
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات

 مهندسی سواحل و بنادر اداره کل

 13052082104 کد هابینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراهپیش: نام خدمت

 

 نقل و حمل گسترش دريايی، هایسازه توسعه و احداث بهسازی، رشد به رو روند کشور، حاکمیت تحت هایآب در ايمنی ارتقاء لزوم به عنايت با: مقدمه

بینی مشخصات پارامترهای دريايی پیش خزر، دريای و هرمز تنگه عمان، دريای فارس، خلیج در کشور درياهای منابع از بهینه برداریبهره َبرای تالش و دريايی

 مسافربری، هایکشتی و صیادی هایقايق شدن غرق قبیل از حوادثی بینی امواج دريانداشتن اطالعات معتبر پیش .است ضروری امری ...( ) امواج و جريانات و

 معتبر اطالعات نبود دلیل که به غیره و ناوبری مشكالت دريايی، سكوهای و هالوله نصب در مشكالت بروز ساخت، حال در و تمامنیمه هایسازه خرابی

شده بینیهای پیشکند. با دسترسی به دادهمی وارد خصوصی هاینارگا و دولتی هایدستگاه به را زيادی هایهزينه ساله دهد، همهامواج رخ می بینیپیش

پیش بینی امواج ت گیرندگان به خدمدسترسی آسانتر خدمت اين خدمت،هدف از گونه حوادث جلوگیری شود. توان به میزان قابل توجهی از اينامواج دريا، می

  باشد.میسازمان بنادر و دريانوردی  توسط هادريا جهت ناوبری در سواحل و آبراه

 

کیفیت تحويل ، مهندسی سواحل و بنادراداره کل که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 

توافق دو جانبه در خصوص اين اين بیانیه سطح  مورد توافق قرار گیرد. هاآبراهبینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و پیشخدمات 

 کند.های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میمسئولیت های نظارت وخدمت و روش

 

 مسئولیت: 

دارای مجوز ايجاد و اجرای  ،غیره و ،عه دولت الكترونیكم، نقشه راه توسجم، برنامه ششتناد برنامه پنبه اس، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر 

 .ندباشدر حوزه تحت مديريت خود می سازمان بنادرهای سیاست

 شود.ارائه  زيرفرآيندهای خدمت را به ترتیب اين کند که دريانوردی موافقت می سازمان بنادر و

 ورود اطالعات باد -1

 اجرايی مدلسازی موج و باد -2

 هاسنجی مدلسازیصحت -3

 بینی امواج درياهای ايرانروز آينده در سامانه پیش 4بینی برای ارائه نمايش اطالعات پیش -4

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

 به اين دستگاه ارائه نمايد. خود را از طريق سامانهو درخواست متقاضی دريافت اين مجوز مكلف است مدارک 



خود را دريافت  مجوزان متقاضی نتواند در موعد مقرر  تحويل آنها به اين سازم های اين خدمت و تكمیل فرم ودر صورتیكه پس از پرداخت هزينه

 کند.میننمايد سازمان غرامتی به متقاضی پرداخت 

دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، ورت ص اه بهرسانی دستگعالاه اطروی پايگ هئزيرخدمت جهت ارا /عات خدمت الموارد مربوط به فرم اط

یات خدمت از زئهای دسترسی به خدمت و کلیه جی و زمانی، نحوه دسترسضوری متقاضه حمورد نیاز، مراحل اجرايی، تعداد مرتبطه مراجع کدارم

 . باشددر دسترس عموم می دستگاهخدمت الكترونیكی  زطريق می

 

 ها:ها و پرداختهزینه

 گردد. ای دريافت نمیدريانوردی، هیچگونه هزينهها و قوانین سازمان بنادر و برای اين خدمت، طبق دستورالعمل

 

 دوره عملکرد:

 باشد.پايان ارائه هرخدمت معتبر میاين توافقنامه در سطح خدمت تا 

 

 خاتمه توافقنامه:

 يابد.تحويل آن به متقاضی می و تايید با صدور پاسخ نهايی، اين خدمت

 

 


