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  چکیده
ات کیفیت خدمدر همین راستا شروع و پایان سفر هر کشتی به بندر با عملیات راهنمایی کشتی رقم می خورد 

بسیار دوربه شکلهاي مختلف و هاي زماناز کشتی مایی راهن عملیاتاعتبار می دهد. بندر ارایه شده به کشتی به 

در راستاي کمک به شناورها و ایمن نگاه داشتن آبراه ، بندر و محیط زیست انجام می شدبر هیچ کس پوشیده 

 تربیت نیرويفکر  است و سازمانها همیشه دراهمیت بسیار باالیی حساسیت و داراي  نیست که این عملیات

دولتها و سازمانها در  واست آغاز شد  این امر سالهاست کهمدیریت  در اروپابوده اند  آنسازماندهی متخصص و 

فکر ارتقاء سطح عملیات هاي راهنمایی به واسطه استفاده از ابزار و آموزشهاي الزم هستند چرا که همانطور که 

ار یک بندر می شود در همین در ابتدا به این نکته اشاره شد انجام ایمن و صحیح عملیات راهنمایی باعث اعتب

براي ارتقاء سطح راهنمایی انجام گرفته است اما یکی از ی متفاوتی در کشورهاي مختلف مدیریت هايشیوه راستا 

بخشهاي مهم در تربیت یک راهنما و تبدیل شدن به یک نیروي متخصص نیازمند فاکتورهاي زیادي است یکی از 

آموزش و تربیت راهنما است در همین راستا در این مقاله سعی بر این داریم تا با استفاده از  این فاکتورها

 دستورالعمل هاي موجود و در دست تهیه به بررسی وضعیت آموزشی راهنمایان در ایران بپردازیم
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  مقدمه 
 غییرات تدریجی و نسبتاً ماندگار دراي است مبتنی بر یادگیري و به منظور ایجاد تآموزش تجربهبا این دید که 

د تغییر توان،آموزش میشودطور معمول گفته میفرد تا بتواند توانایی خود را براي انجام دادن کارها بهبود بخشد. به
  .داشته باشد برو رفتار اجتماعی و سازمانی را درها ها،دانش،نگرشمهارت

اجتماعی انسان و دگرگون نمودن آدمی و تحول حیاتی او تردید در رشد و تعالی زندگی فردي و آموزش بی
تواند نیروي محرکه سراسر زندگی انسان باشد. آموزش، معنابخش تمامیت و اصل بدیل دارد و میجایگاهی بی

حیات بشري از تولد تا مرگ است و زندگی انسان به طور رسمی، غیر رسمی و یا ضمنی، به طور مستمر و مداوم 
بخش پیوند خورده است. تمام اقشار جامعه در دستیابی به رشد و تعالی، نیازمند آموزش هستند  نرژيبا این منبع ا

هاي رسمی و مندي از آموزشرغم بهرهها، علیو در این راستا کارکنان نیز به عنوان کارگزاران اصلی در سازمان
افزون جامعه نیازمند آموزش مستمر دانشگاهی، در جهت تطبیق با تحوالت و تغییرات مداوم و نیازهاي روز

ا هاي آموزشی منطبق بباشند. از آنجا که در فرآیند آموزش، اولین گام تعیین نیازهاي آموزشی است، تا برنامهمی
هاي انسانی و مالی فراوان به هدر نرود، باید امر نیازسنجی، که تعیین نیازها و اهداف آموزشی طی شود و سرمایه

 .در آموزش است، مورد پردازش و توجه بیشتر قرار گیردهاي آنها اولویت

اي است مبتنی بر یادگیري و به منظور ایجاد تغییرات تدریجی و نسبتاً ماندگار در فرد تا بتواند آموزش تجربه
تواند تغییر ،آموزش میشودطور معمول گفته میتوانایی خود را براي انجام دادن کارها بهبود بخشد. به

  )1399(اسالمی ،.ها و رفتار اجتماعی و سازمانی را در برداشته باشد،دانش،نگرشهامهارت

هاي او در طول زندگی کند، آموختهنگاهی اجمالی بر زندگی آن است که نه تنها آنچه از انسان بروز و ظهور می
و استعداد آدمی و شأن هاي فرد از او سلب گردد، انسان هیچ نخواهد داشت. تبلور عقل است، بلکه چنانچه آموخته

  گیرد. و کرامت انسانی او در پرتو آموزش و تعلیم و تربیت صورت می

آموزش در زندگی فردي و اجتماعی انسان نقش بسیار حیاتی دارد و موجبات رشد فردي و نیز تحکیم حتی 
م و تربیت مورد توجه هاي آموزش و پرورش و یا تعلیسازد، و بدین جهت واژههاي زندگی جمعی را فراهم میپایه

  .نظران و نیز تفسیرهاي گوناگون آنان قرار گرفته استصاحب

اال بدر راستاي افزایش اهمیت حمل و نقل دریایی در تجارت جهانی و ، پیشرفت و پی بردن به با گذشت زمان 
  احساس می شود بیش از پیش  راهنمانیاز  بنادردر محدوده  بردن ایمنی حمل و نقل دریایی
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با توجه به  .باشدل فراهم کردن عملیات راهنمایی میتمامی بنادر دنیا سازمانهاي متولی امور دریایی مسئودر 
فعالیت راهنمایی نیز گسترش یافته و  حساسیتجدید در زمینه هاي مختلف  وجود آمدن قوانین و استانداردهاي

ت مدیریآموزش ، نظارت و  عمال زو این نیاشده است ایجاد  قبلنسبت به دهه هاي  جدیدترو اي بزرگتر همجموعه 
گذاري بنگاه منسجم تري را می طلبد و همچنین با رشد و ایجاد شرکت هاي خصوصی و افزایش تقاضا جهت وا

ش هاي غیردولتی و به وجود آمدن مدیریت هاي نوین، مدیریت و اداره ي امر راهنمایی نیز بخها و سازمانها به 
هر کدام از این شرکت ها و سازمانها  ، وسازمانهاي مختلفی واگذار شده استرکت ها و در بنادر مختلف دنیا به ش

اما اهمیت آموزش و پروش راهنما یکی از مواردي است که نه تنها خود می باشند خاص داراي اهداف سازمانی 
  داشته باشد.و نظارت بخش خصوصی بلکه بخش دولتی نیز باید بر آن تاکید 

 شرایطدستورالعملهاي آموزشی موجود در ایران و با مطالعه و ارزیابی تا شده است بر این  در این تحقیق سعی
ماهیت امر راهنمایی با در نظر گرفتن ر در برخی از کشورهاي پیشرو در اممدیریت راهنمایی آموزشی و مختلف 

به به این نتیجه برسیم که در محدوده ي راهنمایی کشور ایران  آموزش هاي موجودمزایا و معایب  ،راهنمایی 
  جهت ارتقاء سطح کیفت آموزش راهنمایان چه کارهایی می توان انجام داد.

  

  مدیریت آنتاریخچه راهنمایی و 
ردد گدریا برمی داراي تاریخچه ي دریایی طوالنی است و به زمان آغاز انتقال کاال در  الح شغلی راهنمایی طاص-1

  آورده شده است. ل از میالد به اوایل قرن ششم قبمربط ) ezeklelدر کتاب ازکیل (راهنما و واژه ي 

) یافت جایی از کتاب virgile) و ویرژیل (homereرا می توان در کتاب هاي هومر ( راهنماریشه و تاریخچه ي 
 lionبه  achaensکسی که کشتی را از ) به عنوان thestor the pilotکه به راهنما تستور ()iliadایلیاد (

  هدایت می کند پیدا کرد.

) نوشته شده در قرن periplus of Erythrean seaره (اریت همچنین می توان در کتاب پیوستن به دریاي
  راهنمایی کشتی مطالبی را یافت. ایا و تجارت نوشته شده در رابطه باول بعد از میالد که در رابطه با در

از راهنمایان عرب در سفر خود کمک  اشاره کرد که در سفر اول خود )1275(میتوان به سفر مارکوپوبعد از آن 
خود از دماغه  (1498)ه در طول سفرک  ) پرتقالی اشاره کردvasco De Gama(واسکوگرفته و همچنین به 
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در دفتر ثبت آن زمان شرقی آفریقا استفاده می کرده است که نیک به هند از مشاوران عرب در سواحل  دي امی
  .ه ي آنها نیاز است اشاره شده استبه عنوان مشاورانی که به تجرب

کسی که کشتی را در اقیانوسها از بندري به بندر دیگر هدایت می کرد همزمان در دو جایگاه فرمانده در طول قرنها 
سفرهاي پی در پی و عدم دانش کشتی و راهنما عمل می کرد سپس با رونق کشتیرانی و اهمیت آن در بازارها و 

  کافی فرمانده کشتی در هر بندر جهت هدایت کشتی در آبهاي کم عمق نیاز به دانش محلی راهنماها پدیدار شد.

بدین صورت که  ،در اسکاتلند و انگلیس یافت 15یا پایه و اساس راهنمایی مدرن را می توان در قرن  نهاولین نشا
ه اي براي حفاظت از کشتی ها فعالیت می کردند و از اینرو پایه گذار راهنمایی گروهی از دریانوردان بصورت حرف

  دانست. بریتانیارا می توان 

صورت می گرفت تا اینکه در زیر نظر نیروي دریایی دریایی سوم تمامی فعالیتها  هنريزمان ، در فرانسه 15قرن 
کشتی نگاشته شد که بعدها به  انفرمانده) قوانین حقوق راهنمایان و COLBERTزمان کولبرت (، 17قرن 

اولین اول، ئون لتحت حاکمیت ناپ 1806سامبر د 12عنوان اصول قوانین راهنمایی فرانسه بیان شد و در نهایت در 
مر راهنمایی بودند. در دي ها پیشرو در توسعه و ترقی النه اندازي شد. در اروپاي شمالی هایستگاه راهنمایی را

یان استخدامی خود استفاده مایل از راهنما 60 به طول) Hugliد شرقی در رودخانه هیگلی (شرکت هن 1663سال 
  دریایی و ثبت عمق را نیز انجام می دادند. هايد که گاهی اوقات نشر نقشهمی کرد

) pilotage actعمومیت یافت و در قوانین به عنوان فعالیت راهنمایی (اروپا ر د 17ابتداي قرن راهنمایی 
  شناخته شد.

در ایمنی و تجارت دریایی  هابخشاز مهمترین و یکی از قدیمی ترین حرفه هاي دریایی کشتی امروزه راهنمایی 
ی که شامل کشتی هاي بزرگ می شود، نقش و تاثیر محیط محسوب می شود. ریسک هاي اقتصادي و زیست

در دریا و یریت کشتی و همچنین ایمنی کشتی و مد فراهم کردن ناوبري  و عبور ایمن ضروري راهنما را جهت
 حافظت از محیط زیست را برجسته کرده است. 
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  تعریف راهنما 

یک مشاور حرفه اي داراي مجوز رسمی از سازمان مربوطه و داراي مهارت و دانش محلی و دریایی الزم راهنما 
در صورتی که راهنما به عنوان خدمه کشتی محسوب  ،جهت هدایت کشتی در آبراه هاي بندري و دریایی می باشد

  نمی شود.

هر  یانو راهنماتوسط کشتی ها انجام می شود  از راه دریا و  تجارت جهانیدرصد از  75از بیش  هر روز طبق آمار
  بنادر مربوطه مدیریت می کنند. ر د شرایط ویژه و منحصر بفرد هزاران کشتی را با روز

مال و دارایی افراد محافظت و، اسکله ها، محیط زیست، جانامکان وظیفه دارند تا از آبراه راهنمایان بنادر تا حد
مسئول  ISPSامنیت بر اساس ر موضوع می باشد و همچنین د راهنمایانکنند. در حالی که ایمنی اولین اولویت 

  به عنوان چشم و گوش بندر شناخته می شود. و هستند

  

  راهنمایی و صدور گواهینامه و امور راهنمایان در آمریکا عملیات نحوه مدیریت 
توسط ایالت هاي مستقل اداره می شود و هر کدام از این ایالت ها سیستم راهنمایی  آمریکاعملیات راهنمایی در

کنگره آمریکا اولین  1789د. و در سال نمختص به خود و مناسب و مطابق آبراه ها و بنادر خود را دارا می باش
قانونی را تصویب می کند که به موجب آن حق اداره عملیات راهنمایی در هر ایالت به آن ایالت واگذار می شود 

د ولی شباهت هاي قابل نایالت قوانین مختص به خود را دارکه تا به امروز نیز اجراء می شود. و با وجود اینکه هر 
  توجه نیز دارند.

ی از جزئ وینامه راهنمایان توسط کمیته راهنمایان که یک نهاد شناخته شده دولتی است در تمامی ایالت ها گواه
کمیته راهنمایان متشکل از نماینده نماینده ایالت و یا شهردار محلی و یا مقامات بندري است صادر می شود. 

  .دهاي مردمی می باشندی، راهنمایان، نمایندهی دولتی و نهامحیط گروههاي زیست کشتیرانی ها، ذینفعان بندري

، صدور گواهینامه، بررسی سوانح ایجاد شده  آنو نظارت بر یي کمیته راهنمایان ایجاد برنامه هاي آموزشوظیفه
 مریکاآ هر کشتی که در طول سواحل ،طبق قوانین فدرالی. است توسط راهنما و نظارت بر دیگر بخشهاي راهنمایی

باشد ملزم به استفاده از راهنمایانی می باشد که داراي مدارك فدرالی است و توسط گارد ساحلی صادر شده است. 
به مدارك ایالتی است و در درجه ي اعتبار  نسبتطبق قوانین مشروح ایالتی مدارك فدرالی داراي ارزش کمتري 
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استفاده از راهنمایی می باشد که به بعضی از  معادل مدارك معافیت از یپایین تري قرار دارد و تقریبا ارزش
بدلیل قانون ذکر شده هر کدام از راهنمایان ایالتی گواهینامه فدرالی نیز دارند هر چند دریانوردان داده می شود. 

مدرك ایالتی کاربرد ندارند مثال  هاکه گواهینامه فدرالی کف استاندارد ملی می باشد. البته در بعضی از ایالت
Humboldt  

بر حسب اختیارات داده شده یک سیستم راهنمایی متناسب و نیاز آب هاي  آمریکا ایالت ساحلی 24از  کدامهر 
برنامه هاي  یدایالت ساحلی صرف نظر از سیستم متفاوت راهنمایی با 24تمامی است. ساحلی خود درست کرده 

  ه باشد. ملی جهت ایمنی ناوبري و حفاظت از محیط زیست را نیز در بر داشت

صرف نظر از چند ایالت محدود تقریبا در تمامی ایالت ها راهنماها استخدامی دولت نیستند و مستقل از دولت 
چند روش مدیریتی وجود  قرار است و ممکن است در هر ایالتهستند و دیگر روشهاي مدیریتی در ایالت ها بر

شهرداري ها یک موسسه عمومی (راهنمایان استخدامی شهرداري بندر هستند  آنجلسلسداشته باشد مثال در 
راهنمایان استخدامی یا سهامدار النگ بیچ  در) بوده ولی غیر دولتی هستند و اموال آن جزء اموال دولتی نیست

 ان با شرایطچهار گروه از راهنمای لویسیانادر  یا) هستند و Jacobsen pilot serviceشرکت خصوصی (
) تعیین pilotage fee commissionمختلف مدیریتی و حتی حق الزحمه و پرداختی مختلف که توسط (

  . کنندفعالیت می می شود

دادگاه  Bisso.V. In land water ways crop 349 us 85, 93-94 (1995)در کل بر طبق قانون 
راهنمایی را بدین صورت تعریف می کند. ((امر راهنمایی جایگاه ویژه اي در بحث دریایی دارد و  آمریکا عالی

 ،کنترل می شود). طبق قوانین بعضی ایالت هاو بصورت گسترده هم از طریق دولت فدرال و هم دولت ایالتی اداره 
قانون  براساس ،رکت خصوصیهیچ ش نهملی هستند و فقط جوابگوي ایالت ها هستند و  افسرهايراهنمایان 

حقوق و  گیرندومقررات کارفرمایان خصوصی قرار نمی تحت تاثیر الزامات وهستند مستقل  راهنمایان کامال
و به عنوان یک قانون هیچ  مه ي آنها نباید تبعیض آمیز باشدتوسط قوانین وضع می شود و حق الزح راهنمایان

  د.ني راهنمایی خود را چگونه انجام دهکه وظیفهصی نباید به آنها بگوید کارفرما و یا شخ

  ساختار راهنمایی در استرالیا:
 Barrier Reef Great یکی راهنماي آبهاي ساحلی که در محدوده، الیا دو شیوه راهنمایی وجود دارددر استر

اهنمایان ر و دیگري راهنمایان بندري هستند که در بنادر مختلف استرالیا مشغول به کار هستند. فعالیت می کنند
نیز توسط دولت مرکزي ي آنها اداره می شود و همچنین گواهینامهکنترل و مرکزي آبهاي ساحلی توسط دولت 
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گواهینامه ي آنها توسط  و دي ایالتی کنترل و اداره می شونراهنمایان بندري توسط دولت ها ولی صادر می شود
  .گردددولت فدرال صادر می 

چه ایالتی و چه دولتی می باشد که اعضاي انجمن راهنمایان استرالیا یک صنف حرفه اي جهت راهنمایان استرالیا 
ارتقاء سطح  -1سازمانی تشکیل می دهند و وظیفه ي این اتحادیه عبارت است از: غیرآن را راهنمایان مستقل و 

رسیدگی به مسائل  -4صدور پیشنهادات و درخواستها  -3وضع و نظارت بر استانداردها  -2اي راهنمایان  حرفه
  راهنمایان بصورت فردي و گروهی 

  

  راهنمایی در استرالیا ي مدیریتنحوه

اواخر  همیندر استرالیا راهنمایان آبهاي ساحلی از ابتدا بصورت خصوصی بوده اند در حالی که راهنمایان بندري تا 
درخواستهایی جهت خصوصی سازي راهنمایان صورت می  ودند تا اینکه در طول دهه ي اخیراستخدامی دولت ب

در حالی که در بنادر کوچک راهنمایان هنوز اجرا می شود و بزرگ  یگیرد و به صورت موفق آمیز در بنادر اصل
ان براي دولت، اداره بندر و یا سازمانهاي خصوصی کار در استرالیا راهنمای .هستند بندراستخدام دولت و یا اداره 

  می باشد.  راهنماییکردن خدمات راهنمایی در بنادر و یا محدوده ي می کنند که وظیفه ي آنها فراهم 

  براي مثال

) که استخدامی بندر هستند عملیات راهنمایی را در بندر گلدستون انجام Gold stoneراهنمایان گلدستون (-
  می دهند.

) که توسط یک شرکت خصوصی اداره می شود عملیات راهنمایی را براي Philipراهنمایان دریایی بندر فیلیپ (-
  بندر ملبورن انجام می دهند.

 Greatاسترالیا که توسط یک پیمانکار خصوصی اداره می شود عملیات راهنمایی را براي  ریف راهنمایان-

Barrier Reef .انجام می دهند  

عملیات راهنمایی را براي بنادر و ) در جنوب استرالیا استخدامی دولت هستند corpبندر کورپ ( راهنمایان-
  جنوب استرالیا انجام می دهند.
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  راهنمایی در آلمان ساختار
  راهنمایان  ائتالفیانجمن 

است که از هفت صنف راهنمایی تشکیل شده است و توسط راهنمایان آلمان رسمیت  کشوريیک اتحادیه شغلی 
  یافته است و این اتحادیه بر حسب قانون یک نهاد مردمی می باشد. 

هدایت می کنند و این کشتی ها را در محدوده راهنمایی آب هاي آلمان  ،راهنمایان مستقل هر یک از این اصناف
 ت می باشند. اهداف انجمنایمنی و محیط زیستی که دولت متعهد به آن شده اس راهنمایان بخش یا قسمتی از

متعهد به اجراي وظایف و قوانین بر اساس الزامات  (Federal chamber of pilot FCP)راهنمایان  ائتالفی
  اداري می باشد که عبارتند از:

  رسیدگی به نظرات و پیشنهادات اصناف -1
  و دیگر سازمانها دولتی هايرهادانمایندگی اصناف در برابر  -2
  میانجیگري و یا حل اختالف بین اصناف و یا اعضاي یک صنف -3
  ضایی قاهنمایی به نماینده هاي دولتی و ارائه و راه کارهاي تخصصی ر -4
  اري در مورد راهنمایی ذکمک در امر قانونگ ،متخصصمجموعه به عنوان یک  -5
  ی راهنمایان و وابستگان آنهافراهم کردن بیمه براي بازنشستگی، معلولیت، فوت -6
  اجراي اقدامات توافق شده جهت حقوق و مزایاي راهنمایان -7
  و اصالح بودجه  وانینقاجراي  -8
  در سراسر کشور  حقوق یکنواختتعیین  -9

  1954راهنمایی آلمان  قانون

  شد.همین تاریخ پایه گزاري نیز در FCPو  شد تصویب 1954اکتبر  14قوانین راهنمایی آلمان در تاریخ 

) اصناف راهنمایان تشکیل دهنده ي GMPA 3A )German maritime pilotage actبر اساس قانون 
انجمن ائتالفی راهنمایان می باشد در حالی که انجمن ائتالفی راهنمایان یک نهاد مردمی می باشد و این انجمن 

  توسط وزارت حمل و نقل بازرسی و نظارت می شود. 

خود را بدون اینکه استخدام  GMPAاست  منی دریایی و حفاظت از محیط زیستچون دولت مرکزي مسئول ای
  کند ملزم به اجراي بخشی از این امر مهم توسط راهنمایان می کند.
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  جایگاه قانونی راهنمایان در آلمان 

 دمی شود و طبق این اسنا انجمن ائتالفی راهنمایان به عنوان یک سازمان مردمی شناخته BMPA 34در قانون 
. و دهدمیاران راهنمایی را در جایگاه خاصی قرار داده و آنها را خارج از سلسله مراتب ادارات دولتی قرارذقانون گ

  با توجه به اهمیت حوضه شغلی یک نهاد مردمی خیلی نزدیک به دولت می باشد.

  سازمان هاي مسئول راهنمایی در آلمان

FCP  وBSHL  د.نراهنمایان دریایی می باشنماینده دو سازمان مستقل با زیرساخت یکسان به عنوان  

FCP  زیر نظریک سازمان مردم نهاد می باشد که نماینده اصناف راهنمایی GMPA  است وBSHL 
)Federal association of maritime pilot & clocking master یک مجموعه آزاد و مستقل (

  اعضاي خود می باشد.که نماینده ي 

BSHL  خواهند عضو اصناف باشند.عضو اصناف نیستند و یا نمیو کارگزار راهنمایانی است کهنماینده  

) جهت کنترل حکومتی و واکنش سریع به GWSDگاه هاي دریایی، کشتیرانی ها (سادارات محلی از قبیل پا
  نیازهاي ترافیکی می باشد.

تماس و ارتباط مستقیم با وزارت حمل و نقل، انجمن ائتالفی راهنمایان سیستم راهنمایی آلمان همیشه در 
)FCP.کشتیرانی و آبراه هاي عمومی و اصناف راهنمایان می باشد (  

  

                                                                          عملیات راهنمایی در کانادا
ی کانادا بر اساس مصوبه راهنمایی براي چهار اداره مسئول راهنمایی منطقه راهنمایی در آبهاي سرزمینی و داخل

آنها را ملزم به فراهم کردن خدمات راهنمایی ایمن و مناسب در حوضه ي خود تحت و اي کانادا اجرا می شود 
به هر یک از قوانین می کند. این چهار اداره زیر نظر اداره کل و وزارت راه فعالیت می کند و بر اساس این مصو

را جهت ارزیابی و آنها می تواند قوانین مخصوص به خود  منطقه راهنمایی خود را مشخص کندچهار اداره می تواند 
ار برگزارتقا درجه را متحانات مربوطه جهت د انرا داشته باشند و همچنین می تواني راهنمایی هاو صدور گواهینامه

  کنند.
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عملیات راهنمایی معموال توسط راهنمایانی که استخدامی اداره هاي چهار گانه هستند صورت می گیرد ولی اغلب 
توسط راهنمایانی که استخدام یا سهامدار شرکت هایی که قرارداد همکاري با اداره هاي مسئول چهارگانه دارند 

  لیت دارند. این شرکت ها نیز بر اساس مصوبه راهنمایی فعا وشود می ارائه 

 Britishو شرکت  Corporation of mid St. Lawrance pilotو از این نمونه شرکت ها می توان به 

Columbia Coast Pilot .را نام برد  

  نحوه استخدام یا به کار گیري راهنما بر اساس مصوبه راهنمایی

و یا کارآموز راهنمایی  راهنما 19)2کن است بر اساس بند (مسئول مم هر اداره ،مصوبه 15)1بر اساس بند (
  استخدام کند.

  قرارداد با شرکت هاي سهامی جهت انجام خدمات راهنمایی 15-2 بندبراساس 

زمانی که تعداد زیادي از راهنمایان هر اداره یا بخشی از آن اداره با احترام به قوانین آن اداره تصمیم می گیرند  
د و استخدام اداره نباشند آن اداره مسئول ممکن است با آن شرکت که عضو و یا سهامدار یک شرکت سهامی باشن

سهامی جهت بهره وري از راهنمایان و یا آموزش کار آموزان راهنمایی در آن منطقه یا بخشی از آن قرارداد ببندد 
  را استخدام کند. اعتبار دارد حق ندارد راهنمایان و تا زمانی که آن قرارداد

  شرکت هاي سهامی امکان الحاق راهنما به

با اداره مسئول قرارداد می بندد باید اجازه دهد تا راهنما یا کارآموز  14)2هر شرکت سهامی که مطابق بند (
قسمتی از آن منطقه که  یاا سهامدار آن شرکت در آن منطقه که می خواهد عضو و ی آن اداره مسوول راهنمایی

دیگر راهنماها و یا کارآموزان راهنمایی در  آنها با شرایطشرایط و د نباش ،تحت قرارداد با آن شرکت سهامی است
  .یکسان باشد عضو و یا سهامدار آن شرکت سهامی هستندکه آن منطقه 

شود و افراد استخدامی آن بر اساس دولتی محسوب میبخش اداره مسئول یک  ،مصوبه 16) 1بر اساس بند (
  قوانین کشور استخدامی دولتی هستند.

  اهداف اداره مسئول 

  باشد.اداره می خدمات راهنمایی و ایمنی در حوزه اختصاص یافته به آنپایش  و وضع، اجرا
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  عملیات راهنمایی در برزیل
اي براي فرمانده کشتی در آبهاي داخلی که بدلیل موانع مختلف مانع رزیل راهنما به عنوان مشاور حرفهدر قوانین ب
  .شودتعریف میاست زاد و ایمن کشتی از حرکت آ

و توسط نیروي دریایی  ) تصویب شده استNORMAN 12/2003قوانین راهنمایی در آبهاي برزیل بر اساس (
 LESTAو به عنوان  90357/1997شود و همچنین جهت امنیت دریایی آبهاي برزیل قانون شماره نظارت می

  شود.راهنمایی اعمال میعملیات  نیز به

باشد و زرسی و اجراي فعالیت راهنمایی میمسئول کنترل، با(CONAPR)  برزیل کمیته ملی راهنماییدر 
  اري جهت هزینه ي راهنمایی می باشد.ذمچنین مسئول تنظیم مقررات قیمت گه

عملیات راهنمایی توسط راهنمایان داراي گواهینامه انجام می شود  13ماده  1997/90357بر اساس قانون شماره 
 ي خصوصیهاشرکت استخدامیانجمنی و یا راهنمایان  هايسازمان ،این راهنمایان می توانند بصورت شخصیو 

یلی هاي باال خشد و راهنمایان شخصی بدلیل هزینهانجام گیرد. متداولترین نوع راهنمایی مربوط به اصناف می با
ه بحث برانگیز می باشد در صورتی که کمتر انجام می شود و گزینه ي استفاده از راهنمایان شرکتی یک مسئل

  دانند.الف ماهیت امر راهنمایی میبسیاري از منتقدان آن را بر خ

  شوند.میه هستند و توسط این نیرو آموزش دادبیشتر راهنمایان از نیروي دریایی 

  

  راهنمایی در هنگ کنگساختار 
شود. که در آن راهنمایان محدود انجام میکنگ با مسئولیت هنمایی توسط انجمن راهنمایان هنگخدمات را

استخدامی یک شرکت مستقل که خود راهنمایان صاحب آن هستند و خوددشان آن را بازرسی و مدیریت می 
  کنند صورت می گیرد و در آن امور دریایی مسئول ثبت و صدور گواهینامه ي راهنمایان می باشد.
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  آموزش راهنمایان در ایران

ایران دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشی ، اخذ آزمون و صدور گواهینامه هاي شایستگی مورد استفاده  در
نیز اقداماتی در و در حال حاضر تهیه و تصویب  1393در سال  صفحه اي 50قرار می گیرد این دستورالعمل 

به مواد درسی دوره آموزش و 1393مصوب سال دستورالعمل  11-5راستاي بازنگري آن رقم خورده است در بند 
ادامه پیدا می کند به ترتیب  31 -22در این بخش که از صفحه  موضوعات مورد آزمون راهنمایان اشاره شده است

براساس جدول زیر از راهنماي درجه سه تا راهنماي ارشد موضوعات آموزشی مطرح گردیده است که در مجموع 
  می باشد

  مدت زمان آموزش  سرفصلهاي آموزشی   دوره آموزشی راهنماي  

  120  12  3درجه   1

  90  8  2درجه   2

  132  11  1درجه   3

  100  8  ارشد  4

آموزش به دو بخش داراي مدرك شایستگی نامحدود و فاقد اما در دستورالعمل جدید و بازنگري صورت گرفته 
  مدرك شایستگی نامحدود تقسیم شده است که

  به شرح جدول زیر می باشدجهت افراد فاقد مدرك شایستگی نامحدود تعداد سرفصل ها و ساعت آموزش 

  مدت زمان آموزش  سرفصلهاي آموزشی   دوره آموزشی راهنماي  

  110  13  3درجه   1

  36  4  2درجه   2

  64  7  1درجه   3

  48  6  ارشد  4

  



 

13 
 

  می باشدتعداد سرفصل ها و ساعت آموزش جهت افراد داراي مدرك شایستگی نامحدود به شرح جدول زیر 

  مدت زمان آموزش  سرفصلهاي آموزشی   دوره آموزشی راهنماي  

  86  9  3درجه   1

  42  6  2درجه   2

  42  6  1درجه   3

  -  -  ارشد  4

  

  نکته اول:

و فرسایشی براي راهنمایان تعریف  دوره هاي آموزشی طوالنی مدتدر دستورالعمل ، شده  به استناد موارد مطرح
که طول دوره ارتقا در هر سمت سه سال می باشد تقسیم بخش با توجه به این نکته شده است که به نظر می رسد 

  د داشتهخواآموزش تئوري به چند قسمت نتیجه مناسب تري در بر 

  

  نکته دوم :

ورت به صبا مطالعه سرفصلهاي آموزشی به این نکته پی می بریم که خیلی از موارد مشخص شده در سرفصلها  
در دوره هاي جانبی طی کرد و گواهینامه هاي مربوطه تکراري ارائه شده است و بخشی از این سرفصلها را می توان 

  را دریافت کرد

  مواد درسی آزمون  11-5بند 

  و  ........... ECDISآشنایی با  – GMDSSدوره آموزشی  –دوره آشنایی با تانکر 

 

  



 

14 
 

 نکته سوم :

  1393دستورالعمل  15-3نقطه مبهم در آموزشهاي مشخص شده در دستورالعمل آموزش عملی است بند 

آموزش عملی بخش بسیار مهم در آموزش راهنمایان است اما نه تنها به این بخش با اهمیت هیچ اشاره اي نشده 
 است 

ین موضوع در درجات باال(راهنماي و اهمیت ا) TFTهنمایان ، استاد راهنماي آموزشی با مدرك (نحوه آموزش به را
 درجه دو و یک) 

  

  نکته چهارم :

درصد از زمان دوره آموزشی دوره ارشد می باشد اما  10برگزاري دوره هاي بازآموزي طبق دستورالعمل که تنها 
  متاسفانه این دوره بازآموزي کوتاه مدت هم برگزار نمی گردد

  

  نکته پنجم :

   1393دستورالعمل مصوب  1-4عدم بازنگري و تدوین دستورالعمل جدید به استناد یاداشت بند 

  سال بیان کرده اند 5در این بخش مدت زمان دستورالعمل را 

  

  نکته ششم :

   ممتحنین آزمون و انتخاب ممتحن از منطقه راهنمایی یکی از نکات بسیار مهم است

  باشددستورالعمل می  10-5نکته مبهم بند 

 

  



 

15 
 

  هفتم :نکته 

 آموزشهاي شبیه ساز در عملیات راهنمایی

شبیه ساز اشاره شده اما مدت زمان دوره ها کم و شرایط برگزاري  در بخش شرایط احراز به دوره هاي آموزش
 مناسب نمی باشد

در صورتی که اجراي صحیح این برنامه کاهش ریسک در عملیات راهنمایی و کاهش هزینه هاي عملیاتی را در بر 
 خواهد داشت

  

  هشتم :نکته 

 اضافه کردن برنامه مشخص براي ماموریت راهنمایان به سایر بنادر مخصوصا درجه یک و ارشد

 به جهت آشنایی با محدوده راهنمایی سایر بنادر به خصوص در بازه زمانی کاهش تردد کشتی در بندر مبداء 

 آمادگی براي بکارگیري و انجام عملیات در سایر بنادر

  

  : نهمنکته 

 آموزش راهنمایان در سطح بین المللی و فرا سرزمینی

 دشدن می باش تکنولوژي دریانوردي بخصوص در زمینه راهنمایی کشتی و عملیات در بنادر هر روز در حال به روز

 تربیت راهنمایان در سطح بین المللی مستلزم اعزام آنها به سایر کشورها و آموزش در بنادر آنها می باشد

  کارها عقد قرارداد با مراجع دریایی سایر کشورها یکی از راه
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  نتیجه گیري
در پایان می توان به این نتیجه رسید که عملیات راهنمایی و استفاده از راهنماي آموزش دیده و آشنا به محیط 

 مامی بنادر در دنیا است ي مهم در تبندر و کانال دسترسی یک مسئله

در ایران نیز به راهنما در قانون دریایی اشاره شده است و سالهاست که درراستاي ایمنی بنادر در گام اول و سپس 
ها مورد استفاده قرار می گیرد اما اینکه همسائل مهم دیگر همچون حفاظت از محیط زیست و امنیت بنادر و آبرا

راهنما به چه آموزشهایی نیاز دارد و چه مباحثی در این گونه عملیات ها داراي اهمیت می باشد مسئله اي بسیار 
 مهم است 

ررسی این نکته که چه طور میتوان سطح علمی راهنما را ارتقاء بخشید توجه به آموزش عملی و برنامه ریزي و ب
یکی از نکات مهمی است که در این مقاله به آن اشاره شد است در همین راستا تقسیم بندي برنامه ریزي آموزشی 

 ندو توجه به آموزشهاي جانبی و بازنگري منظم به استناد زمان مشخص شده در دستورالعمل راهنمایی می توا
 نقش مهمی در افزایش دانش و آگاهی راهنمایان داشته باشد

ضمنا به مجموعه راهنمایی نباید از دید یک بنگاه اقتصادي نگاه کرد و نحوه ي مدیریت آن با توجه به سیستم 
شد اما در نهایت هدف همه کشورها افزایش سطح ایمنی و جلوگیري از حکومتی هر کشور می تواند متفاوت با

 آسیب به بنادر می باشد
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