
 رسانی دستگاهجهت ارائه روي پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 13052078000 :شناسه خدمت حفظ ایمنی و امنیت دریانوردي :عنوان خدمت

 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2B(            )( خدمت به کسب و کار    )           G2Cخدمت به شهروندان (          : نوع خدمت

 نصب، تعمیر و نگهداري و راهبري عالئم کمک ناوبري، هیدروگرافی و الیروبی اسکله ها و آبراهها: شرح خدمت

 منطبق با استانداردهاي ملی و بین المللی و قراردادهاي منعقده مدارك مورد نیاز:

جزییات خدمت
 

 -- خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعته  24 ساعات ارائه خدمت:

 مراجعه حضوري ندارد حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)

  ندارد

  

. . .  

نحوه دسترسی به خدمت
 

    اینترنتی http://sso.pmo.ir/PMOPortal 

 پست الکترونیک:     

 84932195: تلفن گویا یا مرکز تماس 

  تلفن همراه    

                                                       پیام کوتاه    

 خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 خدمت: نحوه دسترسی به شکایت از

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



 نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 



 بسمه تعالی
 1 ضمیمه                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 13052078000: خدمت شناسه -2 : حفظ ایمنی و امنیت دریانورديعنوان خدمت -1

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 سازمان بنادر و دریانوردي نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت راه  و شهرسازي  نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

 هداري و راهبري عالئم کمک ناوبري، هیدروگرافی و الیروبی اسکله ها و آبراههانصب، تعمیر و نگ شرح خدمت

 ) G2Cبه شهروندان (خدمت  نوع خدمت 
  خدمت به کسب و کار )G2B(  
)خدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2G( 

نوع مخاطبین
 -کشتی هاي ورودي و خروجی –بنادر  –دریانوردان   

شرکتهاي کشتیرانی و سایر ارگانها و سازمانهاي فعال در 
 عرصه دریانوردي 

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

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

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

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 منطبق با استانداردهاي ملی و بین المللی و قراردادهاي منعقده

استانداردهاي سازمان بین المللی  -) و مقررات ملیIALAاستانداردهاي انجمن بین المللی چراغهاي دریایی( باالدستیقوانین و مقررات 
 هیدروگرافی

5- 
جزییات خدمت

 

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

 یکبار براي همیشه                                           . . .  بار در:       ماه        فصل          سال      تواتر
 مراجعه حضوري ندارد حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک (هاي) بانکیشماره حساب  مبلغ(مبالغ)
   
   

. . .   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 

 س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر
 

  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    
 

       (مانند وبگاه دستگاه) (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی 
 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    
 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP( 
 (باذکرنحوه دسترسی) سایرپست الکترونیک                              

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

 ( فیلدهاي دریافتی) فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر 
 
 

استعالم غیر  استعالم الکترونیکی
برخط الکترونیکی

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

    واچ بویه –بیکن  –موقعیت جغرافیایی بویه  –شماره بویه  
     
     
     

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر 
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

، است غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
برخط :استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



9- 
عناوین 

فرایندهاي خدمت
 

     

 کمک ناوبرينظارت عالیه بر قراردادهاي عالئم   -1
 نظارت عالیه بر قراردادهاي الیروبی -2
3- 

. . . . 
 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

 

 
 
 

 
 
 
 

 معاونت دریاییواحد مربوط:  پست الکترونیک: 84932195تلفن: معصومه جهان پناهنام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: 
 اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردي 

  اداره ایمنی دریانوردي 
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