
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات 

 13052082102 کد دریایی و ساحلی   سازهای  و ساخت با مرتبط هاینامهآیین و ضوابط  تدوین: نام خدمت

 

دریا مسئولیت اعطای مجوز هرگونه ساخت  با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی براساس قانون به عنوان متولی اصلی سواحل و مقدمه : 

عه  بر  را  دریایی  و  ساحلی  ساز  برنامهو  وقت  معاونت  توسط  دارد،  راهده  نظارت  و  عهدهریزی  سازمان  این  جمهور  رئیس  و  بردی  گسترش  دار 

دسروزبه سازهرسانی  طراحی  اتورالعمل  در  و  گردید  ساحلی  کارگروههای  راهبری  و  تشکیل  راستا  بههای  ین  و  پایش  برای  رسانی  روزتخصصی 

های مهندسین مشاور و پیمانکار قرار گرفت. در ادامه جهت انجام ها و شرکتها، دانشگاهستور کار سازمان با مشارکت ارگاندستورالعمل فوق در د

ایجاد و حسب ابالغیه و    "ی کشورهای ساحلی و دریایبط و معیارهای فنی و اجرایی سازهکارگروه تخصصی ضوا"وظایف و تکالیف محوله قانونی

های تصویب کلیه ضوابط فنی و دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی مسئول و مرجع تفویض اختیار به عمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه،

  با   مرتبط   هاینامهآیین  و  ضوابط  تدوینت  گیرندگان به خدمدسترسی آسانتر خدمت  این خدمت،هدف از    گردیده است.  مرتبط با سواحل و دریا

 مراجعین،   از  شده  آوریجمع  نظرات  براساس  توافقنامه  این  در  بازبینی  باشد.میسازمان بنادر و دریانوردی  توسط    دریایی  و  ساحلی  سازهای  و  ساخت

 . پذیرفت خواهد انجام

 

کیفیت تحویل  ،  امیرآباداداره کل بنادر و دریانوردی  که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط    ست ا   هدف از این توافقنامه سطح خدمت اینهدف:  

این بیانیه سطح توافق    مورد توافق قرار گیرد.دریایی    و  ساحلی   سازهای  و   ساخت  با   مرتبط  هاینامهآیین  و   ضوابط  تدوینخدمات  

 کند.سازمانی را در صورت لزوم مشخص میهای مسئولیت های نظارت ودو جانبه در خصوص این خدمت و روش

 

 مسئولیت:  

  هایبرنامه  دائمی  احکام  قانون   34  ماده  ،عه دولت الکترونیكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اسو دریانوردی امیرآباد،    اداره کل بنادر

در حوزه تحت    سازمان بنادرهای  دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست   ،غیرهقانون برنامه و بودجه کشور    23ماده    و    10/11/95  مصوب  کشور  توسعه

 . ندباشمدیریت خود می

 شود. ارائه   زیرفرآیندهای خدمت را به ترتیب این کند که دریانوردی موافقت می  سازمان بنادر و

 دریایی  و ساحلی سازهای  و ساخت  با مرتبط  هاینامهآیین و ضوابط تدوین و تهیه -1

 گردیده تدوین هاینامهآیین و ضوابط  تکمیل و تدقیق جهت ذیربط آحاد نظرات  نقطه  اخذ -2

 ذیربط آحاد کلیه گیریبهره جهت هانامهآیین و ضوابط  غالاب و انتشار -3

 

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: 



 به این دستگاه ارائه نماید.  خود را از طریق سامانهو درخواست متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک 

خود را دریافت   مجوزان متقاضی نتواند در موعد مقرر   تحویل آنها به این سازم  های این خدمت و تکمیل فرم ودر صورتیکه پس از پرداخت هزینه

 کند.میننماید سازمان غرامتی به متقاضی پرداخت 

دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت،  ورت  ص  اه به رسانی دستگعالاه اطروی پایگ  ه ئزیرخدمت جهت ارا  /عات خدمت  الموارد مربوط به فرم اط

یات خدمت از  زئهای دسترسی به خدمت و کلیه جی و زمانترسی، نحوه دسضوری متقاضه حمورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مرتبطه مراجع  کدارم

 .  باشددر دسترس عموم می  دستگاه خدمت الکترونیکی  زطریق می

 

 ها: ها و پرداختهزینه

رسانی دستگاه  خدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زیرها منطبق با جدول هزینهها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 گردد.  ای دریافت نمیها و قوانین سازمان بنادر و دریانوردی، هیچگونه هزینهبرای این خدمت، طبق دستورالعمل  گردد.در پیوست الف مشخص می 

 

 دوره عملکرد: 

 باشد. پایان ارائه هرخدمت معتبر میاین توافقنامه در سطح خدمت تا 

 

 خاتمه توافقنامه:

 یابد. تحویل آن به متقاضی می و تایید با صدور پاسخ نهایی، این خدمت

 

 


