بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرايي :سازمان بنادر ودر يانوردي
نام دستگاه مادر :وزرات راه وشهر سازي

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان

« دبيرخانه هماهنگي » در راستاي اجراي بند  22قطعنامه دهمين همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور و
مصوبه شوراي هماهنگي مديران مورخ  78/5/11به منظور هماهنگي فعاليتهاي ارگانها و سازمانهاي دولتي و
غيردولتي در صنعت دريايي كشور ،تشکيل گرديده و در حال حاضر نزديك به  43عضو دايمي دارد .مقر ان
سازمان بنادر و دريانوردي تعيين شده از جمله وظايف اين دبيرخانه برگزاري جلسات منظم ماهيانه با اعضاي
دبيرخانه ارگانهاي دريايي است براي پيگيري مصوبات جلسات شوراي عالي دبيرخانه و نيز نظارت بر حسن انجام
مصوبات و بند هاي قطعنامه همايش ارگانهاي دريايي مي باشد كه هرساله با همکاري كليه اعضا و به ميزباني
يکي از اعضاي دبيرخانه برگزار مي گردد مي باشد .همچنين تنظيم و برنامه ريزي نشست هاي شوراي عالي
مديران ارگانهاي دريايي كه به صورت فصلي برگزار مي گردد و نيز پيگيري مصوبات جلسات شوراي عالي
ارگانهاي دريايي  ،برگزاري همايش ساليانه هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور و برگزاري  ،مشاركت و حمايت از
برپايي نمايشگاههاي تخصصي دريايي درسطح ملي و هماهنگي و برنامه ريزي جهت تسهيل حضور كليه اعضا
دبيرخانه در نمايشگاههاي دريايي داخلي و بين المللي و همچنين برگزاري مراسم روز جهاني دريانورد و گرامي
داشت هفته دريانوردي به صورت ساالنه همگي از جمله فعاليتهايي است كه از طريق دبير خانه هماهنگي
ارگانهاي دريايي صورت مي پذيرد.
كليه ارگانهاي دريايي اعم از دولتي وبخش خصوصي
خدمت به شهروندان ()G2C
نفتکش  ،كشتيراني  ،سازمان محيط زيست  ،موسسات
خدمت به كسب و كار ()G2B
رده بندي  ،نيروي دريايي( سپاه وارتش ) و....
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G
نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور و پيگيري و نظارت بر
اجراي مصوبات جلسات شوراي عالي ارگانهاي دريايي و بندهاي قطعنامه
همايش ارگانهاي دريايي

 -2شناسه خدمت
( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تکميل مي شود).

حاكميتي
ملي
آموزش
تولد
تاسيسات شهري
تقاضاي گيرنده خدمت
تشخيص دستگاه

تصدي گري
استاني

شهري
تامين اجتماعي

منطقه اي
كسب و كار
ماليات
سالمت
مدارک و گواهينامهها
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
ساير... :

روستايي
ثبت مالکيت
ساير
وفات

اساسنامه دبير خانه ارگانهاي دريايي مصوب شوراي عالي مديران دريايي كشور
 . . .خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

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

يکبار براي هميشه
مبلغ(مبالغ)

 . . .بار در:
شماره حساب (هاي) بانکي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن

-1
نحوه
دستر
سي
به
خدم
ت

 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

www.dhod.pmo.ir

 -8ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

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

نام سامانه هاي ديگر

غيرالکترونيکي

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

برخط
online

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

دستهاي
()Batch

غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن:
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)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
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
غيرالکترونيکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
الکترونيکي
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الکترونيك

-7ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوين فرايندهاي خدمت

 -1تشکيل دبيرخانه هماهنگي ارگانهاي دريايي
 -2برنامه ريزي جهت تشکيل منظم جلسات ماهانه اعضاي دبيرخانه هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور كه با حضور نمايندگان سازمانها و ارگانهاي
عضو دبيرخانه تشکيل مي شود.
-3برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات شوراي عالي مديران ارگانهاي دريايي كشور كه به صورت فصلي برگزار ميشود
-4تشکيل كميته هاي علمي و تدوين و آماده سازي مقاالت و تنظيم قطعنامه ها
-5تشکيل كميته اجرايي و برنامه ريزي به منظور برگزاري همايش و ثبت نام از متقاضيان
 -1پيگيري مصوبات جلسات اعضاي دبيرخانه
 -8پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات جلسات شوراي عالي ارگانهاي دريايي
-7پيگيري و نظارت بر اجراي مفاد قطعنامه ها همايش هاي ارگانهاي دريايي

 -12نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

دبيرخانه هماهنگي ارگانهاي
دريايي

كميته علمي همايش

كميته اجرايي همايش

تشكيل جلسات دبيرخانه

دريافت مقاالت و متن سخنرانيها

تشكيل جلسات ستاد اجرايي

نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم:

تنظيم قطعنامه همايش

برنامهريزي براي زمان ،محل و
نحوه برگزاري همايش

پيگيري اجراي مفاد قطعنامه
ارگانهاي دريايي

فراخوان مقاله و ثبت نام
متقاضيان حضور در همايش

تلفن:

پست الکترونيك:

واحد مربوط:

