
 هپیوست 

 

 

 توافقنامه سطح خدمت

 اداره کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی

 16062079101دریانوردان کد پزشکی  سالمت گواهینامه صدور خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه .1

سانتر  هدف از • سی آ ستر صدور خدمتتوافقنامه د شکی دریانوردان  سالمت گواهینامه گیرندگان به خدمات  سازمان بنادر وپز سط   دریانوردی تو

سازمان)اداره صی و بین المللی( میکل امور دریانوردان،  ص ست کنندگان های تخ شد. کلیه درخوا شکان مراجعه به ، با این گواهینامهبا معتمد پز

انجام معاینات  دساااتورالعمل"و انجام معاینات و آزمایشاااات  زم بر اساااا   یت آنانو ارائه مدارک مورد نیاز جهت احراز هوادر تابعه تهران و بن

صدور گواهینامه شکی دریانوردان و  شکاننمایند، اقدام می "MP06-W35 مربوطه سالمت پز صح معتمد پز سبتپس از احراز  به  ت مدارک ن

 .نمایندمیصدور گواهینامه سالمت پزشکی  در صورت احراز شرایط متفاضی، اقدام بهسالمت پزشکی،  بررسی درخواست صدور گواهینامه

 هدف .2

تخصااصاای و های سااازمان اداره کل امور دریانوردان، ارائه شااده توسااط خدمت ارائه با کیفیت که اساات نیاخدمت توافقنامه ساا    نیهدف از ا •

 .ردیگ مورد توافق قرار ،این گواهینامه برای متقاضیاندریانوردان صدور گواهینامه سالمت پزشکی  لیتحو المللی، کیفیتبین

 کند.یم مشخصدر صورت لزوم  را یسازمان مسئولیت های نظارت و یها، روشدر خصوص این خدمتس   توافق دو جانبه  بیانیه، نیا •

 مسئولیت .3

مجلس  1375سال در راستای رعایت مفاد کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب مرداد ماه  •

سالمی ایران سیون و بخش الف 9/1و با عنایت به مقرره  شورای ا سیون مذکور، 9/1-کنوان ستورالعمل " آیین نامه کنوان سالمت د انجام معاینات 

تهیه و تدوین گردیده است، پزشکی دریانوردان مت جهت صدور گواهینامه سال "MP06-W35انوردان و صدور گواهینامه مربوطه شکی دریپز

، زم در سامانه جامع سیستم دریایی از دریافت مدارک عات پس دهد، این اطال، ارائه میشرایط و رعایت مالحظات ذیربطاین خدمت را بر اسا  

 پیگیری است.ثبت و قابل 

 : نمایدارائه  ریز بیرا به ترت کند که خدمتیموافقت ممعاونت امور دریایی  •

بخش دولتی و  یبرااداره امور دریانوردان  یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا یدارا اداره کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی •

 اشد:بمستندات آن به شرح ذیل میاست که غیر دولتی 

 MP06-W35( دستورالعمل انجام معاینات سالمت پزشکی دریانوردان و صدور گواهینامه مربوطه 1

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراکز صدور گواهینامه سالمت پزشکی دریانوردان،  ،این دستورالعمل 4ماده  4-5بر اسا  بند ( 2

 باشد.میبرعهده دستگاه نظارت مرکز و بندر 
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 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت .4

 ارائه نماید. پزشکان معتمد سازمان بنادر و دریانوردیحضوری به خود را از تنها از طریق  مکلف است مدارکمتقاضی دریافت این گواهینامه  •

صورتیکه پس از پرداخت هزینه • ضی نتواند در موعد مقرر که ها و تحویل آنکمیل فرمهای این خدمت و تدر  سازمان، متقا روز کاری  3ها به این 

 نماید.خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غرامتی به متقاضی پرداخت نمی گواهینامهباشد می

سانیاطالع پایگاه روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطالعات" موارد مربوط به فرم • ستگاه ر سنامه  در "د صورت دقیق در  خدمتشنا با راب ه به 

های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان

 شود.از سوی دستگاه ذکر می

 هاها و پرداختهزینه .5

  پاایگااه روی ارائاه جهات زیرخادمات /خادمات اطالعاات" هاا در فرمهاا م بق باا جادول هزیناههاا و پرداخاتتوافقاات مربوط باه هزیناه

 مشخص شوند. شناسنامه خدمتدر  "دستگاه رسانیاطالع

 دوره عملکرد .6

 این توافقنامه تا زمان اصالح / جایگزین شدن توافقنامه س   خدمات جدید، اعتبار دارد.

 افقنامهتوخاتمه  .7

 یابد.گواهینامه سالمت پزشکی دریانوردان در تهران و بنادر تابعه خاتمه میاین خدمت با رد درخواست متقاضی/ صدور 


