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توافقنامه سطح خدمت
اداره کل امور دریانوردان ،سازمان های تخصصی و بین المللی
توافقنامه سطح خدمت صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی کد 16062079100
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مقدمه

•

هدف از توافقنامه د ستر سی آ سانتر خدمت گیرندگان به خدمات صدور مجوز به پز شکان معتمد دریانوردي تو سط سازمان بنادر و دریانوردي
(ادارهکل امور دریانوردان ،سازمان هاي تخ ص صی و بین المللی) میبا شد .کلیه درخوا ست کنندگان این مجوز ،با ار سال مدارک و یا با مراجعه به
اداره امور دریانوردان تهران و بنادر تابعه ،با درخوا ست کتبی و ارائه مدارک م ستند پز شکی ن سبت به ثبت مدارک خود اقدام می نمایند ،اداره امور
دریانوردان پس از بررسی مدارک دریافت شده ،نسبت به تأیید و یا رد مجوز اقدام می نماید.

 .2هدف
•

هدف از این توافق نا مه سططط

خد مت این اسطططت که به منظور ارا ئه با کیف یت خد مت ارا ئه شطططده توسطططط اداره کل امور در یانوردان،

سازمان هاي تخصصی و بین المللی ،کیفیت تحویل صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردي براي پزشکان معتمد ،مورد توافق قرار گیرد..
•

این بیانیه ،س

توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهاي نظارت و مسئولیتهاي سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

 .3مسئولیت
•

در راستاي رعایت مفاد کنوانسیون بین المللی استانداردهاي آموزشی ،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب مرداد ماه سال  1375مجلس
شوراي اسالمی ایران و با عنایت به مقرره  1/9کنوانسیون و بخش الف 1/9-آیین نامه کنوانسیون مذکور ،این خدمت را بر اساس شرایط و رعایت
مالحظات ذیربط ،ارائه می دهد ،این اطالعات پس از دریافت مدارک الزم در سامانه جامع سیستم دریایی ،ثبت و قابل پیگیري است.

•

معاونت امور دریایی موافقت میکند که خدمت را به ترتیب زیر ارائه نماید:

•

اداره کل امور دریانوردان ،سازمان هاي تخصصی و بین المللی داراي مجوز ایجاد و اجراي سیاستهاي اداره امور دریانوردان براي بخش دولتی و
غیر دولتی است که مستندات آن به شرح ذیل میباشد:

 )1دستورالعمل انجام معاینات سالمت پزشکی دریانوردان و صدور گواهینامه مربوطه MP06-W35
 )2بر ا ساس بند  4-7ماده  4این د ستورالعمل، ،م سئولیت معرفی و تأیید اولیه پز شك معتمد در تهران برعهده پز شك ناظر سازمان و در بنادر برعهده
پزشك ناظر بندر می باشد.
 )3بر ا ساس بند هاي  4-8و  4-9ماده  4این د ستورالعمل ،م سئولیت صدور مجوز در سفرهاي نامحدود جهت مراکز صدور گواهینامه هاي سالمت
پزشکی دریانوردان در تهران و بنادر برعهده اداره کل امور دریانوردان ،سازمان هاي تخصصی و بین المللی می باشد.
 )4مسئولیت صدور مجوز در سفرهاي نزدیك به ساحل جهت مراکز صدور گواهینامه هاي سالمت پزشکی دریانوردان در تهران برعهده اداره کل امور
دریانوردان ،سازمانهاي تخصصی و بینالمللی و در بنادر برعهده مدیران کل بنادر مربوطه می باشد.
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 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
•

متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از تنها از طریق پست /حضوري به این دستگاه ارائه نماید.

•

در صورتیکه پس از تکمیل فرمها و تحویل آنها به این سازمان ،متقا ضی نتواند در موعد مقرر که  20روز کاري میبا شد تأییدیه و یا رد مجوز
خود را دریافت نماید ،سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غرامتی به متقاضی پرداخت نمینماید.

•

موارد مربوط به فرم "اطالعات خدمت /زیرخدمت جهت ارائه روي پایگاه اطالعر سانی د ستگاه" در شنا سنامه خدمت به صورت دقیق در راب ه با
زمان انجام خدمت ،تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی ،نحوه دسترسی و زمانهاي دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه
از سوي دستگاه ذکر میشود.

 .5هزینهها و پرداختها
این خدمت به صورت رایگان صورت می پذیرد.
 .6دوره عملکرد
این توافقنامه تا زمان اصالح  /جایگزین شدن توافقنامه س

خدمات جدید ،اعتبار دارد.

 .7خاتمه توافقنامه
این خدمت با رد درخواست پزشك /صدور مجوز توسط اداره امور دریانوردان تهران و بنادر تابعه خاتمه مییابد.

