
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٨٢١٠٤ كد هابيني امواج دريا جهت ناوبري در سواحل و آبراهپيش: نام خدمت

  

 قلن و حمل گسترش دريايي، هايسازه توسعه و احداث بهسازي، رشد به رو روند كشور، حاكميت تحت هايآب در ايمني ارتقاء لزوم به عنايت با: مقدمه
بيني مشخصات پارامترهاي پيش خزر، درياي و هرمز تنگه عمان، درياي فارس، خليج در كشور درياهاي منابع از بهينه برداري َبهره براي تالش و دريايي

 هاييكشت و صيادي هايقايق شدن غرق قبيل از حوادثي بيني امواج دريانداشتن اطالعات معتبر پيش .است ضروري امري ...) دريايي ( امواج و جريانات و
 اطالعات نبود دليل كه به غيره و ناوبري مشكالت دريايي، سكوهاي و هالوله نصب در مشكالت بروز ساخت، حال در و تمامنيمه هايسازه خرابي مسافربري،

شده بينيشهاي پيكند. با دسترسي به دادهمي وارد خصوصي هاينارگا و دولتي هايدستگاه به را زيادي هايهزينه ساله دهد، همهامواج رخ مي بينيپيش معتبر
ني امواج پيش بيت گيرندگان به خدمدسترسي آسانتر خدمت اين خدمت،هدف از گونه حوادث جلوگيري شود. توان به ميزان قابل توجهي از اينامواج دريا، مي

   باشد.ميسازمان بنادر و دريانوردي  توسط هادريا جهت ناوبري در سواحل و آبراه

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
ن سطح توافق دو جانبه در خصوص اياين بيانيه  مورد توافق قرار گيرد. هاآبراهبيني امواج دريا جهت ناوبري در سواحل و پيشخدمات 

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت وخدمت و روش

  

  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

 ورود اطالعات باد -١

 اجرايي مدلسازي موج و باد -٢

 هاسنجي مدلسازيصحت -٣
 بيني امواج درياهاي ايرانپيشروز آينده در سامانه  ٤بيني براي ارائه نمايش اطالعات پيش -٤

  

  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 ودر صورتيكه پس از پرداخت هزينه
  كند.ميننمايد سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت 

دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، ورت 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 حمرتبطه مراجع مورد نياز، مراحل اجرايي، تعداد كدارم

  . باشددر دسترس عموم مي دستگاهخدمت الكترونيكي  زطريق مي

  

  ها:ها و پرداختهزينه

رساني دستگاه جهت ارائه روي پايگاه اطالع خدمتها 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 مياين توافقنامه در سطح خدمت تا 

  

  توافقنامه:خاتمه 

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

 

  


