
 
 كدهاي مخابراتيدرخواست 

 P16-F12:كد فرم 

 1: شماره صفحه 

 

و در طول شبانه روز از طريق  12394891و  12394893با شماره تلفن های  می توانند در ساعات اداری در صورت وجود هر گونه سئوال يا ابهاممتقاضیان محترم 
 عملیات و ايمنی دريايیالکترونیکی اداره کل  سايتجهت دريافت اطالعات بیشتر  ضمناً. موضوعات خود را مطرح نمايند 148-12394848به شماره صندوق صوتی 

http://maritimeaffairs.pmo.ir دنیز درخدمت مراجعه کنندگان محترم می باش. 

 4از  8 صفحه

 :تاریخ 

 :شماره 

  عمليات و ایمني دریایيمدیر كل محترم 

  MMSI Number CALL SIGN               Selective Call Number   درخواست : موضوع 

 با سالم 

ر بـراي ـذکـوق الـف کدهاي مخابراتي/کدست دستور فرمائید نسبت به اخـتصـاص خواهشمند ا احتراماً ، 

بـا  ........................  ........................شـرکت  / متعلق به  اینجانـ   ..........  ........................................ سکو/شناور

 . مشخصات ذیل اقدام الزم بعمل آورند 
 

 .تکمیل گردد و حروف بزرگ کلیه اطالعات ذيل به صورت التین* 
 .صورت عدم تکمیل تخصیص کدهای مخابراتی امکان پذير نمی باشد اجباری بوده و در ينه های خاکستریتکمیل گز* 
 .های اختیاری نقش موثری در افزايش ايمنی دريانوردی شناور داشته و در مواقع اضطرار کمک شايانی به عملیات امداد رسانی می نمايدگزينه تکمیل * 

 

Imo Number:  
(شماره آيمو)  

       
Registration Number: 

(بتشماره ث)           

 

Ex Call Sign: 
        (عالمت خطاب سابق)

Ex MMSI Number: 
(کد شناسايی دريايی سابق)           

 

Vessel Name: 
                     (نام شناور)

 

Ex Vessel Name: 

                     (نام سابق شناور در صورت وجود)

 

Hull Number: 
(شماره بدنه)  

                    

 

Type of Vessel: 
(نوع شناور)  General:   Individual:    

جهت تعیین نوع شناور از راهنماي موجود در سایت به آدرس 

 http://maritimeaffairs.pmo.irاستفاده نمایید. 
 

Hull Material: 
(جنس بدنه)  

Steel: 
(الدفو)  

 
Aluminum: 

(آلومینیوم)  
 

Fiber Glass: 
(فايبرگالس)   

Wooden: 
(چوبی)   

 

Navigation Area: 
(بر اساس گواهینامه ثبت محدوده مجاز دريانوردی)  

A1: 
(آبهای سرزمینی و داخلی)  

 
A2: 

(آبهای خلیج فارس و دريای عمان)  
 

A3: 
(آبهای نامحدود يا آبهای دريای خزر)  

 

 

Gross Tonnage: 
(ظرفیت ناخالص)  

     
Accounting Authority Identification Code(AAIC): 

(کد کارگزار راديويی)      

 

Port of Registry: 
(بندر ثبت)  

                     
 

Name o owner(s): 
(مالکین/نام مالک)  

 

 

Emergency contact: 
(مشخصات تماس در مواقع اضطراری)  

Address: 
(نینشا)  

 

Tel:(ex:009821xxxxxxx) 
(تلفن)                      

Fax:(ex:009821xxxxxx) 
(نمابر)                      

Cell:(ex:009891xxxxxxx) 
(تلفن همراه)                      

E-mail: (پست الکترونیکی)   

 

Number of life boat(s): 
(تعداد شناورهای نجات)  

  
Capacity of persons on board (Passenger & Crew): 

(شامل خدمه و مسافران رظرفیت نفرات بر روی شناو)      

 

EPIRB Hex ID Code (0 to 9and A to F): 
(مگاهرتز  214رقمی بیکن راديويی   89کد )                 

http://maritimeaffairs.pmo.ir/


 
 كدهاي مخابراتيدرخواست 

 P16-F12:كد فرم 

 2: شماره صفحه 

 

و در طول شبانه روز از طريق  12394891و  12394893با شماره تلفن های  می توانند در ساعات اداری در صورت وجود هر گونه سئوال يا ابهاممتقاضیان محترم 
 عملیات و ايمنی دريايیالکترونیکی اداره کل  سايتجهت دريافت اطالعات بیشتر  ضمناً. موضوعات خود را مطرح نمايند 148-12394848به شماره صندوق صوتی 

http://maritimeaffairs.pmo.ir دنیز درخدمت مراجعه کنندگان محترم می باش. 

 4از  4 صفحه

 

 :  اورشنموجود  مخابراتي و کمک ناوبريتجهیزات  نوع و تعداد

 

 تعداد    تعداد

 With DSC 
VHF 

 
 Distress panel  

 Without DSC  

 DSC watch receiver channel 70  
Automatic updating of position to all relevant 
radio communication equipment 

 

 with MF DSC 
MF telephony  

Two-way-on-scene radio communication on 
121.5 or 123.1 MHz from the navigation bridge 

 
 

Without  MF DSC 

 DSC watch receiver 2187.5 KHZ 
 

 
 

 Inmarsat ship earth station with EGC receiver 

 with DSC and Telex MF/HF 
telephony 

   
 without DSC and Telex 

 DSC Watch Receiver MF/HF    

 NAVTEX receiver 518 KHZ  توضیحات:  

 Float-Free satellite EPIRB    

 Radar transponder (SART)    

 Hand held GMDSS VHF transceiver    

 Automatic identification system (AIS)    

  X-Band 
Radar    

 S-Band 

 LRIT information Transmitting Equipment(s)    

 

 

 (جهت اعالم کدهاي مخابراتي)

 :نشاني

 :تلفن و نمابر  

 مهر و امضاء        :پست الکترونیکي 

 


