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 سازمان بنادر واز طریق  و صدور گواهینامه دریایی صدور خدمات ثبت شناوربه خدمات  گیرندگانخدمتدسترسی آسانتر : مقدمه

سازمان بنادر و دریانوردی از طریق سایت  شناور خود رادرخواست ثبت می توانند مالکین شناور  .انجام می شود) مرکز و بنادر و تابعه( دریانوردی 

ارسال  شمال و جنوب کشور و مراجعه حضور به یکی از ادارات و قسمت های بازرسی و ثبت شناورها در تهران و بنادر www.pmo.irبه آدرس 

ثبت همه موارد در سامانه جامع دریایی نسبت به صدور  بندی وارائه گواهینامه ایمنی موسسه رده بازدید شناور و وپس از بررسی مدارک  نمایند.

 گردد.گواهینامه اقدام می

 

صدور خدمات دریانوردی کیفیت تحویل خدمات  بنادر وکه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط سازمان  ستا این خدمتهدف از این هدف: 

، حداقل خدمه و دائم،و  موقتگواهینامه ثبت  صدور این خدمات شامل مورد توافق قرار گیرد.و صدور گواهینامه های دریایی  ثبت شناور

برای شرکت های راهبر  DOCسند انطباق  برای شناورها و ISSC و  CLC ،BCLC ،Removal of Wreck ،CSRگواهینامه بیمه های 

های سازمانی را در صورت مسئولیت های نظارت واین بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روش .باشدمی مدیریت ایمنی کشتیها

 کند.لزوم مشخص می

 

 مسئولیت: 

ارائه میاین خدمت را   مجلس ایران 1344مصوب ها و شناورها کشتیثبت نامه آیینقانون دریایی ایران و  بر اساس سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان بنادر ودریانوردی به عنوان سازمان متولی و ، ثبت و قابل پیگیری است.دارک الزم در سامانه جامع دریاییپس از دریافت م کشتی. دهد

مسئولیت انجام بازرسیها و صدور گواهینامه های دریایی با هدف حفظ ایمنی و امنیت در دریا و جلوگیری از  شود وشناخته می دریایی گشورمرجع 

 باشد.قابل پیگیری می و رددگها در سامانه جامع دریایی ثبت میک وگواهینامهکلیه مدار تحت نظارت این سازمان باشد.آلودگی محیط زیست 

 ارائه نماید. ه ترتیب زیرمورد نظر بکند که خدمت میدریانوردی موافقت  سازمان بنادر و

 سامانه جامع دریایی ثبت درخواست از طریق پورتال خدمات الکترونیکی -1

 سامانه جامع دریاییدریافت کدپیگیری ازطریق پورتال  -2

عات مورد نیاز اطال انجام پذیرفته وهمچنین گردش درون سازمانی کار در این مرحله  بررسی کارشناسی چنانچه نواقصی موجود باشد و -3

 باشد.در دسترس می کننده از طریق همان درگاه و بر اساس گام قبلیدرخواست

 اعالم نتیجه نهایی -4

 

 

http://www.pmo.ir/


 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

اظهار نمایند و چنانچه خالف اظهارنامه سازمان بنادر و دریانوردی متوجه هرگونه مدارک خود را اصالت متقاضی دریافت این مجوز مکلف است 

 دهد.تخلف گردد این حق را دارد تا از مبادی رسمی و حقوقی مراتب را مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار 

 

 ها: ها و پرداختهزینه

در چارچوب مصوبات قانون دریایی ایران و قانون اصالح قانون دریایی  تمامی هزینه های مرتبط با ثبت شناور و صدور گواهینامه های دریایی

 ایران می باشد.

 

 

 


