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( تابعهدر مرکز و بنادر دریانوردی ) توسط سازمان بنادر و کارگاه کشتی سازی مجوزدسترسی آسانتر خدمت گیرندگان به خدمات صدور مقدمه: 

مجوز مالکیت  و صنعت، معدن و تجارتمجوز بهر ه برداری از سازمان  دریافت مجوز از سازمان محیط زیست و مالک کارگاه پس از باشد.می

خت پس از بررسی های الزم و بررسی شرایط احراز کارگاهی و توانایی سا .مکان کارگاه باید مدارک فوق را به بندر محل کارگاه خود ارایه نماید

 گردد.میامانه جامع دریایی ثبت در ستوسط بندر محل کارگاه صادر می گردد. این خدمت کارگاه کشتی سازی این مجوز کشتی مجوز 

مجوز کارگاه  صدورکیفیت تحویل خدمات  که بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط سازمان بنادر ودریانوردی ستا هدف از این خدمت اینهدف: 

 ارائه گواهینامه موسسه رده بندی صادر می گردد. بازدید از کارگاه مربوطه و این مجوز پس از مورد توافق قرار گیرد.  کشتی سازی

 

 مسئولیت: 

مگر  از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور مسئولیت حفظ ایمنی در دریا را به عهده دارد و ایمنی حاصل نمی گردد

شناور از زمان ساخت کشتی تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه های رده بندی مطابق با الزامات قانونی قرار گرفته باشد لذا آنکه 

این سازمان بنادر و دریانوردی با سامان دهی سازندگان شناور نسبت به نظارت بر شرایط کارگاهی و توانایی ساخت کشتی آنها اقدام می نماید. 

 رت پس از صدور مجوز کارگاه ساخت شناور توسط سازمان بنادر و دریانوردی تکمیل می گردد.نظا

 ها: غیردولتی است که مستندات آن مسئولیت های بخش دریایی برای بخش دولتی وتساجرای سیا دریانوردی دارای مجوز ایجاد و سازمان بنادر و

به بندر محل کارگاهارسال مدارک و مستندات ثبت درخواست از طریق  -1  

اطالعات مورد نیاز  همچنین گردش درون سازمانی کار در این مرحله انجام پذیرفته و بررسی کارشناسی چنانچه نواقصی موجود باشد و -2

 باشد.در دسترس می درخواست کننده از طریق همان درگاه و بر اساس گام قبلی

 اعالم نتیجه نهایی -3

 

 

گیرنده و دستگاه اجرایی:تعهدات متقابل خدمت   

اظهار نمایند و چنانچه خالف اظهارنامه سازمان بنادر و دریانوردی متوجه هرگونه مدارک خود را اصالت متقاضی دریافت این مجوز مکلف است 

 تخلف گردد این حق را دارد تا از مبادی رسمی و حقوقی مراتب را مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار دهد.

 

ها: پرداخت ها وهزینه  



 تمامی هزینه های مرتبط با ثبت شناور و صدور گواهینامه های دریایی در چارچوب مصوبات قانون دریایی ایران و قانون اصالح قانون دریایی

 ایران می باشد.

 


