
29 საზღვაო-საწვრთნელი კურსი: 

 პირადი გადარჩენის მეთოდები 

 Personal Survival Techniques 

 ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა 

 Fire Prevention and Fire Fighting 

 პირადი უსაფრთხოება და სოციალური პასუხისმგებლობა 

 Personal Safety and Social Responsibilities 

 ელემენტარული პირველადი დახმარება 

 Elementary First Aid 

 კოლექტიური სამაშველო საშუალებებისა და სამაშველო კატარღების მართვა, 

გარდა სწრაფმავალი სამაშველო კატარღებისა 

 Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other than Fast Rescue Boats 

 სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების მართვა 

 Proficiency in Fast Rescue Boats 

 ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართოებული კურსი 

 Advanced Fire Fighting 

 ხანძართან ბრძოლის ხმელეთზე განლაგებული ტრენაჟორული წვრთნა 

 Shore Based Fire fighting Simulator 

 პირველადი სამედიცინო დახმარება 

 Medical First Aid 

 სამედიცინო მომსახურება 

 Medical Care 

 ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციები საბაზისო 

წვრთნები 

 Basic Training For Oil and Chemical Tanker 

 ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული წვრთნა 

 Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations 

 ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული წვრთნა 

 Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations 

 სამანქანე განყოფილების მართვა, ხელმძღვანელობის და გუნდური მართვის 

უნარ-ჩვევების ჩათვლით 

 Engine Resource Management including Leadership and Teamwork skills 

 სანავიგაციო ხიდურის რესურსების მართვა, ხელმძღვანელობის და გუნდური 

მართვის უნარ-ჩვევების ჩათვლით 

 Bridge Resource Management including Leadership and Team working Skills 



 ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვა 

 Leadership and Teamwork 

 გემის მართვა და მანევრირება 

 Ship’s Handling Certificate 

 რადიოლოკაციური ნაოსნობა, რადიოლოკაციური გავლება და ავტომატური 

რადიოლოკაციური სისტემების გამოყენება 

 Radar Navigational, Radar Plotting and Use of Arpa 

 ელექტრონულ-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა და ინფორმაციული 

სისტემების (ეკმდის) გამოყენება 

 Use of Electronic Chart Devices And Informational Systems (ECDIS) 

 გემის უშიშროების ოფიცერი 

 Ship Security Officer 

 საშიში და მავნე ნივთიერებების შეფუთული ან ნაყარი სახით გადაზიდვის 

მეთოდები 

 Dangerous and Hazardous on Ships Carrying Substances in Solid and Packaged Form 

 ნედლი ნავთობით რეცხვის სისტემა 

 Use Of Crude Oil Washing System 

 ინერტული აირების სისტემის გამოყენება 

 Use Of Inert Gas System 

 სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვა 

 Cargo And Ballast Operations 

 მაღალი ძაბვა 

 High Voltage 

 Gmdss რადიო ოპერატორი 

 Gmdss Radio Operator 

 უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებები 

 Training For Seafarers Designated Security Duties 

 უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარჩვევები 

 Security Awareness Training 

 თევზსაჭერი გემის პერსონალის უსაფრთხოების საბაზისო წვრთნის 

სერტიფიკატი 

 Basic Safety for All Fishing Vessel Personnel 

 


