
 بیانیه توافق نامه سطح خدمت

 اداره کل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی و بین المللی

 18081429000کد  صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی نام خدمت:

کلیه امور مرتبط با صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی می باشد. در واقع این  ،منظور از این خدمت مقدمه:

کمیسیون مشترک مجلسین و در راستای  1343قانون دریایی ایران مصوب شهریور  192خدمت در اجرای ماده 

نگهبانی المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و کنوانسیون بین 8/1و  6/1های رعایت مفاد مقرره

مجلس شورای اسالمی به منظور صدور مجوز و  1375و آئین نامه مصوب مردادماه  (STCW-78)دریانوردان 

 نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی می باشد.

کل امور دریانوردان،  هدف از این توافقنامه این است که مجوز فعالیت آموزش دریانوردی توسط اداره هدف:

های الزم با رعایت استانداردهای و آموزشسازمانهای تخصصی و بین المللی صادر و امور کیفی آموزش دریانوردی 

 ام می گیرد.توسط متقاضی انجآموزشی مصوب سازمان 

مجوز و  المللی به استناد دستورالعمل صدوراداره کل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی و بین مسئولیت:

مصوب سازمان، مسئولیت صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی کشور را  نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی

 برعهده دارد.

نماید که این خدمت را مشروط بر آنکه متقاضی دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی موافقت می

 .تر درنظر بگیردرا جزئیتیب فرآیندهای ذیل سازمان را رعایت و اجرا نماید به تر

 ارائه درخواست توسط متقاضی بصورت مکتوب-1

 بررسی شرایط و تطبیق با الزامات و دستورالعمل ها-2

 کلیه شرایط مجوز فعالیت آموزش دریانوردی درصورت احراز صدور -3

 نظارت و بازرسی-4

 ممیزی-5

 

  



 اجرایی:تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه 

متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک و درخواست خود را براساس دستورالعملهای مصوب سازمان 

(MP06-W34)  از طریق الکترونیکی/غیرالکترونیکی به اداره کل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی و

المللی ارائه نماید. اطالعات دقیق جهت صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی روی پایگاه اطالع رسانی بین

www.pmo.ir  به صورت دقیق در رابطه با نحوه صدور، مدارک موردنیاز، مراحل اجرایی و روش اخذ مجوز قرار

  داده شده است.

 ها:هزینه ها و پرداخت 

 .انجام می شود نبه صورت رایگا

 : دوره عملکرد

های مصوب توافقنامه صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی از زمان شروع تا پایان آن منوط به رعایت دستورالعمل

 سازمان توسط متقاضی باشد.

 خاتمه توافقنامه:

کل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی توسط ادارهدریافت این خدمت با صدور مجوز فعالیت آموزش دریانوردی 

 و تحویل آن به متقاضی خاتمه می یابد.المللی و بین

 

http://www.pmo.ir/

