یکیکردن بهشون  مکمختلف و ک یآدم ها

و در  یسالن مسافر یهم داره و چون تو یادیز یبیدر مقابل معا و

در صورت به وجود اومدن هرگونه  میبا مسافر هست میاتباط مستق

در حرکت شناور، نقص  ری، تاخ یجو طی)نامساعد بودن شرا یطیشرا

 ما( …کرونا و  یماریب طی، شرا نیمسافر نیب یریشناور، درگ یفن

بنده  یکه برا شهیزده م ییوقت ها حرفا یلیو خ میپاسخگو باش دبای

از مهمانداران  یلی، متاسفانه خ ارهیبه وجود م یو همکارانم جنگ روان

توسط بارها  ای، بهشون حمله شده و  دنید بیآس نهیزم نیتو ا

 تیشدن و موقع دیدارن تهد ییباال یاجتماع تیکه موقع یافراد

 به خطر افتاده شونیشغل

اگر در دریا با مسئله ایی روبرو شدید و اقدام  .5

 شجاعانه ایی صورت گرفته برای ما شرح دهید.

بندرعباس رو به  یحقان دیبندر شه نکهیبعد از ا ۹۷مهرماه سال 

شروع شد که عالوه  یدیطوفان شد میقشم ترک کرد رهیمقصد جز

 اریبس یو رعد و برق ها دیشد یلیخ ی، بارندگ ایبر مواج بودن در

 هم به دنبال داشت. یخطرناک

 یبود که من وقت یسالن مسافر 3مسافر و  ۱00 تیما با ظرف شناور

بود سر زدم با  یبه سالن سوم که طبقه باال و کنار پل فرمانده

 مواجه شدم . دهینجات پوش قهیوحشت زده و جل نیمسافر

 قهیجل دنیدادم که پوش حیکامل باهاشون صحبت کردم و توض اونجا

خاطر دادم  نانیبسته کامال اشتباهه و بهشون اطم طیمحنجات در

 راحت شد  الشونیخ یتا کم کنهینم دشونیتهد یکه خطر

 یدشوار طیسالن همزمان واقعا شرا3کردن  تیریمد طیاون شرا یتو

ساعت ۱رو به صفر رسونده بود و بعد از  دید دانیم دیشد یبود بارندگ

 .میدیبه مقصد رس یناج یشناورها یبانیو با پشت میو ن

تخصص منحصر بفرد شما و تجربه های ارزشمند شما  .6

 در دریا چیست؟

ارتباط برقرار کردن با مسافر و  حیصح ییخوب ، توانا انیفن ب

هست  یمهم یها یژگیاز و یخونسرد اعتماد به نفس باال و نیهمچن

 نهیزم نیا یتو تیسال فعال ۶شغل الزمه و بنده بعد از  نیا یکه برا

 ها رو کسب کردم. یژگیو نیا

 سخن آخر. 7

بانوان  انیسپاسگزارم که حام مانهیبگم از شما صم دیدر آخر با

عرصه تالش  نیا یبانوان تو یتوانمند ساز یو برا دیهست انوردیدر

 دیکنیم

 تیاز فعال یا دهیکه چک دیبنده گذاشت اریدر اخت یفرصت نیهمچن و

 میکه بتون یروز دیبانوان پرتالش مهماندار رو بازگو کنم ، به ام یها

 . میرو گسترش بد تمونیفعال

ARD-014   اشتراک دانش 

 

 

 

 

 اولین گروه مهمانداران در دوره ایمنی چهارگانه دریانوردی

3000دوره افسری زیر   


