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) مرکز و بنادر و تابعه( انجام دریانوردی  سازمان بنادر واز طریق صدور مجوز ساخت شناور ی آسانتر خدمت گیرندگان به خدمات دسترسمقدمه: 

به کارگاه سازنده شناور تسلیم نموده و نقشه مراحل ساخت شناور  کلیه مالکان شناورقبل از شروع به ساخت شناور باید درخواست کتبی و.می شود

 به طور مشترک توسط ثبت شناوران وموسسه رده بندی صورت می گیرد مرحله بازدید ساخت شناور 6.با ایشان قرارداد ساخت شناور تنظیم نمایند

 یی صورت می گیرد. ثبت دائم از طریق سامانه جامع دریااتمام ساخت سناور گواهینامه پس از  و

 

صدور مجوز یفیت تحویل خدمات ک که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط سازمان بنادر ودریانوردی ستا هدف از این خدمت اینهدف: 

 ارائه گواهینامه از موسسه رده بندی صادر می گردد.این مجوز پس از بازید و  مورد توافق قرار گیرد. ساخت شناور

 

 مسئولیت:

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

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

این گواهینامه در سامانه  باید کلیه گواهینامه های صادره برای شناوران باید تحت نظارت این سازمان باشد. شناخته می شود وکشور ومرجع دریایی 

 ثبت قابل پیگیری می باشند. ازدیدها وبنابراین از طریق این سامانه مراحل ثبت ب جامع دریایی ثبت می گردد.

 ارائه نماید. را به ترتیب زیر مورد نظرکند که خدمت دریانوردی موافقت می سازمان بنادر و

سامانه جامع دریاییاز طریق پورتال توسط شرکت سازنده ثبت درخواست  -1  

سامانه جامع دریاییطریق پورتال  پیگیری از دریافت کد -2  

اطالعات مورد نیاز  همچنین گردش درون سازمانی کار در این مرحله انجام پذیرفته و کارشناسی چنانچه نواقصی موجود باشد وبررسی  -3

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

 اعالم نتیجه نهایی -4

 

 

 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 

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



 

ها: ها و پرداختهزینه  

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

 ایران می باشد.

 

 


