مراحل ارائه اطالعات
این سازمان در راستای وظایف حاکمیتی خود در حوزه دریا و سواحل کشور از اوایل دهه هفتاد در راستای
رسالت سازمانی و به دلیل کمبود اطالعات دریایی و نیاز روزافزون به این اطالعات در سطح کشور ،در
قالب پروژه های مطالعاتی مختلف نسبت به ثبت و مدلسازی مشخصه های دریایی اقدام نموده و تاکنون
حجم قابل توجهی از این اطالعات ارزشمند جمع آوری شده است .عالوه بر این برای اولین بار در کشور
پروژه مدلسازی ساله امواج دریاهای ایران تعریف گردید که ماحصل آن اطالعات امواج به فواصل هر 13
کیلومتر در محودۀ آبهای شمالی و جنوبی کشور می باشد .خروجی این مطالعات در بانک اطالعاتی اداره
کل مهندسی سواحل و بنادر ذخیره شده که عالوه بر استفاده در پروژه های مختلف سازمان ،قابلیت
استفاده توسط مراکز علمی ،ارگان های دریایی و مهندسین مشاور را دارا می باشد .ذیال ً نحوه ارائه
اطالعات به متقاضیان تشریح می گردد:
الف-دانشجویان و دانش پژوهان:
به منظور حمایت از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه علوم مرتبط با دریا ،اطالعات مشخصه
های دریایی مورد نیاز دانشجویان پس از اخذ و بررسی مدارک ذیل بصورت رایگان و در قالب ضوابط موجود
جهت استفاده در پایان نامه های دانشجویی به متقاضیان ارائه می گردد .
موارد مورد نیاز جهت ارائه اطالعات به شرح زیر است:
 .1نامه رسمی از دانشگاه:
درخواست ها جهت دریافت اطالعات پارامترهای دریایی بایستی بصورت نامه رسمی (با امضای مجاز
رییس دانشکده و یا دانشگاه) از طریق دانشگاه انجام گرفته و متن نامه نیز بایستی در برگیرنده موارد
ذیل باشد:





خطاب به مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نوشته شود.
مشخصات دانشجو ،مقطع و رشته تحصیلی
عنوان و تاریخ تصویب پایان نامه
اسامی اساتید راهنما و مشاور

 .2تکمیل فرم درخواست دریافت اطالعات:
 فرم تکمیل شده مربوط به دانشجویان که به امضاء مدیر گروه یا امضاء استاد راهنما رسیده باشد
 مشخص نمودن نوع پارامترهای درخواستی ،محدوده دقیق مکانی و زمانی پارامترها
( خواهشمند است به منظور خوانا بودن و تسریع در روند کاری فرم درخواست و دریافت اطالعات( قالب ) Wordرا
از لینک زیر دریافت و تکمیل نمایید)

توجه  :با توجه به کارشناسی درخواست های ارسالی و ارائه حجم اطالعات مورد نیاز و متناسب با موضوع
پایان نامه و روش انجام آن خواهشمند است فرم مربوطه با راهنمایی استاد راهنما و متناسب با اطالعات
مورد نیاز جهت پایان نامه تکمیل شود و از درخواست اطالعات دیگر خودداری شود.
 .3تصویر پروپوزال تصویب شده پایان نامه
 .4تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی

ب -ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی
ارائه اطالعات به سایر ارگان ها و شرکت ها تنها با ارسال نامه درخواست رسمی از طریق کارفرمای
دولتی شامل معرفی طرح و ریز اطالعات مورد نیاز (شامل نوع پارامتر ٬زمان و مکان دقیق) امکان پذیر
خواهد بود.
تبصره :در صورتی که اطالعات جهت احداث سازه یا تاسیسات ساحل و دریایی باشد ارائه اطالعات تنها
در صورت اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان امکانپذیر است

توجه  :در صورت نقص مدارک و با عدم لحاظ موارد فوق در نامه های درخواست اطالعات این اداره کل از
ارائه اطالعات معذور می باشد.
با توجه به حجم درخواست ها و تنوع اطالعات مورد نیاز دانشجویان روند بررسی درخواست اطالعات و
ارائه اطالعات دو هفته کاری خواهد بود.

