عنوان خدمت در فهرست خدمات
آموزش ،آزمون و صدور اسناد دريانوردي

خدمت فوق تركيبي از  2شناسنامه خدمت تحت عناوين ذيل مي باشد:

 -1برگزاري آزمونها و صدور اسناد دريانوردي
 -2صدور پروانه فعاليت به مراكز آموزشي دريانوردي

بسمه تعالي

ضميمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه فعاليت به مراكز آموزشي دريانوردي

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي :سازمان بنادر و دريانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهر سازي

شرح خدمت

صدور پروانه فعاليت به مراكز آموزشي دريانوردي

نوع خدمت

√خدمت به شهروندان ()G2C
√خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي
دولتي()G2G
√حاكميتي
منطقه اي
√ملي
ماليات
سالمت
تولد
√آموزش
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان
 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت تاسيس مركز آموزش
دريانوردي

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تکميل مي شود).

تصدي گري
استاني

شهري
تامين اجتماعي

كسب و كار

بازنشستگي

مدارک و گواهينامه-
ها

 -6نحوه دسترسي به خدمت

وفات

ساير

√تقاضاي گيرنده
خدمت
ساير... :
√تشخيص دستگاه
موافقت اصولي و نهايي -ثبت تاسيس شركت آموزشي دريانوردي -ارائه مستندات گواهينامه سيستم كيفيت
فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

قوانين ملي -دستورالعملهاي مصوب سازمان بنادر و دريانوردي و كنوانسيون STCW
فصل

سال

بور متوسط ساالنه يك مورد

خدمت گيرندگان در :ماه
بر اساس دستورالعمل مصوب
سال
فصل
ماه
بار در:
يکبار براي هميشه
در صورت ارائه مدارک توسط متقاضي و بنا به تشخيص سازمان بنادر و دريانوردي مجوز صادر مي شود.
پرداخت بصورت الکترونيك
شماره حساب (هاي) بانکي
مبلغ(مبالغ)
ندارد

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن
به صورت غير الكترونيكي صادر مي شود.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن :خدمت الکترونيکي ندارد
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
در مرحله اطالع
رساني خدمت

روستايي
ثبت مالکيت

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
√ساير:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
√ملي
√استاني
√شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونيکي
غير
الکترونيکي

------------نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

-8ارتباط خدمت با ساير
دستگاههاي ديگر

از طريق مکاتبه ارسال مي شود.

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

√غيرالکترونيکي

نام سامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

√غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

√غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

دستهاي
()Batch

√غيرالکترونيکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
√ملي
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
√استاني
√ساير:
√شهرستاني
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
√ملي
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
√استاني
√ساير:
√شهرستاني
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الکترونيك

دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوين
فرايندهاي خدمت

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

-1
-2

-3
....
 -0نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
آغاز

كارشناس اداره استانداردها

رئيس اداره استانداردها

كارشناس اداره استانداردها

درج مشخصات مجوز صادر شده در ليست

صدور مجوز برگزاري دوره آموزشي

دريافت درخواست مجوز برگزاري

دوره هاي مورد تاييد مراكز آموزشي

براساس گزارش بازديد انجام شده

دوره از مراكز آموزشي

P6-F23

نامه اداري

نامه اداري

رئيس اداره استانداردها
صدور مجوز ادواري برگزاري دوره ها پس

پايان

از استقرار كارآمد سيستم مديريت كيفيت در

رئيس اداره استانداردها

كارشناس اداره استانداردها

تاييد نهايي درخواست

بررسي درخواست مراكز آموزشي براساس
دستورالعمل هاي مصوب سازمان و نتايج مميزي

مركز آموزشي و به روزآوري ليست
دوره هاي مورد تاييد

نامه هااداري

نامه اداري

P6-F23
بلي
رئيس اداره استانداردها
پاسخ عدم صدور مجوز به مركز
آموزشي

كارشناس اداره استانداردها

خير

آيا امكانات و تجهيزات كافي بوده است؟

آيا درخواست با االزامات انطباق دارد؟
خير

گزارش بازديد

نامه اداري

كارشناس اداره استانداردها

پرونده مركز آموزشي

بلي

كارشناس اداره استانداردها

كارشناس /رئيس اداره استانداردها
پاسخ عدم صدور مجوز به

در صورت لزوم بازديد از امكانات و تجهيزات مركز

مركز آموزشي

آموزشي و ارائه گزارس مربوطه به رئيس اداره
گزارش بازديد از مراكز آموزشي

نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيك:

نامه اداري

واحد مربوط:

ليست اطالعات مجوزهای حقيقي ،حقوقي و دولتي در وزارتخانه /سازمان ......

رديف

حقيقي

حقوقي

لغو√

دولتي

اصالح

ملي

اختصاصي

دريانوردی ،الزامات

مشترک *

مراكز آموزشي دريانوردی

مصوب سازمان بنادر و

الکترونيکي

4

صدور پروانه فعاليت به

√

√

√

√

غير الکترونيکي

3

تمديد√

دستورالعملهای

موافقت اصولي و
نهايي -ثبت تاسيس
شركت آموزشي
دريانوردي -ارائه
مستندات گواهينامه
سيستم كيفيت

(روز /ساعت)

مجوز

صدو ر√

1

2

مدت اعتبار

آيين نامه)

صدور

ناظر

فرآيند مجوز

توضيحات

(مصوبه ،بخشنامه،

(ريال)

فرآيند

مراجع

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانوني

مدارک مورد نياز

هزينه

متقاضي مجوز

فرم شماره يک

√

بر اساس
مفاد
دستورالعملها
ی مصوب
سازمان بنادر

در حال حاضر

√

√

√

√

بين المللي

هزينه دريافت
نمي شود.

سازمان
دريانوردی

√

√

√

√

() IMO

√
حداقل دو هفته
√

و دريانوردی

( 5ساله)

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترک با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

√

√

√

√

√

