
 بيانيه توافق نامه سطح خدمات

 اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

   ١٣٠٥٢٠٧٤٠٠٠ كد         خدمات ثبت شناورصدور  :نام خدمت                                         

  

اداره كل دريانوردي ( توسط سازمان بنادر و صدور خدمات ثبت شناوربه خدمات  گيرندگانخدمته دسترسي آسانتر هدف از توافقنام: مقدمه
مدارك هويتي خود را از طريق سايت بندر  مدارك مالكيت شناور و مالكين شناور بايد درخواست ثبت كتبي و باشد.) ميبنادر و دريانوردي اميرآباد

ثبت همه موارد در  بندي وگواهينامه ايمني موسسه ردهارائه  بازديد شناور و وپس از بررسي مدارك  اميرآباد بخش ثبت شناوران ارسال نمايند.
  گردد.سامانه جامع دريايي نسبت به صدور گواهينامه اقدام مي

  

اداره كل بنادر و دريانوردي دريانوردي ( كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط سازمان بنادر و ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
حداقل  اين خدمات شامل گواهينامه ثبت دائم و موقت و مورد توافق قرار گيرد. صدور خدمات ثبت شناورتحويل خدمات كيفيت  اميرآباد)

اين  گردد.بازديد از شناور ارائه مي بندي وارائه گواهينامه ايمني موسسه ردهكه پس از  باشدها ميگواهينامه دائم براي قايق خدمه براي شناورها و
 كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت وتوافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روشبيانيه سطح 

  

 مسئوليت: 

اول دفتر ثبت ، فصل ١٣٤٤مصوب ها و شناورها كشتي، ثبت نامه سازمان بنادر و دريانورديدريانوردي اميرآباد بر اساس آييناداره كل بنادر و 
. اين اطالعات دهدساس شرايط و رعايت مالحظات ذيربط، ارائه مياين خدمت را بر االمللي مخابرات دريايي، قوانين ملي و بين، ماده اول هاكشتي

 مرجع سازمان بنادر ودريانوردي به عنوان سازمان متولي و ، ثبت و قابل پيگيري است.دارك الزم در سامانه جامع درياييپس از دريافت م
ها گواهينامهك وكليه مدار هاي صادره براي شناوران بايد تحت نظارت اين سازمان باشد.بايد كليه گواهينامه شود ودريايي شناخته ميهاي سازمان

  باشد.قابل پيگيري مي و رددگدر سامانه جامع دريايي ثبت مي

  مايد.ارائه ن ه ترتيب زيرمورد نظر بكند كه خدمت دريانوردي موافقت مي سازمان بنادر و

  سامانه پست)_  (پيشخوان ثبت درخواست از طريق پورتال خدمات الكترونيكي -١

  دريافت كدپيگيري ازطريق پورتال خدمات دولت الكترونيكي -٢

 عات مورد نيازاطال همچنين گردش درون سازماني كار در اين مرحله انجام پذيرفته و بررسي كارشناسي چنانچه نواقصي موجود باشد و -٣
 باشد.در دسترس مي كننده از طريق همان درگاه و بر اساس گام قبليدرخواست

  اعالم نتيجه نهايي -٤

  

  



  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

  .حضوري به اين دستگاه ارائه نمايد. ياپست  متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك خود را از طريق سامانه

روزكاري مجوزخود  ٤در صورتيكه پس از پرداخت هزينه هاي اين خدمت و تكميل فرم وتحويل آنها به اين سازمان متقاضي نتواند در موعد مقرر 
  متقاضي پرداخت مينمايد.درصد هزينه خدمات به  ٥ميزان سازمان بازاي هر زوز ديركرد غرامتي به  ،را دريافت نمايد

-اطالع گاهيپا یخدمت جهت ارائه رو رزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
در رابطه با زمان انجام خدمت، مدارک مورد  قيدستگاه به صورت دق رسانی

 ینحوه دسترس ،یمتقاض یتعداد مرتبه مراجعه حضور ،يیمراحل اجرا از،ين
خدمت در  زيم قيخدمت از طر اتيجزئ هيبه خدمت و کل یدسترس هایو زمان

 .باشدیمدسترس عموم 

  

  ها: ها و پرداختهزينه

ها منطبق با جدول هزينه ها در فرم اطالعات خدمت/زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالع رساني دستگاه ها و پرداختفقات مربوط به هزينهتوا
  گردد.در پيوست الف مشخص مي

  

  دوره عملكرد:

  اين توافقنامه تا زمان اصالح / جايگزين شدن توافق نامه سطح خدمات جديد، اعتبار دارد.  

 

  خاتمه توافقنامه:

  تحويل آن به متقاضي خاتمه مي يابد. تاييد و ،يافت اين هدف با صدور پاسخ نهاييدر

  


