بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :كنترل و بازرسي فني و ايمني شناورها و سكوها

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرايي :سازمان بنادر و دريانوردی
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -7نحوه دسترسي به خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان
بازرسي مجدد در صورت
درخواست مالك يا فرمانده

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتي()G2G

افزايش ايمني آب راه ها از طريق بازرسي از شناورها
و همچنین حفاظت از محیط زيست دريايي
تصدی گری
استاني

حاكمیتي
روستايي
شهری
منطقه ای
ملي
كسب و كار
ثبت مالكیت
تامین اجتماعي
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
كلیه گواهینامه های قانوني شناور و مدارک مربوطه
قوانین دريايي ملي مصوب در مجلس شورای اسالمي و كنوانسیون های دريايي ملحق شده توسط ج.ا.ايران نظیر
قانون حفاظت از درياها و رودخانه های قابل كشتیراني ،سوالس ،مارپل و ...
سال
فصل
ماه
 5675خدمت گیرندگان در:
به طور متوسط يك ساعت(زمان انجام بازرسي بین يك ساعت تا  5ساعت متغیر میباشد)
سال
فصل
ماه
حسب نیاز متغیر میباشد  . . .بار در:
يكبار برای همیشه
حسب نیاز
پرداخت بصورت الكترونیك
شماره حساب (های) بانكي
مبلغ(مبالغ)
از  111دالر تا  232دالر

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكي بودن همه يا بخشي از آن
ندارد
سیستم جامع دريايي
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونیكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونیكي
ارسال پستي
پست الكترونیك
از طريق سیستم
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
جامع دريايي
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

بازرسي از شناورهای تحت پرچم و همچنین شناورهای خارجي وارده به بنادر كشور
نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تكمیل مي شود).

غیرالكترونیكي

الكترونیكي
از طریق
سیستم جامع

نام سامانه های ديگر

غیرالكترونیكي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیك
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الكترونیكي
غیر
الكترونیكي

برخط
online

 -6ارتباط خدمت با ساير سامانه
ها (بانكهای اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الكترونیكي

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستي
پیام كوتاه

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

دریایی
غیرالكترونیكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

در مرحله درخواست خدمت

دریایی

------

دستهای
()Batch

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با
ديگر دستگاه ها )

سیستم جامع

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الكترونیكي
از طریق

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالكترونیكي

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

-2ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر

تفاهم نامه اقیانوس هند
IOCIS

مربوط به تفاهم نامه
منطقه ای اقیانوس هند
مي باشد كه دارای 16
عضو مي باشد كه در
راستای كنترل و بازرسي
كشتي ها در تعامل مي
باشند.

اطالعات مربوط
به كنترل و
بازرسي كشتي ها.
اطالعات مربوط
به اجالس سالیانه
تفاهم نامه

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الكترونیكي اگر استعالم غیرالكترونیكي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
255555
مراجعه كننده
دالر به
صورت
سالیانه
حق
عضويت
پرداخت
مي شود.

 -9عناوين فرايندهای
خدمت

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -1تعیین ريسك باالقوه شناور بر اساس معیار انتخاب كشتي ها و ضرورت انجام بازرسي
 -2بازرسي از شناور حسب راهنماهای موجود
 -3تعیین نحوه برخورد با شناور در خصوص نواقص مشاهده شده از قبیل ممانعت از خروج آن ،تعیین زمان برای رفع نواقص و يا ممانعت از
ورود شناور به بندر در دفعات بعد
....

 -15نمودار ارتباطي فرايندهای خدمت

بررسي ريسك شناورهای وارده به بنادر
و سكوهای مستقر در آبهای تحت
حاكمیت

آيا ريسك شناور حسب معیارهای
انتخاب كشتي باال مي باشد

خیر

بله

اتمام

انجام بازرسي از شناور حسب
دستورالعملهای مربوطه و كنوانسیونهای
ملي و بین المللي

آيا نواقص شناور ايمني دريانوردی و يا
محیط زيست دريايي را به طور عمده به
خطر مي اندازد

بله

خیر

توقیف شناور تا رفع نقص

زمان دادن به شناور جهت

مربوطه

رفع نواقص احتمالي

