
 

 

 توافقنامه سطح خدمت  

 "شناور  یمنیا زات یو خدمات پس از فروش تجه ریصدور مجوز کارگاه تعم"

 ۱۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰: کد خدمت

 

 مقدمه  .1

 

  مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شناورصدور  گیرندگان به خدمات  این توافقنامه دسترسی خدمت

و بنادر  را   توسط سازمان  ایمنی شناور شناور    مالکین نماید.تسهسل میدریانوردی  تجهیزات  از فروش  تعمیر و خدمات پس  کارگاه های 

پس از   ارسال نمایند.سازمان    اداره ثبت کشتیها و صدور گواهینامه های دریایی  -صدور مجوز خود را به اداره کل امور دریاییدرخواست  

اره ثبت کشتیها و صدور گواهینامه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات بررسی مدارک، بازرسی و ممیزی فنی از کارگاه توسط اد

در صورت دارا بودن شرایط الزامی موجود در بخش نامه ها و دستورالعمل های سازمانی نسبت به صدور مجوز   رده بندی مورد تایید سازمان

 گردد. اقدام می کارگاه

 

 هدف  .2

 

تعمیر و خدمات پس  خدمات شرکت های هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که بمنظور کیفیت ارائه خدمت ارائه شده توسط 

نظارت بر عملکرد شرکت های مذکور  مورد توافق قرار گیرد.  دریانوردی سازمان بنادر و  از فروش تجهیزات ایمنی شناور مورد تایید

های نظارت  این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روشباشد.  می  ی تحت پرچم ایران  برای شناورها  منجر به ارتقاء ایمنی

 کند.های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میمسئولیت و

 

 مسئولیت .3

 

مت را بر اسااان شاارایط و رعایت ، این خد1344اداره کل امور دریایی سااازمان بنادر و دریانوردی بر اسااان قانون دریایی ایران، مصااو   

سااازمان بنادر ودریانوردی به عنوان    دهد. این اطالعات پس از دریافت مدارک الزم ، ثبت و قابل پیگیری اساات.مالحظات ذیربط، ارائه می

تعمیر و خدمات  خدمات  شارکت های های صاادره برای  شاود و کلیه گواهینامههای دریایی شاناخته میساازمان متولی و مرج  ساازمان

کند که ساازمان بنادر و دریانوردی موافقت میاین ساازمان باشاد.  و از طرف  باید تحت نظارت   پس از فروش تجهیزات ایمنی شنناور

 :خدمت مورد نظر به ترتیب زیر ارائه نماید

 

 بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط شرکت مورد تقاضا  .1

معرفی شارکت به یکی از موساساات رده بندی مورد تایید ساازمان بنادر و دریانوردی به منظور ارزیابی شارایط کارگاهی و تسات نمونه یزمایشای  .2

 تجهیزات ایمنی بر اسان ییین نامه ها و الزامات ملی و بین المللی 



 

ثبت کشاتیها    همات پس از فروش محصاوالت توساط کارشاناساان ادارابازدید از شارایط کارگاهی و نحوه فعالیت شارکت در زمینه تولید ، عرضاه و خد .3

  و صدور گواهینامه های  دریایی سازمان 

 صدور تاییدیه شرایط کارگاهی و تایید نمونه محصول از سوی موسسه رده بندی ذیربط .4

از فروش تجهیزات ایمنی دریایی از ساوی شارکت صادور تاییدیه توساط اداره کل امور دریایی ساازمان برای تولید و و عرضاه و ارائه خدمات پس   .5

 متقاضی

 

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت .4

  

نسبت به ارائه مدارک و مستندات الزم در بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است

نماید. مجوز صادر شده با مدت اعتبار یک سال بوده و در پایان مدت اعتبار می بایست نسبت به  و قوانین و مقررات ملی و بین المللی ارئه  

و چنانچه    کارگاه صورت پذیرد.مدارک ارائه شده می بایست مورد تایید بودهانجام هماهنگی های الزم جهت ممیزی سالیانه و تمدید مجوز  

از مبادی   نسبت به لغو مجوز اعطا شده اقدام و  گونه تخلف گردد این حق را دارد تاخالف اظهارنامه سازمان بنادر و دریانوردی متوجه هر

 رسمی و حقوقی مراتب را مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار دهد. 

 

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 

 خدمت مورد نظر فاقد هر گونه هزینه ای برای متقاضی می باشد. 

 

 دوره عملکرد .6

اعتبار زمانی یک سنا  می باشند و در پایاا اعتبار بر اسناا بازرسنی و ممیزی سناونه صنورت گرفته توسن   مجوز اعطا شنده با 

 کارشناساا اداره ثبت کشتیها و صدور گواهینامه های دریایی نسبت به تمدید یا عدم تمدید مجوز اقدام می گردد. 

 

 


