


 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 : برگه کالس)سبز( مخصوص گواهینامه های صادر شده توسط معاونت بازرسی های رده بندی و قانونی1تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 صتعتی و فراساحلی( مخصوص گواهینامه های صادر شده توسط معاونت بازرسی های آبیبرگه کالس) :2تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 جمهوری اسالمی: برگه 3تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 ب( امضای گواهینامه

 Originalو یا  Copyمهر معاونت مربوطه و استفاده از مهرهای  مهر امضا، مهر موسسه/ بعد از پرینت گرفتن گواهینامه ها، نیازمند امضا/

 می باشد که می بایست موارد ذیل رعایت گردد:

 باشدبه رنگ آبی مهرهای استفاده شده می بایست  .1

 استفاده شود خودکار/خودنویس آبیبرای امضا کردن می بایست از  .2

 موسسه باشد. به موازات سِمَت مدیرعاملجایگاه مهر موسسه/ معاونت مربوطه می بایست سمت چپ و  .3

 مدیرعامل موسسه باشد. به موازات سِمَتو جایگاه امضای گواهینامه سمت راست  .4

در صورت چاپ مجدد گواهینامه یا موقت بودن یا مشروط بودن گواهینامه ها، توسط نرم افزار کادر مشخصی ایجاد می شود  .5

بودن گواهینامه بعلت اینکه کادری  Full Termاما در صورت  جایگاه مهر کپی و اورجینال دقیقا زیر کادر می باشدبنابراین 

 باشد. آرم اهللیا  لوگوی موسسهوجود ندارد بنابراین مهر کپی یا اورجینال می بایست دقیقا به موازات 

 زیر مشاهده کرد.های توان در نمونه کار تمامی موارد فوق را می



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 پرینت و جایگاه مهر و امضای گواهینامه کالس: 4تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 پرینت و جایگاه های مهر و امضای گواهینامه موقت/مشروط کالس: 5تصویر شماره 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 پرینت و جایگاه مهر و امضای گواهینامه قانونی با سربرگ جمهوری اسالمی: 6تصویر شماره 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 ج( ظهرنویسی

مربوطه می بایست ظهرنویسی گردد، روش با توجه به اینکه بعد از بازرسی های دوره ای که از شناور انجام می شود، گواهینامه های 

 اجرایی ظهرنویسی گواهینامه ها بدین شرح می باشد:

 باشد؛سمت چپ و جلوی عبارات انگلیسی می بایست آبی و جایگاه آن در  رنگ مهر بازرس .1

 باشد.سمت راست و جلوی عبارات فارسی می بایست با خودکار/خودنویس آبی و جایگاه آن در امضای بازرس  .2

 :صرهتب

 ظهرنویسی، مهر و امضا می بایست طوری انجام شود که از کادر مشخص شده خارج نشود؛ .1

 در صورت صدور مجدد گواهینامه ها می بایست فقط آخرین ظهرنویسی مهر و امضا شود؛ .2

در صورت ظهرنویسی در خانه هایی که هم شامل بازرسی سالیانه می شود و هم بازرسی میان دوره ای، می بایست مشخص  .3

 )این کار می بایست با خط کشیدن روی بازرسی انجام نشده، انجام گیرد(؛گردد که کدام بازرسی انجام شده است

 ود:گواهینامه ها نوشته شظهرنویسی این جمله در مشخص شده انجام شود، می بایست بازرسی خارج از پنجره در صورتیکه  .4

It was confirmed that this certificate was revalidated by carrying out annual/intermediate/periodical 

survey  
و امضای  رگر تغییر کالسی انجام شده است و در کالس قبلی بازرسی های دوره ای صورت پذیرفته باشد، عبارت زیر بدون مها .5

 موسسه می بایست نگاشته شود:

Annual/Intermediate/Periodical survey has been carried out by … and confirmed by ICS. 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 محل مهر و امضای بازرس در گواهینامه کالس: 7تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 محل مهر و امضای بازرس در گواهینامه های قانونی : 8تصویر شماره 

 



 1202-04 بخشنامه

سه رده ی صادر شده توسط موسیکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنوبیسی گواهینامه هاموضوع: 

 بندی ایرانیان

 01/04/1400تاریخ : 

 

 
 محل مهر و امضای بازرس در گواهینامه های قانونی: 9تصویر شماره 
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