جزئيات مربوط به سامانه جامع اموردريانوردان

زمان ارائه خدمت

ارائه خدمت در ساعات اداري انجام مي پذيرد.

زمان تحويل درخواست

مدت زمان الزم براي آماده شدن و تحويل نهايي خدمت  7روز مي باشد كه به صورت
پيامك به متقاضي اعالم مي گردد.

نحوه درخواست و مكان اخذ خدمت

انجام درخواست خدمت و مكان آن به صورت تمام الكترونيكي صورت مي پذيرد و تنها
جهت دريافت اصل مدارك و يا شركت در آزمون مي بايست به يكي از مراكز سازمان
بنادر و دريانوردي در تهران يا بنادر مراجعه نمايد كه زمان و مكان نيز در سامانه به
متقاضي نمايش داده خواهد شد

نحوه تحويل خدمت و مكان آن

نتيجه نهايي ارائه خدمت در اين سامانه صدور اسناد دريانوردي يا شركت در آزمونهاي
دريانوردي مي باشد كه جهت دريافت نسخه اصل مدارك متقاضي مي بايست به يكي از
مراكز سازمان بنادر و دريانوردي در تهران يا بنادر مراجعه نمايد كه زمان تحويل و مكان
تحويل نيز در سامانه به متقاضي نمايش داده خواهد شد .زمان و مكان شركت در
آزمونها نيز به صورت كارت شركت در جلسه به اطالع دريانورد رسانده خواهد شد.

هزينه خدمت

مقدار هزينه دريافت خدمت و نحوه واريز به صورت جزئيات در كاتالوگ خدمات در
سامانه قرارداده شده است .

واجدين شرايط و ضوابط دريافت خدمت

شرايط دقيق براي دريافت خدمت به دريانوردان به صورت جزئي در كاتالوگ خدمات در
سامانه قرارداده شده است .

مراحل انجام كار

مراحل دريافت خدمت به صورت فلوچارت و متن آيين نامه در سايت به نمايش گذارده
شده است ضمن اينكه فرآيندها به صورت ويزاردي طراحي شده است

مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز در كاتالوگ هاي منتشر شده در سايت مشخص شده است ضمن اينكه
در طي فرايند انجام كار نيز طي دو مرحله كليه مدارك مورد نياز با متقاضي طرح مي
گردد.

تعامل مستقيم با مسئول ارائه خدمت

وجود امكان تعامل با مسول ارائه خدمت از طريق زير:
-1ايميل
-2تلفن مستقيم كارشناس در سامانه موجود است.
-3صفحه ارتباط با ما اين اطالعات در صفحه ارائه خدمت ذكر شده است
 -4در بخش پشتيباني امكان ثبت درخواست و ارجاع به كارشناس و يا مسئول ذيربط
موجود مي باشد

راهنماي نحوه استفاده از خدمت

راهنماي استفاده از سايت در سامانه موجود مي باشد

سواالت متداول

سواالت متداول در سايت در قسمت عمومي موجود است .

اطالعات تماس

ارائه راه هاي دسترسي و ارتباط با سازمان يا اداره مربوطه در صفحه ارائه خدمت به شرح
ذيل موجود است:
-1ساعت شروع و پايان كار روزانه سازمان
-2آدرس فيزيكي و پستي
-3آدرس الكترونيكي يا Email
 -4تلفن هاي سازمان
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