بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت13052078107 :

 -4مشخصات خدمت

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

انجام امور کنترل و بازرسی کشتی ها و ارایه گزارشات مربوطه به فرمانده شناوران

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههای دولتی ()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصدیگری
 حاکمیتی
 روستایی
 شهری
 استانی
 منطقهای
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  مالیات  کسب و کار  تامین اجتماعی  ثبت مالكیت
 بیمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهینامهها  وفات سایر
 تاسیسات شهری
 رخداد رویدادی مشخص
 تقاضای گیرنده خدمت  فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :کنترل و بازرسی کشتیها

کلیه گواهینامه ها و مستندات مربوط به کشتی
کلیه قوانین ملی و بین المللی در خصوص کنترل و بازرسی کشتی ها که بالغ بر  32کنوانسیون بین المللی مصوب سازمان
بین المللی دریانوردی ) (IMOشامل
( – SOLAS – MARPOL – STCW – CLC FOUND – MLC 2006 – BWMC
…BUNKER CLC- TONNAGE CONVENTION 69 - LOADLINE - AFS 2001- COLREG 72
می باشد .همچنین قوانین ملی مانند قانون حفاظت ازدریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به نفتی

 فصل

 -5جزییات خدمت

کلیه شرکت های کشتیرانی
مالكین شناوران
فرماندهان کشتی ها

 17000خدمتگیرنده در  :ماه
آمار تعداد خدمتگیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :متوسط  4ساعت
بستگی به نوع شناوربر اساس رژیم نوین کنترل و بازرسی از  3ماه تا  24ماه
 یكبار برای همیشه
تواتر
یک بار در  :ماه  فصل  سال
تعداد بار مراجعه حضوری
يك
پرداخت بصورت الكترونیک
شماره حساب(های) بانكی
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

خدمت کنترل و بازرسی اولیه جهت تمامی
شناوران رایگان می باشد.
خدمت کنترل و بازرسی مجدد جهت
شناوران خارجی بر اساس کتابچه تعرفه و
با ارز دالر انجام می پذیرد.

 سال





https://sso.pmo.ir/PMOPortal/
http://iomou.org/
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونیكی بودن همه یا بخشی از آن :سیستم جامع دریایی IMAS
تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند IOMOU

مراحل خدمت

در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكی بودن همه یا بخشی از آن

نوع ارائه
 الكترونیكی

رسانه ارتباطی خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الكترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

 غیرالكترونیكی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الكترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)
 پست الكترونیک

در مرحله درخواست خدمت

 الكترونیكی

 الكترونیكی
 غیرالكترونیكی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاهها )

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 غیرالكترونیكی

 الكترونیكی

درمرحله ارائه خدمت

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الكترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:بازرسی فنی و ایمنی از کشتی  شهرستانی
و تجهیزات به صورت حضوری و بر
روی کشتی صورت می پذیرد.
استعالم
استعالم الكترونیكی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الكترونیكی

اداره ثبت شناوران و صدور گواهینامه
های دریایی
سامانه جامع دریایی (ثبت شناوران و
صدور گواهینامه های دریایی-
زیرسیستم ورود و خروج)
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استعالم الكترونیكی اگر استعالم غیرالكترونیكی
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نام دستگاه دیگر

نام سامانههای دستگاه

فیلدهای

مبلغ
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 -7ارتباط خدمت با سایر سامانهها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

برخط
online

نام سامانههای دیگر

دستهای
()Batch

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 غیرالكترونیكی

برخط
online

دستهای

()Batch

دیگر

موردتبادل

(درصورت
پرداخت)

است ،استعالم توسط:

تفاهم نامه منطقه ای
اقیانوس هندIOMOU
مراجع دریایی کشورهای
صاحب پرچم
موسسات رده بندی





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده





سازمان شیالت





 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

 -1کنترل و بازرسی کشتی های تحت پرچم
 -2کنترل و بازرسی کشتی های خارجی
-3کنترل و بازرسی سكوهای فراساحل

--

 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده

