بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

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

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

امروزه حدود  09درصد مبادالت تجارت جهاني از طريق درياها و کشتيراني انجام ميگردد و نقش و اهميت
بنادر به عنوان حملونقل دريايي در پاسخگويي به اين حجم عظيم اعم از کاال و مسافر بيش از پيش نمايان
ميشود .در کشورهای همجوار با دريا ،سواحل بهعنوان کانون فعاليتهای اقتصادی اعم از تجارت ،صنعت و
حمل ونقل کاال و مسافر ،تفريحي ،گردشگری و شيالت و پرورش آبزيان محسوب گرديده و در همه حال
فرصتهای ايدهآلي را برای توسعه اقتصادی و سرمايهگذاریهای کالن فراهم ميسازد .وجود  0099کيلومتر طول
سواحل کشور سبب شده است تا طي دهههای اخير سرمايهگذاریهای قابل توجهي در جهت ساخت و توسعه
سازهها و تاسيسات ساحلي و دريايي صورت پذيرد و پيشرفتهای قابل توجه علمي و فني و اجرائي در زمينه
طراحي و ساخت بنادر ،احداث سازههای ساحلي نظير موجشکن ،اسکله ،ابنيه حفاظتي و تجهيزات دريايي و بندری
و ساير تاسيسات ساحلي و فراساحلي ،به نحوی که متضمن تردد ايمن شناورها باشد ،حاصل گردد .رفع مشکالت
فني و اجرايي احداث انواع سازههای ساحلي و فراساحلي در محيط دريا و صرف هزينههای هنگفت اينگونه سازهها
و تاسيسات مهندسي اهتمام ويژه به طراحي مهندسي صحيح و مناسب بر طبق ضوابط ،استانداردها و معيارهای
طراحي بيش از پيش ضروری ميسازد.
سازمان بنادر و دريانوردی در راستای وظايف قانوني و حاکميتي خود در سواحل ،بنادر و آبراههای تحت
حاکميت کشور مبني بر ساخت و توسعه و تجهيز بنادر کشور و نيز صدور هرگونه مجوز ساختوساز دريايي و به
پش توانه مطالعات و تحقيقات صورت پذيرفته در بخش مهندسي سواحل و بنادر ازجمله برگزاری يازده دوره
همايش بين المللي سواحل بنادر و سازه های دريايي ) ، )ICOPMASارتباط با مجامع علمي بين المللي از جمله
انجمن زير ساخت های حمل و نقل آبي ) ، (PIANCمطالعات پايش و شبيهسازی سواحل کشور ،شبکه
اندازهگيری مشخصههای دريايي و طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي کشور ( )ICZMو با توجه به مرجعيت
علمي مهندسي سواحل و بنادر در کشور و به منظور ايجاد زمينههای الزم برای طراحي و احداث سازهها و
تاسيسات دريايي مطمئن و با دوام در سطح کشور اقدام به تهيه ،تدوين و بروزرساني آيين نامه ها و دستورالعمل
های مهندسي سواحل و بنادر نموده است.
دستورالعمل طراحي سازههای ساحلي به منظور ايجاد هماهنگي و يکنواختي در معيارهای طراحي ،ساخت،
نظارت و اجرای سازههای ساحلي و پروژههای موضوع آن دستورالعمل و همچنين رعايت اصول ،روشها و
فناوری های متناسب با تجهيزات کاربردی و سازگار با شرايط و مقتضيات کشور با همکاری معاوت پرديس
دانشکده های فني دانشگاه تهران تهيه و تدوين گرديده است" .دستورالعمل طراحي سازه های ساحلي" بصورت
يازده نشريه در تاريخ  1302/4/2توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور طي نشريه های
 839 ، 820الي  849ابالغ و از تاريخ  1302/7/1الزم االجرا گرديد .از آنجايي که سازمان بنادر و دريانوردی بر
اساس قانون به عنوان يکي از متوليان اصلي سواحل و دريا مي باشد ،در بخشنامه ابالغ شده اين سازمان عهدهدار
بهروزرساني دستورالعمل طراحي سازههای ساحلي معرفي گرديده ،و برنامه ريزی های الزم جهت اطالع رساني،
بکار گيری ،دريافت بازخورد و تشکيل کميته های تخصصي جهت بروز رساني آيين نامه صورت پذيرفته است.
ضمنا تهيه ساير دستورالعمل های مرتبط از جمله استفاده از موج شکن های شناور در سواحل ايران ،استفاده
از موج شکن های توده سنگي و دستورالعمل اندازه گيری مشخصه های دريايي در حال انجام مي باشد.
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتي()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تهيه ،تدوين و بروزرساني آيين نامه ها و دستورالعمل در
حوزه مهندسي سواحل و بنادر

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

اساتيد ،دانش پژوهان ،دانشجويان و شرکتهای داخلي
و خارجي مرتبط دريايي ساير ارگانهای مرتبط درايي

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي

تصدی گری
استاني

حاکميتي
روستايي
شهری
منطقه ای
ملي
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
ها
گواهينامه
و
مدارک
ساير
وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضای گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
 هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور-

آمار تعداد خدمت گيرندگان

قانون الحاق يك تبصره به بند  22ماده  3آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردی مصوب  ( 1340ساخت
و ساز بدون مجوز سازمان بنادر و دريانوردی در درياها و رودخانه های قابل کشتيراني ممنوع است .در
همين راستا تهيه دستورالعمل جهت ارايه مجوز و ساخت و ساز ايمن و مطابقت با استانداردهای تعيين
شده در طراحي و ساخت به عهده سازمان مي باشد)
نحوه تهيه دستورالعمل ها و آيين نامه های سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

 1099.نفر  . .خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

 -0جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر

يکبار برای هميشه
دو سال يکبار

تعداد بار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

 . . .بار در:

شماره حساب (های) بانکي

مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

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

در مرحله درخواست خدمت

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 کاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسي) کتاب و فايل های الکترونيکي
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي) اعالم نياز جامعه درايي کشور
ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -8نحوه دسترسي به خدمت

http://icopmas.pmo.ir

الکترونيکي

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فيلدهای
موردتبادل

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

-0ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر
 -0عناوين
فرايندهای خدمت

نام سامانه های ديگر

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي) کتاب و فايل های الکترونيکي
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
استعالم
استعالم الکترونيکي
فيلدهای موردتبادل
غير
الکترونيکي
برخط
online

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

درمرحله ارائه خدمت

غيرالکترونيکي

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستي
پيام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غيرالکترونيکي

دستهای
()Batch

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

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

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 (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونيك

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

تهيه دستورالعمل های مهندسي سواحل و بنادر
تدوين و انتشار بصورت فايل های الکترونيکي
پيگيری ابالغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
پيگيری چاپ و اطالع رساني به دستگاه های ذيربط

 -19نمودار ارتباطي فرايندهای خدمت
اعالم نياز جامعه دريايي
كشور

تشكيل كميته هاي تخصصي
مرتبط با موضوعات

تهيه دستورالعمل و آيين نامه

پيگيري ابالغ توسط سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور

ارائه دستورالعمل بصورت فايل
الكترونيكي و كتاب

پايش و بروز رساني
دستورالعمل

پايان

نام و نام خانوادگي تکميل کننده فرم :سميه شوقيان

تلفن04032080 :

پست الکترونيك:
icopmas@yahoo.com

واحد مربوط :واحد توسعه و تجهيز بنادر – اداره
کل مهندسي سواحل و بنادر

