
 بيانيه توافق نامه سطح خدمات

 اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

  ١٣٠١٢٠٧٦١٠٠كدي                    زمجوز كارگاه كشتي ساصدور نام خدمت :                                         

  

اداره دي (دريانور توسط سازمان بنادر و كشتي سازيكارگاه  مجوزه دسترسي آسانتر خدمت گيرندگان به خدمات صدور هدف از توافقناممقدمه: 
جوز م مجوز بهر ه برداري از سازمان صنايع و دريافت مجوز از سازمان محيط زيست و مالك كارگاه پس از باشد.ميرآباد) ميكل بنادر و دريانوردي ا

  گردد.ميت امانه جامع دريايي ثباين مجوز در س ار گذار نمايند.مالكيت مكان كارگاه بايد مدارك فوق را در سايت بندر اميرآباد بخش ثبت شناوران ب

 اداره كل بنادر و دريانوردي(كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط سازمان بنادر ودريانوردي  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
ائه گواهينامه ار بازديد از كارگاه مربوطه و اين مجوز پس از ق قرار گيرد.مورد تواف  مجوز كارگاه كشتي سازي صدوركيفيت تحويل خدمات ميرآباد) ا

  موسسه رده بندي صادر مي گردد.

مسئوليتهاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميكند. اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روشهاي نظارت و  

  

  مسئوليت: 

(كميسيون هاي خاص دو مجلس)، فصل  ١٣٤٨بر اساس آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب بهمن  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد
 .  اين اطالعات پس از دريافت مدارك الزم در سامانه جامعساس شرايط و رعايت مالحظات ذيربط، ارائه مي دهد، اين خدمت را بر ا١٠دوم بند

  .دريايي، ثبت و قابل پيگيري است

بايد كليه گواهينامه هاي صادره براي شناوران  دريانوردي به عنوان سازمان متولي ومرجع سازمان هاي دريايي شناخته مي شود و ادر وسازمان بن
 قابل پيگيري است. و مجوز صادره در سامانه جامع دريايي ثبت مي گردد كليه مدارك دريافتي و بايد تحت نظارت اين سازمان باشد.

ارائه نمايد. به ترتيب زيرمورد نظر كند كه خدمت دريانوردي موافقت مي سازمان بنادر و  

  ا: هغيردولتي است كه مستندات آن مسئوليت هاي بخش دريايي براي بخش دولتي وتساجراي سيا دريانوردي داراي مجوز ايجاد و سازمان بنادر و

ه پست)سامان-(پيشخوان ثبت درخواست از طريق پورتال خدمات الكترونيكي -١  

دريافت كدپيگيري ازطريق پورتال خدمات دولت الكترونيكي -٢  

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

  اعالم نتيجه نهايي -٤

  

  



 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

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

روزكاري مجوزخود ٤تحويل آنها به اين سازمان متقاضي نتواند در موعد مقرر  در صورتيكه پس از پرداخت هزينه هاي اين خدمت و تكميل فرم و
  نمايد.متقاضي پرداخت ميهزينه خدمات به  درصد از ٢ميزان را دريافت نمايد سازمان بازاي هر زوز ديركرد غرامتي به 

در رابطه با زمان انجام خدمت،  قيدستگاه به صورت دق رسانياطالع گاهيپا يخدمت جهت ارائه رو رزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
ت از خدم اتيجزئ هيبه خدمت و كل يدسترس هايو زمان ينحوه دسترس ،يمتقاض يتعداد مرتبه مراجعه حضور ،ييمراحل اجرا از،يمدارك مورد ن

  .باشديخدمت در دسترس عموم م زيم قيطر

  

ها: ها و پرداختهزينه  

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

  

 دوره عملكرد:

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

 

توافقنامه: خاتمه  

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


