
 رسانی دستگاهجهت ارائه روي پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 18051428000 :شناسه خدمت يانوردیو شناسنامه در یستگیمهارت، شا يها نامهیصدور گواه :عنوان خدمت

 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(             )G2B( خدمت به کسب و کار       )    G2Cبه شهروندان (خدمت           : نوع خدمت

 :شرح خدمت

رده هاي مختلف این فرایند براي ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صالحیت متقاضی براي شرکت در آزمونهاي دریانوردي در   فرایند برگزاري آزمونهاي دریانوردي: -1 
 و اسناد دریانوردان ت نام نامبرده در اداره آزمونمی باشد. در این فرایند ، درخواست متقاضی شرکت در آزمونهاي دریانوردي مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارك مورد نیاز ، ثب

 انجام می گیرد.

ن فرایند براي ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صالحیت متقاضی براي صدور گواهینامه و همچنین شناسنامه ای  فرایند صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردي : -2
یا شناسنامه دریانوردي  سبت به صدور گواهینامه ودریانوردي انجام می گیرد. در این فرایند ، درخواست متقاضی گواهینامه و یا شناسنامه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارك ن

 براي متقاضی اقدام می گردد.

کارت مهارت در فنون عرشه درصورت  -خدمت دریایی مطابق با درخواست -مدرك تحصیلی یا گواهی طی دوره آموزشی مربوطه  -دو قطعه عکس -فیش بانکی مدارك مورد نیاز:
 منی چهارگانه.گواهینامه ای -گواهینامه مهارت یا شایستگی -گذرنامه -نامه خدمات دریایی -نتیجه آزمون -کارت سالمت -شناسنامه یا کارت ملی -دفترچه کارورزي در صورت لزوم -لزوم

جزییات خدمت
 

 هفته 2الی  1 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعته از طریق درگاه 24 ساعات ارائه خدمت:

 یکبار حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)

 2176459001009 ریال(گواهینامه و شناسنامه) 000/250
 2176459001009 )گواهینامه مهارت(ریال  000/100
 2176459001009 )آزمونهاي مهارتریال ( 000/200
ریال (آزمونهاي شناورهاي سفرهاي   000/400

 2176459001009 نامحدود)

 2176459001009 ریال (آزمونهاي شناورهاي سفرهاي محدود) 000/300
 2176459001009 ریال(گواهینامه و شناسنامه) 000/250

نحوه دسترسی به خدمت
 

    اینترنتی http://seafarer.pmo.ir/portal 

 پست الکترونیک:     

 22802507: تلفن گویا یا مرکز تماس 

  تلفن همراه    

                                                       پیام کوتاه    

 خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 پایان

 آغاز

اعالم نتایج به 
 داوطلبین

آزمونکارشناس   

برگزاري آزمون بر 
اساس لیست شرکت 

 کنندگان در آزمون 

آزمونکارشناس   

کنترل و ارزیابی 
مدارك بر اساس 

در دستورالعمل و 
تکمیل صورت نیاز 

کنترل و ارزیابی 

تصحیح سواالت و 
آزموناداره  ارائه به   

 ممتحن

جمع آوري وارائه 
سواالت جهت تصحیح 

 به ممتحن

آزمونکارشناس   
تکمیل فرم درخواست 
شرکت در آزمون در 
سامانه جامع امور 

  

داوطلب شرکت در 

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

https://www.pmo.ir/fa/citizen/suggestions 

 نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 نمودار گردش کار آزمون                                                        نمودار گردش کار صدور اسناد دریانوردي                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان

 آغاز

 ارائه گواهینامه به متقاضی

 بخش پذیرش

درج اطالعات در نرم افزار 
 و صدور گواهینامه

 

اسنادکارشناس صدور   
تکمیل فرم درخواست 

در سامانه اسناد دریانوردي 

 جامع امور دریانوردان

 متقاضی دریافت گواهینامه

  
 

 واجد شرایط می باشد؟ متقاضی

کنترل و بررسی پرونده ها 
 تایید و فرم درخواست و

 آنها

 مسئول صدورکارشناس 

بلی

 

 خیر

اعالم به متقاضی جهت 
نواقص و مشکالترفع   

 بخش پذیرش



 بسمه تعالی
 1 ضمیمه                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 18051428000 : شناسه خدمت -2 شناسنامه دریانورديصدور گواهینامه هاي مهارت، شایستگی و : عنوان خدمت -1

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 سازمان بنادر و دریانوردي   (اداره آزمون و اسناد دریانوردان)   نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت راه و شهرسازي    نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

 شرح خدمت

این فرایند براي ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صالحیت متقاضی براي   فرایند برگزاري آزمونهاي دریانوردي: -1
شرکت در آزمونهاي دریانوردي در رده هاي مختلف می باشد. در این فرایند ، درخواست متقاضی شرکت در آزمونهاي دریانوردي مورد 

 انجام می گیرد. و اسناد دریانوردان رده در اداره آزمونبررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارك مورد نیاز ، ثبت نام نامب
 

این فرایند براي ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صالحیت   فرایند صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردي : -2
درخواست متقاضی گواهینامه و یا  متقاضی براي صدور گواهینامه و همچنین شناسنامه دریانوردي انجام می گیرد. در این فرایند ،

شناسنامه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارك نسبت به صدور گواهینامه و یا شناسنامه دریانوردي براي متقاضی اقدام می 
 گردد.

 نوع خدمت 
 ) G2Cخدمت به شهروندان (    
  )G2B( خدمت به کسب و کار    

 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
    

 دریانوردان و شرکتهاي کشتیرانی   

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 
 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 رویداد مرتبط با:
 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات    سالمت   آموزش    تولد     
 سایر   وفات   هامدارك و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 نحوه آغاز خدمت
 رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت        
 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

کارت  -خدمت دریایی مطابق با درخواست -مدرك تحصیلی یا گواهی طی دوره آموزشی مربوطه  -دو قطعه عکس -فیش بانکی
نامه  -نتیجه آزمون -کارت سالمت -شناسنامه یا کارت ملی -دفترچه کارورزي در صورت لزوم -مهارت در فنون عرشه درصورت لزوم

 منی چهارگانه.گواهینامه ای -گواهینامه مهارت یا شایستگی -گذرنامه -خدمات دریایی

 STCWدستورالعملهاي مصوب سازمان بنادر و دریانوردي و کنوانسیون  قوانین و مقررات باالدستی

5- 
جزییات خدمت

 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرندگان125000                    آمار تعداد خدمت گیرندگان
  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 سال یکبار                  . . .  بار در:       ماه        فصل          سال 5تمدید اسناد دریانوردي هر      تواتر
 یکبار حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
  2176459001009 ریال(گواهینامه و شناسنامه) 000/250
  2176459001009 )گواهینامه مهارت(ریال  000/100
  2176459001009 )آزمونهاي مهارتریال ( 000/200
  2176459001009 ریال (آزمونهاي شناورهاي سفرهاي  نامحدود) 000/400
  2176459001009 سفرهاي محدود)ریال (آزمونهاي شناورهاي  000/300

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر 
 http://seafarer.pmo.ir/portal 

  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

 الکترونیکی     
 

 (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

   
 
 



ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

مرحله 
تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا  
ارتباط با دیگر دستگاه ها )

 الکترونیکی     
 

 )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
امور امع جنرم افزار  (باذکرنحوه دسترسی) سایرپست الکترونیک                              

 دریانوردان
ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    

مراجعه 
حضوري

  

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 (برنامه کاربردي) تلفن همراه اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

 در
دستگاه

 

 نام سامانه هاي دیگر
 فیلدهاي موردتبادل

 
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch

 

     
     
     
     

 
 

 با
سایر
 

دستگاههاي 
 

مبلغ  فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دستگاه دیگر نام دستگاه دیگر
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
برخط :، استعالم توسطاست

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 



 دستگاه        سامانه ثبت احوال مشخصات ماهوي متقاضی سامانه ثبت احوال
 کننده مراجعه    

سامانه نهاد ریاست 
 جمهوري

سامانه نهاد ریاست  استعالم مجوز خروج متقاضی
 جمهوري

 دستگاه       
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

9- 
عناوین 

فرایندهاي خدمت
 

     
 برگزاري آزمونهاي دریانوردي  -1
 صدور گواهینامه هاي دریانوردي -2
 صدور شناسنامه دریانوردي -3

. . . . 
 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

 نمودار گردش کار آزمون
 اسناد دریانوردينمودار گردش کار صدور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الکترونیک پست 22802507 :تلفن رسول احمدپور :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
RAhmadpour@pmo.ir 

 اداره آزمون و اسناد دریانوردان :مربوط واحد

 

 پایان

 آغاز

 اعالم نتایج به داوطلبین

آزمونکارشناس   

برگزاري آزمون بر 
اساس لیست شرکت 

 کنندگان در آزمون 

آزمونکارشناس   

کنترل و ارزیابی مدارك 
بر اساس دستورالعمل و 

تکمیل در صورت نیاز 
    توسط داوطلب نواقص

کنترل و ارزیابی مدارك 
تصحیح سواالت و ارائه     

آزموناداره  به   

 ممتحن

جمع آوري وارائه سواالت 
 جهت تصحیح به ممتحن

 

آزمونکارشناس   
تکمیل فرم درخواست 

شرکت در آزمون در سامانه 
 جامع امور دریانوردان 

 داوطلب شرکت در آزمون

 پایان

 آغاز

 ارائه گواهینامه به متقاضی

 بخش پذیرش

درج اطالعات در نرم افزار 
 و صدور گواهینامه

 

 کارشناس صدور اسناد
تکمیل فرم درخواست 

در سامانه اسناد دریانوردي 

 جامع امور دریانوردان

 متقاضی دریافت گواهینامه

  
 

 شرایط می باشد؟واجد  متقاضی

کنترل و بررسی پرونده ها 
 تایید و فرم درخواست و

 آنها

 مسئول صدورکارشناس 

بلی

 

 خیر

اعالم به متقاضی جهت 
 رفع نواقص و مشکالت

 بخش پذیرش


	صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی
	برگزاري آزمونها و صدور اسناد دريانوردي

