
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

  ١٣٠٥٢٠٧٨١٠١  كد   نام خدمت: جستجو و نجات دريايي

  

 مقدمه

هدف از انجام عمليات جستجو و نجات دريايي، باشد. مي انجام عمليات جستجو و نجات دريايي پس از دريافت پيام اضطرارمنظور از اين خدمت، 
) اعالم درخواست كمك افراد مضطر در درياست كه به هر نحو (با استفاده از تجهيزات مخابراتي يا اطالعات دريافتي از منبع ديگرنجات جان 

 اند.كرده

  

 هدف

مت دهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد، كيفيت تحويل خ
هاي تهاي نظارت و مسئوليمورد توافق قرار گيرد. اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش "جستجو و نجات دريايي"

  كند.سازماني را در صورت لزوم مشخص مي
  

 مسئوليت

 هايسياست اجراي و ايجاد مجوز داراي الكترونيك، دولت توسعه راه نقشه ششم، برنامه پنجم، برنامه استناد به اميرآباد، دريانوردي و بنادر كل اداره
   .باشندمي خود مديريت تحت حوزه در بنادر سازمان

ه ايجاد مراكز هماهنگي ) كشور جمهوري اسالمي ايران به عنوان دولت ساحلي، موظف بSARالمللي جستجو و نجات (بر اساس كنوانسيون بين
هاي مليات جستجو و نجات در محدوده آبنجات و همچنين تهيه امكانات و آموزش پرسنل الزم جهت انجام عهاي ساحلي جستجو و و ايستگاه

  باشد.سرزميني خود مي
  ارائه شود.به ترتيب فرآيندهاي ذيل كند كه اين خدمت سازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي

 اطالع از وقوع حادثه 

  اعالم به مركز هماهنگي نجاتMRCC 

 شناور / بالگرد هميار ناجي اعزام 

  انجام عمليات نجات و گزارش بهMRCC 

 اعزام افراد به مكان ايمن، مراكز درماني  
 
  
 



 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

نمايد و مراكز ميي اقدام به ارسال پيام اضطرار گيري از تجهيزات مخابراتنجات پس از وقوع حادثه، با بهره متقاضي دريافت خدمات جستجو و
ت به اعزام واحدهاي خود اقدام ميهاي ساحلي كشور مستقر هستند، بالفاصله نسبدر استانساعته  ٢٤هماهنگي جستجو و نجات كه به صورت 

 كنند.

انجام خدمت،  رساني دستگاه به صورت دقيق در رابطه با زمانعالروي پايگاه اط هئزيرخدمت جهت ارا/ عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط
ت از يات خدمزئهاي دسترسي به خدمت و كليه جي، نحوه دسترسي و زمانضوري متقاضمورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبطه مراجعه ح كمدار

  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زطريق مي

  

 هزينه ها و پرداخت ها

در اين خصوص  نمايند.ذكور را به صورت رايگان ارايه ميهاي ساحلي كليه خدمات م) دولتSARالمللي جستجو و نجات (كنوانسيون بينطبق 
 هزينه اي از جانب دريافت كننده خدمات پرداخت نمي شود و ارايه دهنده خدمات نيز غرامتي پرداخت نمي كند.

 
  

 دوره عملكرد

دمات باشد و تمامي خان در اجراي كنوانسيون مربوطه ميجمهوري اسالمي اير سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان دستگاه متولي، نماينده دولت
  گردد.روز ارايه مير كليه ساعات شبانهمذكور به طور دائم د

  

 خاتمه توافقنامه

 اين خدمات بصورت دايم و بدون وقفه و در راستاي ايمني دريانوردي ارايه مي شود و بحث خاتمه آن مطرح نيست.

  

  

 


