
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٨٢١٠٣ كد دريايي هايمشخصه مستمر انتشار: نام خدمت

  

د هاي موج ماننزيكي نظير دما و شوري آب و مشخصههاي دريايي (پارامترهاي فيگيري پارامترها و مشخصهاندازه منظور از اين خدمت،: مقدمه
پريود و جهت امواج و پارامترهاي هواشناسي مانند دما، رطوبت، سرعت و جهت باد) در محدوده مهمترين بنادر كشور و ارائه آن اطالعات ارتفاع، 

ن به گيرندگادسترسي آسانتر خدمت اين خدمت،هدف از باشد. مي ها و غيرههاي دولتي، شركتها، ارگانردم، دانشجويان، محققان، دانشگاهبه عموم م
   باشد.ميبنادر و دريانوردي  سازمان توسط دريايي هايمشخصه مستمر انتشارت خدم

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
اي نظارت هاين بيانيه سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت و روش گيرد.مورد توافق قرار  دريايي هايمشخصه مستمر انتشارخدمات 

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت و

  

  مسئوليت: 

اجراي  داراي مجوز ايجاد و ،غيره و ،عه دولت الكترونيكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اسو دريانوردي اميرآباد،  اداره كل بنادر
  .ندباشدر حوزه تحت مديريت خود مي سازمان بنادرهاي سياست

  شود.ارائه  زيرفرآيندهاي خدمت را به ترتيب اين كند كه دريانوردي موافقت مي سازمان بنادر و

 ارسال مدارك به اداره كل مهندسي سواحل و بنادر -١

 بررسي مدرك و وجود اطالعات در بانك اطالعات -٢

 ارسال مدارك متقاضي به كارشناس خبره -٣

 اعالم نظر كارشناس خبره -٤

 ارائه اطالعات براساس نظر اعالم نظر كارشناس -٥

  

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي:

  به اين دستگاه ارائه نمايد. خود را از طريق سامانهو درخواست متقاضي دريافت اين مجوز مكلف است مدارك 

يافت خود را در مجوزان متقاضي نتواند در موعد مقرر  تحويل آنها به اين سازم هاي اين خدمت و تكميل فرم واز پرداخت هزينه در صورتيكه پس
  كند.ميننمايد سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت 



در رابطه با زمان انجام خدمت،  دقيقورت ص اه بهرساني دستگعالاه اطروي پايگ هئزيرخدمت جهت ارا/ عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط
ت از يات خدمزئهاي دسترسي به خدمت و كليه جي و زماني، نحوه دسترسضوري متقاضه حمورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد مرتبطه مراجع كدارم

  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زطريق مي

  

  ها:ها و پرداختهزينه

رساني دستگاه خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زيرها منطبق با جدول هزينهها و پرداختتوافقات مربوط به هزينه
  گردد. اي دريافت نميها و قوانين سازمان بنادر و دريانوردي، هيچگونه هزينهبراي اين خدمت، طبق دستورالعمل گردد.در پيوست الف مشخص مي

  

  دوره عملكرد:

  باشد.پايان ارائه هرخدمت معتبر ميوافقنامه در سطح خدمت تا اين ت

  

  خاتمه توافقنامه:

  يابد.تحويل آن به متقاضي مي و تاييد با صدور پاسخ نهايي، اين خدمت

 

  


