بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :صدور پروانه فعاليت مراكز آموزشي دریانوردی

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرایي :سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

صدور پروانه فعاليت به مراكز متقاضي آموزش دریانوردی

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به كسب و كار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههای دولتي ()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصدیگری
 حاكميتي
 روستایي
 شهری
 استاني
 منطقهای
 ملي
 تولد  آموزش  سالمت  ماليات  كسب و كار  تامين اجتماعي  ثبت مالکيت
 بيمه  ازدواج  بازنشستگي  مدارک و گواهينامهها  وفات سایر
 تاسيسات شهری
 رخداد رویدادی مشخص
 تقاضای گيرنده خدمت  فرارسيدن زماني مشخص
 سایر:
 تشخيص دستگاه
فرم ثبت مشخصات مركز آموزش دریانوردی ،فرم تعهد مركز آموزش دریانوردی و فرم مدارک الزم مراكز آموزش
دریانوردی از دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر مراكز آموزشي MP06-W34

نحوه آغاز خدمت

 -5جزیيات خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي

متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت تاسيس مركز آموزش
دریانوردی

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت 18081429000

قوانين ملي -دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و كنوانسيون STCW

آمار تعداد خدمتگيرندگان

بطور متوسط ،یك الي دو مورد خدمتگيرنده در  :ماه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بر اساس دستورالعمل مصوب ( حدود یکماه)

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

 یکبار برای هميشه (تمدید پس از  5سال)

یك بار در  :ماه  فصل

 سال

در صورت ارائه مدارک توسط متقاضي و بنا به تشخيص سازمان بنادر و دریانوردی مجوز صادر مي شود.

مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

 فصل

 سال

شماره حساب(های) بانکي

ندارد

پرداخت بصورت الکترونيك




آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن
sp.pmo.ir

در مرحله اطالع رساني خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه
 الکترونيکي

 غيرالکترونيکي

رسانه ارتباطي خدمت
 تلفن همراه (برنامه كاربردی)
 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستي
 پست الکترونيك
 پيام كوتاه
 تلفن گویا یا مركز تماس
 سایر (با ذكر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
 سایر:

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسي به خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن :درگاه جامع امور دریانوردان

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاهها )
نام سامانههای دیگر

نيروی انتظامي

برخط
online

--

سوء پيشينه
متقاضي/تایيدیه
اماكن







استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت)
--

دستهای

نام سامانههای دستگاه
دیگر

فيلدهای
موردتبادل







()Batch

نام دستگاه دیگر

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

 غيرالکترونيکي

 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيك
 تلفن گویا یا مركز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 سایر (با ذكر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 سایر:
استعالم
استعالم الکترونيکي
فيلدهای موردتبادل
غير
الکترونيکي

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانهها
(بانكهای اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونيکي

 تلفن همراه (برنامه كاربردی)
 ارسال پستي
 پيام كوتاه

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

 غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

 الکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

 غيرالکترونيکي

 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيك
 تلفن گویا یا مركز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
 سایر (با ذكر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 سایر:
 اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
 سایر (باذكرنحوه دسترسي) نرم افزار جامع امور دریانوردان
 پست الکترونيك

دستهای
()Batch

 الکترونيکي

 تلفن همراه (برنامه كاربردی)
 ارسال پستي
 پيام كوتاه





 دستگاه
 مراجعه كننده









 دستگاه
 مراجعه كننده
 دستگاه
 مراجعه كننده

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

 -1صدور پروانه فعاليت به مراكز آموزشي دریانوردی

