
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠٥٢٠٨٢١٠٢ كد دريايي و ساحلي سازهاي و ساخت با مرتبط هاينامهآيين و ضوابط تدوين: نام خدمت

  

اخت مسئوليت اعطاي مجوز هرگونه سبا عنايت به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي براساس قانون به عنوان متولي اصلي سواحل و دريا مقدمه : 
دار گسترش و بردي رئيس جمهور اين سازمان عهدهريزي و نظارت راهده دارد، توسط معاونت وقت برنامهو ساز ساحلي و دريايي را بر عه

ساني رروزپايش و بههاي تخصصي براي ين راستا تشكيل و راهبري كارگروههاي ساحلي گرديد و در اتورالعمل طراحي سازهرساني دسروزبه
هاي مهندسين مشاور و پيمانكار قرار گرفت. در ادامه جهت انجام ها و شركتها، دانشگاهستور كار سازمان با مشاركت ارگاندستورالعمل فوق در د

بالغيه و جاد و حسب ااي  "هاي ساحلي و دريايي كشوربط و معيارهاي فني و اجرايي سازهكارگروه تخصصي ضوا"وظايف و تكاليف محوله قانوني
هاي لتصويب كليه ضوابط فني و دستورالعم  سازمان بنادر و دريانوردي مسئول و مرجع  تفويض اختيار به عمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه،

 با بطمرت هاينامهآيين و ضوابط تدوينت گيرندگان به خدمدسترسي آسانتر خدمت اين خدمت،هدف از  گرديده است.  مرتبط با سواحل و دريا
 مراجعين، زا شده آوريجمع نظرات براساس توافقنامه اين در بازبيني باشد.ميسازمان بنادر و دريانوردي توسط  دريايي و ساحلي سازهاي و ساخت
  .پذيرفت خواهد انجام

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
توافق  اين بيانيه سطح مورد توافق قرار گيرد.دريايي  و ساحلي سازهاي و ساخت با مرتبط هاينامهآيين و ضوابط تدوينخدمات 

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت ودو جانبه در خصوص اين خدمت و روش

  

  مسئوليت: 

 هايبرنامه دائمي احكام قانون ٣٤ ماده ،عه دولت الكترونيكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اسو دريانوردي اميرآباد،  اداره كل بنادر
در حوزه تحت  سازمان بنادرهاي داراي مجوز ايجاد و اجراي سياست ،غيرهقانون برنامه و بودجه كشور  ٢٣ماده  و  ١٠/١١/٩٥ مصوب كشور توسعه

  .ندباشمديريت خود مي

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

 دريايي و ساحلي سازهاي و ساخت با مرتبط هاينامهآيين و ضوابط تدوين و تهيه -١

 گرديده تدوين هاينامهآيين و ضوابط تكميل و تدقيق جهت ذيربط آحاد نظرات نقطه اخذ -٢
 ذيربط آحاد كليه گيريبهره جهت هانامهآيين و ضوابط غالاب و انتشار -٣

  

  



  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 وپرداخت هزينهدر صورتيكه پس از 
  كند.ميننمايد سازمان غرامتي به متقاضي پرداخت 

رابطه با زمان انجام خدمت، دقيق در 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 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 هزينهو پرداختها توافقات 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 

  

  خاتمه توافقنامه:

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

 

  


