بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرايي :سازمان بنادر و دريانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي

 -4مشخصات خدمت

شرح ارائه خدمات

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت

سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي وظايف حاكميتي خود پروژه اندازهگيري مشخصههاي دريائي را به
منظور جمعآوري اطالعات جامع از مشخصه هاي فيزيكي درياها و سواحل كشور در دستور كار خود
قرارداده است و به همين سبب انواع تجهيزات اندازهگيري كه عمدتاً توليد داخل هستند به كار گرفته
شدهاند .اطالعات شامل اطالعات هواشناسي(سرعت باد ،جهت باد ،دماي هوا ،رطوبت نسبي و فشار هوا) و
اقيانوس شناسي (پارامتر هاي موج ،شوري و دماي آب) ،نوسانات تراز سطح آب ،اطالعات مدلسازي هاي
امواج درياهاي ايران ،اطالعات بدست امده از مطالعات پايش و شبيه سازي سواحل كشور ( اطالعات موج و
جريان ،اطالعات جزرومد ،اطالعات خط ساحل ،اطالعات پروفيلهاي ساحلي ،برداشت نمونه رسوب،
اندازهگيري رسوب معلق ،مدل سازي دو بعدي جريان هاي جزر ومدي ،مدل سازي انتقال امواج ،مدل
سازي سه بعدي هيدروديناميک ،طبقه بندي خطوط ساحلي ،مدل سازي خيزآب ناشي از طوفان) مي
باشد .اين اطالعات مي تواند در طراحي و ساخت ساز هاي ساحلي ،انجام پروژه هاي تحقيقاتي ،برنامه
ريزي مديريت سواحل ،مدلسازي هاي فيزيكي ،مدلسازي هاي عددي  ،پيش بيني مخاطرات دريايي و
پروژه هاي دانشجويي و  ....مورد استفاده قرار گيرد.
در اين راستا در سال  6831پايگاه دادههاي مشخصههاي دريايي راهاندازي شده است كه امكان مشاهده
آنالين وضعيت دستگاهها اندازه گيري و پارامترهاي ثبت شده را ميسر ساخته است .همچنين اين پايگاه
قابليت تهيه گزارشهاي جدولي ،نموداري ،گلموج و  ...از پارامترها را دارد .ضمنا اداره كل مهندسي
سواحل و بنادر تمامي اطالعات و گزارشهاي مستخرج از پروژههاي سازمان در حوزه مديريت و
مهندسي سواحل و بنادر را در يک سامانه جغرافيايي متمركز بارگزاري نموده است .تا بتوان ضمن
يكپارچه سازي اطالعات ،در بخش ارائه آن به متقاضيان تسريع بيشتري به عمل آيد.
در اين فرآيند متقاضيان درخواست اطالعات ،مداركي كه در پورتال ذكر شده است را ارسال مي نمايند.
پس از دريافت مدارک ،بررسي هاي الزم صورت پذيرفته و پس از تحليل كارشناسي توسط كارشناسان
خبره اداره كل مهندسي سواحل و بنادر اطالعات در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G
حاكميتي
منطقه اي
ملي
ماليات
آموزش سالمت
تولد
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري

نوع
مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :اندازه گيري مشخصه هاي دريايي و ارائه به ارگان ها ،دانشگاهها،
مراكز تحقيقاتي و اشخاص حقيقي و حقوقي كشور

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

تقاضاي گيرنده خدمت
تشخيص دستگاه




اشخاص حقيقي و حقوقي
متقاضيان ساخت و سازهاي دريايي و ساحلي

تصدي گري
استاني
تحقيقات علمي
بازنشستگي

فرارسيدن زماني مشخص
ساير... :

شهري
تامين اجتماعي
مدارک و
گواهينامهها

رخداد رويدادي مشخص

روستايي
ثبت مالکيت
ساير
وفات

مدارک الزم براي انجام
خدمت

ارائه اطالعات به اشخاص حقيقي:
.1
.2
.3
.4

نامه رسمي معرفي
تکميل فرم درخواست اطالعات
كپي پروپوزال تصويب شده
تصوير كارت ملي و دانشجويي

ارائه اطالعات به اشخاص حقيقي:
.1

قوانين و مقررات باالدستي

 -5جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان
(روز -ماه-سال )
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

اخذ موافقت اوليه از كميته صدور مجوز سازه هاي دريايي
ارسال نامه از سوي كارفرماي دولتي طرح

.2
 متقاضيان حقوقي كه قصد طراحي و ايجاد سازه دريايي را دارا مي باشند .الزامي است موافقت اوليه از
كميته صدور مجوز سازه هاي دريايي را اخذ نمايند.
 دستورالعمل ارائه اطالعات بانک اطالعاتي اداره كل مهندسي سواحل و بنادر
 1111خدمت گيرنده در:

ماه

فصل

 15روز كاري
يکبار براي هميشه

سال

 . . .بار در:
شماره حساب (هاي) بانکي
-

مبلغ(مبالغ)
-

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

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

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 الکترونيک
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 الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا نمابر
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:
ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

http://coastseng.pmo.ir/fa/coastseng

غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

شايان ذكر است تمامي مراحل خدمت در حال الکترونيکي شدن ميباشد
فيلدهاي موردتبادل
نام سامانه هاي ديگر

استعالم الکترونيکي

سامانه مشخصه هاي دريايي

نام دستگاه ديگر

استعالم
غير
الکترونيکي

اطالعات مربوط به حوزه دريا

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
 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني

برخط
online

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

درمرحله ارائه خدمت

غيرالکترونيکي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
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( :جهت دريافت اطالعات)
ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

دستهاي
()Batch

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

الکترونيکي

اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
پست الکترونيک

اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
ساير (باذكرنحوه دسترسي)

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -1دريافت مدارک متقاضي
 -2بررسي مدارک متقاضي
 -3ارسال مدارک جهت اعالم نظر كارشناس خبره
 -4دريافت نظر كارشناس خبره
 -5ارائه اطالعات به متقاضي طبق نظر كارشناس خبره

 -11نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
 ارائه اطالعات به اشخاص حقيقي:
ارسال مدارک به اداره کل
مهندسی سواحل و بنادر
مدارک ناقص

تهیه نامه پاسخ

بررسی مدارک و وجود اطالعات در بانک اطالعات

ارسال مدارک متقاضی به کارشناس خبره

اعالم نظر کارشناس خبره

ارائه اطالعات بر اساس
اعالم نظر کارشناس
خبره



ارائه اطالعات به اشخاص حقوقي:
ارسال مدارک به اداره کل
مهندسی سواحل و بنادر
نيازبه احداث سازه
ارسال مدارک متقاضی به کمیته صدور مجوز سازه

بررسی مدارک و وجود اطالعات در بانک اطالعات

های دریایی

ارسال مدارک متقاضی به کارشناس خبره

اعالم نظر کارشناس خبره

ارائه اطالعات بر اساس
اعالم نظر کارشناس
خبره

نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم:
علي عرب سلماني

تلفن:
84932762

پست الکترونيک:
A_arab64@yahoo.com

واحد مربوط:
اداره كل مهندسي سواحل و بنادر

