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 خدمت

سازمان بنادر و دريانوردي با توجه به وظايف و تكالیف قانوني خود از جمله آئین نامه قانوني سازمان مصوب  1341مجلسین
و نیز تبصره الحاقي مصوب  1311مجلس محترم شوراي اسالمي ،مسئولیت صدور مجوز ساخت و بهرهبرداري سازهها و
تاسیسات دريايي را در دريا و رودخانههاي قابل كشتیراني بر عهده دارد .اين سازمان با استناد به تكالیف حاكمیتي و وظايف
محوله در قوانین سوم و چهارم توسعه ،براي اولین بار در كشور و منطقه ،طرح  ICZMايران را با مشاركت  11وزارتخانه و
دستگاه مرتبط طي مدت  1سال تهیه نمود كه نتايج آن در سال  1311به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري رسید و
در سال  1311از طريق شوراي مزبور جهت اجرا ،به استانداران استانهاي ساحلي ابالغ گرديد.
اهم خروجي مطالعات طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي جهت ارائه به استانداران به شرح ذيل مي باشد.
 -1ارائه نقشه هاي كاربري استانها در مقیاس 1:25111
 -2تهیه و ارسال نرم افزار پشتیباني تصمیم گیري DSS
 -3ارائه آموزش به مديران و كارشناسان استاني
در ابالغیة شماره  34612/311/11مورخ  11-16-14شوراي عالي معماري و شهرسازي در خصوص طرح مديريت يكپارچه
مناطق ساحلي( )ICZMمواردي همچون تدقیق نقشه كاربري استان ها در مقیاس  1:5111و ارائه به استانداري ها،
" تشكیل كمیتة ساماندهي و مديريت سواحل" و آموزش به مديرانم و كارشناسان استان ها توسط سازمان بنادر دريانوردي
درج گرديده است.

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاكمیتي
روستايي
شهري
منطقه اي
ملي
كسب و كار
ثبت مالكیت
تامین اجتماعي
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
 -قوانین و مصوبات نواحي ساحلي كشور

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گیرندگان

استانداران و دستگاه هاي اجرايي استان هاي ساحلي

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور در راستاي توسعه پايدار
سواحل

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

تصدي گري
استاني

-

قوانین و مصوبات نواحي ساحلي كشور

 5111.نفر  . .خدمت گیرندگان در:

ماه

فصل

سال

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

يكبار براي همیشه
دو سال يكبار
مبلغ(مبالغ)

 . . .بار در:

شماره حساب (هاي) بانكي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونیک

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكي بودن همه يا بخشي از آن
http://icopmas.pmo.ir

 -6نحوه دسترسي به خدمت

 -1ارتباط خدمت با
ساير سامانه ها
(بانكهاي اطالعاتي) در
دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

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

نام سامانه هاي ديگر

غیرالكترونیكي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي) بصورت كتاب و فايل الكترونیكي
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
استعالم
استعالم الكترونیكي
فیلدهاي موردتبادل
غیر
الكترونیكي
برخط
online

الكترونیكي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پیام كوتاه

دستهاي
()Batch

غیرالكترونیكي

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 الكترونیكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونیكي
ارسال پستي
پست الكترونیک
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونیكي
ارسال پستي
پست الكترونیک
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
الكترونیكي
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الكترونیک

-1ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فیلدهاي
موردتبادل

استعالم الكترونیكي اگر استعالم غیرالكترونیكي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)

 -1عناوين
فرايندهاي
خدمت

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
ارائه نقشه هاي كاربري استانها در مقیاس 1:25111
تهیه و ارسال نرم افزار پشتیباني تصمیم گیري DSS
ارائه آموزش به مديران و كارشناسان استاني

انجام مطالعات مديريت زيست محیطي  ،مديريت نوار ساحلي ساحلي ،كاربري زمین ،سیاسي امنیتي ،ساختار و سازمان و نظارت و ارزيابي و تلفیق

 -11نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
انجام مطالعات مديريت زيست محيطي  ،مديريت نوار ساحلي ساحلي ،كاربري
زمين ،سياسي امنيتي ،ساختار و سازمان و نظارت و ارزيابي و تلفيق

تهيه نرم افزار تحت وب DSS
و نقشه هاي كاربري اراضي
تشكيل كميته هاي تخصصي
مرتبط با موضوعات
ابالغ توسط شوراي عالي
معماري و شهرسازي به
استان هاي ساحلي

پايش و تدقيق طرح

آموزش به مديران و
كارشناسان

پايان

نام و نام خانوادگي تكمیل كننده فرم :سمیه شوقیان

تلفن14132161 :

پست الكترونیک:
icopmas@yahoo.com

واحد مربوط :واحد توسعه و تجهیز بنادر – اداره
كل مهندسي سواحل و بنادر

