
 رسانی دستگاهجهت ارائه روي پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 13052082100 :شناسه خدمت )ICZMنظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور ( :عنوان خدمت

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

 یمجلسین و نیز تبصره الحاق 1348سازمان بنادر و دریانوردي با توجه به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله آئین نامه قانونی سازمان مصوب : شرح خدمت
بر  رانیهاي قابل کشتی ها و تاسیسات دریایی را در دریا و رودخانه برداري سازه مسئولیت صدور مجوز ساخت و بهره  ،یاسالم يمجلس شورا 1387مصوب 

را  رانیا ICZMسوم و چهارم توسعه، براي اولین بار در کشور و منطقه، طرح  نیمحوله در قوان فیو وظا یتیحاکم فیسازمان با استناد به تکال نیعهده دارد. ا
و در سال  دیرس يو معمار يهرسازش یعالیشورا بیبه تصو 1389آن در سال  جیسال تهیه نمود که نتا 8وزارتخانه و دستگاه مرتبط طی مدت  18ت با مشارک

 .دیابالغ گرد یساحل يها مزبور جهت اجرا، به استانداران استان يشورا قیاز طر 1391
 خروجی مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی جهت ارائه به استانداران به شرح ذیل می باشد: اهم

  1:25000ارائه نقشه هاي کاربري استانها در مقیاس  -1
  DSS يریگ میتصم یبانیتهیه و ارسال نرم افزار پشت -2
  یو کارشناسان استان رانیارائه آموزش به مد -3
) مواردي ICZMشوراي عالی معماري و شهرسازي در خصوص طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( 91-06-04مورخ  91/300/34612ابالغیۀ شماره  در

 و ارائه به استانداري ها،  1:5000همچون تدقیق نقشه کاربري استان ها در مقیاس 
 کارشناسان استان ها توسط سازمان بنادر  دریانوردي درج گردیده است.و آموزش به مدیران و  "تشکیل کمیتۀ ساماندهی و مدیریت سواحل "

 قوانین و مصوبات نواحی ساحلی کشور مدارك مورد نیاز:

جزییات خدمت
 

 -- خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعته از طریق درگاه 24 ساعات ارائه خدمت:

 مراجعه حضوري ندارد حضوري بار مراجعه تعداد

ارایه خدمت(ریال) به هزینه 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)

  رایگان

  

. . .  

نحوه دسترسی به خدمت
 

    اینترنتی 
 Iraniczm.pmo.ir 

Hiczm.pmo.ir 
 پست الکترونیک:     

 84932278: تلفن گویا یا مرکز تماس 

  تلفن همراه    

                                                       کوتاه پیام    



 خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

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

 نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 



 بسمه تعالی
 1 ضمیمه                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 13052082100: شناسه خدمت -ICZM( 2نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور (: عنوان خدمت -1

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 سازمان بنادر و دریانوردي نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت راه و شهرسازي نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

مجلسین و نیز  1348سازمان مصوب تکالیف قانونی خود از جمله آئین نامه قانونی با توجه به وظایف و سازمان بنادر و دریانوردي  : شرح خدمت
ها و تاسیسات دریایی را در  برداري سازه مسئولیت صدور مجوز ساخت و بهره  ی،اسالم يشورا مجلس 1387مصوب  یتبصره الحاق

 هاي قابل کشتیرانی بر عهده دارد. این سازمان با استناد به تکالیف حاکمیتی و وظایف محوله در قوانین سوم و دریا و رودخانه
 8طی مدت وزارتخانه و دستگاه مرتبط  18با مشارکت ایران را  ICZM طرح براي اولین بار در کشور و منطقه،چهارم توسعه، 

از طریق شوراي  1391به تصویب شورایعالی شهرسازي و معماري رسید و در سال  1389که نتایج آن در سال  تهیه نمودسال 
 .هاي ساحلی ابالغ گردید مزبور جهت اجرا، به استانداران استان

 اهم خروجی مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی جهت ارائه به استانداران به شرح ذیل می باشد:
  1:25000هاي کاربري استانها در مقیاس  ارائه نقشه -1
  DSSتهیه و ارسال نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیري  -2
  ارائه آموزش به مدیران و کارشناسان استانی -3
 

عالی معماري و شهرسازي در خصوص طرح مدیریت یکپارچه شوراي  91-06-04مورخ  91/300/34612در ابالغیۀ شماره 
 ، و ارائه به استانداري ها 1:5000ون تدقیق نقشه کاربري استان ها در مقیاس مواردي همچ) ICZMمناطق ساحلی(

و آموزش به مدیران و کارشناسان استان ها توسط سازمان بنادر  دریانوردي درج  "کمیتۀ ساماندهی و مدیریت سواحلتشکیل  "
 گردیده است. 

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

 )G2Gدولتی(

نوع مخاطبین
 استانداران و دستگاه هاي اجرایی استان هاي ساحلی  

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

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

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

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 قوانین و مصوبات نواحی ساحلی کشور 

 قوانین و مصوبات نواحی ساحلی کشور قوانین و مقررات باالدستی
 )01/6/1383 مصوب(ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون از 63 ماده

5- 
جزییات خدمت

 

 در:       ماه        فصل          سال  خدمت گیرندگاننفر   100                  آمار تعداد خدمت گیرندگان
 ارایه زمان متوسط مدت

 خدمت:
 

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

هزینه ارایه خدمت(ریال) 
 به خدمت گیرندگان

 الکترونیکپرداخت بصورت  شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
  رایگان  رایگان
   رایگان رایگان
   رایگان رایگان

    ن -6

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

   

  

  



Iraniczm.pmo.ir 
Hiczm.pmo.ir 

یا بخشی از نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه 
 آن:

 

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت
در مرحله اطالع رسانی خدمت

     الکترونیکی 
 

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

            (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   
    بصورت کتاب، بروشور و فایل الکترونیکی() دسترسی باذکرنحوه(سایر( 

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 موردتبادل نام سامانه هاي دیگر 

 
 

استعالم غیر  استعالم الکترونیکی
برخط الکترونیکی

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

     بانک اطالعاتی اتوماسیون اداري



     
     
     

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
 

     

 تهیه برنامه هاي عمل به تفکیک شهرستان هاي ساحلی -1
 هاي ساحلی بر اساس پایگاه اطالعات جغرافیایی تهیه شده براي مناطق ساحلی استان DSSتهیه یک سامانه تصمیم یاري  -2
 ساحلی تاسیسات و انسانی هاي سکونتگاه از حفاظت براي نوارساحلی یکپارچه مدیریت برنامه یک تهیه -3
 آموزش به مدیران و کارشناسان استانی -4
  1:5000در نوار ساحلی در مقیاس   (Hazard Zone)تعیین ناحیه خطر یا احتیاط  -5
 ساحلی منطقه غیرعامل پدافند مالحظات -6
 مدیریتی هماهنگی عمل برنامه -7

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
 

 
 

 :الکترونیک پست 84932278:تلفن منیر حقیقت :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
mhaghighat@pmo.ir 

 اداره مدیریت سواحل :مربوط واحد
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