
 رسانی دستگاهجهت ارائه روي پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 13052082101 :شناسه خدمت ییایدر ساتیسازه ها و تاس يصدور مجوز ساخت و بهره بردار :عنوان خدمت

 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(            )G2B( خدمت به کسب و کار    )           G2Cشهروندان ( خدمت به          : نوع خدمت

 طی،حفاظت مح یمنیمتخصص و با سابقه در امور ا صالحیو کارشناسان مشاوران ذ ری، دب سیشامل: رئ ییایدر يصدور مجوز سازها تهیکم: شرح خدمت
 یم یو امور حقوق ییایدر يسازه ها یسواحل، امور مهندس یامور مهندس ،ییایو شناورها، امور در زاتیتجه یامور مهندس ،يامور بندر  ،ییایدر ستیز

و  یفن دگاهیاز د انیمدارك متقاض یبررسوظیفه آن،   یو تبصره الحاق يانوردینامه سازمان بنادر و در نییآ 3از ماده  22به استناد مفاد بند  کهباشد.
 طرحها بیتصوو همچنین  صادره يطبق مجوزها ییایدر يسازه ها يبرحسن اجرا و بهره بردار هیکنترل و نظارت عال و ییایو الزامات در یمهندس

را بعهده  ربطیذ یدولت يسازمان ها، نهادها و دستگاهها هیدییتا افتیپس از در يبردار-و ساخت و بهره سیتاس يو مجوزها هیجهت صدور موافقت اول
  دارد.

 د.فرایند هاي صدور مجوز در حال حاضر بصورت کامل در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و در بستر اینترنت در حال انجام می باش
 اشاره نمود: لیتوان به موارد ذ یباشد. بعنوان نمونه م یو نوع مجوز متفاوت م يمدارك الزم براساس نوع کاربر مدارك مورد نیاز:

) روي 25000:1نقشه تعیین موقعیت اجراي طرح در مقیاس  -درخواست متقاضی -برابر با اصل اساسنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت تصاویر
اس مقی باجانمایی اولیه طرح بر روي نقشه دریایی  -کروکی زمین مورد نظر با لحاظ نمودن ابعاد آن -نقشه هاي منتشر شده توسط سازمان نقشه برداري)

 -تصویر ماهواره اي موقعیت منطقه طرح که در آن سازه هاي همجوار مشخص شده باشد -)داراي رقوم خوانا جهت عمق آب منطقه مورد نظر) 5000:1
لیه اجراي او نديبرنامه زمانب -گزارش توجیه فنی و اقتصادي، امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه (متقاضیان بخش خصوصی)

موافقت ادارهکل  -موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري داراي اعتبار(مربوط به متقاضیان ساخت سکو ،اسکله یا بندرتفریحی) -طرح
ي کارگاه هاي برا دنموافقت اصولی از سازمان صنایع و معا -شیالت استان داراي اعتبار ( مربوط به متقاضیان بخشخصوصی جهت طرح هاي شیالتی) 

) طرح شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ  2نقشه هاي اجرایی (فاز  -فرم اطالعات کارگاههاي تعمیر و ساخت شناور  -صنعتی (داراي اعتبار )
ي دریایی در زمان صدور مجوز ها ازهجزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد. (در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز س

گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي  -سري نقشه مزبور الزمی می باشد) 2ساخت ارائه 
معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به  ژي،ورفولوطرح، دفترچۀ محاسبات، مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، م

 موافقت اداره کل منابع طبیعی استان و ..... -موافقت فرماندهی دریابانی ناجا -انضمام نقشه ها)

جزییات خدمت
 

 روز 14 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعته از طریق درگاه 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 
دستر
       اینترنتی https://sm.pmo.ir 



 پست الکترونیک:     

 84932277: تلفن گویا یا مرکز تماس 

  تلفن همراه    

                                                       پیام کوتاه    

 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

 13052082101: شناسه خدمت -2 و تاسیسات دریایی سازه هابهره برداري صدور مجوز ساخت و : عنوان خدمت -1

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 سازمان بنادر و دریانوردي نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت راه و شهرسازي نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

متخصص و با سابقه در  صالحیو کارشناسان مشاوران ذ ری، دب سیشامل: رئ ییایدر يصدور مجوز سازها تهیکم شرح خدمت
امور  ،ییایو شناورها، امور در زاتیتجه یامور مهندس ،يامور بندر  ،ییایدر ستیز طی،حفاظت مح یمنیامور ا

 3از ماده  22به استناد مفاد بند  کهباشد. یم یو امور حقوق ییایدر يسازه ها یسواحل، امور مهندس یمهندس
و  یفن دگاهیاز د انیمدارك متقاض یبررسوظیفه آن،   یصره الحاقو تب يانوردینامه سازمان بنادر و در نییآ

 يطبق مجوزها ییایدر يسازه ها يبرحسن اجرا و بهره بردار هیکنترل و نظارت عال و ییایو الزامات در یمهندس
پس از  يبردار-و ساخت و بهره سیتاس يو مجوزها هیجهت صدور موافقت اول طرحها بیتصوو همچنین  صادره

 را بعهده دارد. ا ربطیذ یدولت يسازمان ها، نهادها و دستگاهها هیدییتا افتیدر
فرایند هاي صدور مجوز در حال حاضر بصورت کامل در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و در 

 بستر اینترنت در حال انجام می باشد.
 ) G2Cخدمت به شهروندان (     نوع خدمت 

  خدمت به کسب و کار )G2B(  
 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
وزارتخانه هاي نفت، صمت، جهاد کشاورزي، فعاالن   

 اقتصادي بخش دولتی و خصوصی

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

کسب و   مالیات    سالمت   آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
 کار

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی    

 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
 مدارك الزم براساس نوع کاربري و نوع مجوز متفاوت می باشد. بعنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نقشـه تعیـین موقعیـت     -درخواسـت متقاضـی   -روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکتصاویر برابر با اصل اساسنامه و ت
کروکی زمین مورد نظر با  -() روي نقشه هاي منتشر شده توسط سازمان نقشه برداري25000:1اجراي طرح در مقیاس 

نا جهـت عمـق آب   )داراي رقوم خوا 5000:1جانمایی اولیه طرح بر روي نقشه دریایی با مقیاس  -لحاظ نمودن ابعاد آن
گـزارش   -تصویر ماهواره اي موقعیت منطقه طرح که در آن سازه هاي همجوار مشخص شده باشد -(منطقه مورد نظر

توجیه فنی و اقتصادي، امکان سنجی و برآورد هزینـه طـرح بـا توجـه بـه قیمـت هـا روز منطقـه (متقاضـیان بخـش           
مان میـراث فرهنگی،صـنایع دسـتی وگردشـگري داراي     موافقـت سـاز   -برنامه زمانبندي اولیه اجراي طرح -خصوصی)

موافقت ادارهکل شیالت استان داراي اعتبـار ( مربـوط    -اعتبار(مربوط به متقاضیان ساخت سکو ،اسکله یا بندرتفریحی)
موافقت اصولی از سازمان صنایع و معادن براي کارگـاه هـاي    - به متقاضیان بخشخصوصی جهت طرح هاي شیالتی)

طرح شامل پالن )  2نقشه هاي اجرایی (فاز  - فرم اطالعات کارگاههاي تعمیر و ساخت شناور -اعتبار ) صنعتی (داراي
مشاور طرح باشد. (در صـورت   جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و

الزمـی مـی    سري نقشه مزبـور  2ز ساخت ارائه تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجو
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح،  -باشد)

مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معـدن سـنگ،    دفترچۀ محاسبات،
موافقت اداره کل منـابع طبیعـی    -موافقت فرماندهی دریابانی ناجا -انضمام نقشه ها) شناورها و الیروبی (بهایمنی تردد 

 و ..... استان

   



 ):1348(مصوب  يانوردینامه سازمان بنادر و در نییآ 3از ماده  22بند  قوانین و مقررات باالدستی
طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و  بیضمن تصو زاتیو تجه ساتیتاس ریاسکله و سا سیاجازه تأس صدور

 يبهره بردار
 
 ):1387(مصوب  يانوردینامه سازمان بنادر و در نییآ 3از ماده  22به بند  یبصره الحاقت
 

ممنوع  یرانیقابل کشت يو رودخانه ها اهایدر در يانوردیخارج از مجوز سازمان بنادر و در ایو ساز بدون مجوز  ساخت
ساخت و  اتیاز ادامه عمل يدادگستر نیضابط ریسا ایپاسگان (گارد) بندر و  قیسازمان در صورت اطالع از طراست. 
کرده و بالفاصله موضوع را به  يریخارج از مجوز جلوگ ایو  جوزفاقد م زاتیو تجه ساتیاز تاس يبهره بردار ایساز و 

کرده  یدگیمکلف است به پرونده خارج از نوبت رس یی. مرجع قضادینما یمحل اعالم م ییبه مرجع قضا یعنوان شاک
 .دیاصالح آن مطابق مجوز را صادر نما ایو  اتیعمل اتوقفیو در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا و

 
 :یاسالم ي) مجلس شورا1395در بنادر(مصوب  هایکشت يریو بارگ هیدر امر تخل عیقانون تسر 7بند 

 
در محدوده بنادر و  هیمکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائ يانوردیبنادر و در سازمان

نامه سازمان بنادر و  نیی) آ3ماده ( 22ماده واحده قانون الحاق تبصره به بند  يسواحل کشور به منظور اجرا
 تیامن نینسبت به تأم رسد،یم يرسازراه و شه ریوز بیکه به تصو ينامه ا نییبر اساس  آ87/10/25 مصوبیانوردیدر
 اقدام کند. یاصل نیو سر زم ياقتصاد ژهیو و یصنعت -يبنادر کشور ، اعم از مناطق آزاد تجار یمنیو ا

5- 
جزییات خدمت

 

 فصل          سال       در:       ماه   خدمت گیرندگاننفر   50                  آمار تعداد خدمت گیرندگان
 روز 14 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

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

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
   رایگان

   
. . .   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 

https://sm.pmo.ir 
 سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور

 مدیریت و نظارت بر سواحل کشور سامانه جامع 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 

 
          (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:    

 دستگاه:مراجعه به 
 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   
 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

 موردتبادلفیلدهاي  نام سامانه هاي دیگر 
 
 

استعالم غیر  استعالم الکترونیکی
برخط الکترونیکی

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

    مکاتبات بین بنادر تابعه و ستاد و بالعکس 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          فرماندهی دریابانی ناجا
     کننده مراجعه 

کل منابع طبیعی  اداره
 استان

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

کل حفاظت محیط  اداره
 زیست استان

 دستگاه         
    کننده مراجعه 



و شهرسازي  کل راه اداره 
 )استان

 دستگاه         
     کننده مراجعه 

موافقت مناطق  
 آزادویاویژهاقتصادي

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

نیرودرارتباط با وزارت  
 قانون تقسیم عادالنه آب

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

کل راهو شهرسازي  اداره 
 )استان

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

کل راهو شهرسازي  اداره 
 )استان

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

کل راهو شهرسازي  اداره 
 )استان

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

 

مجوز فرکانس از سازمان 
تنظیم مقررات در صورت 

استفاده از تجهیزات 
 مخابراتی

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

 

اداره کل شیالت استان 
(متقاضیان بخشخصوصی 
 جهت طرح هاي شیالتی)

 دستگاه         
    کننده مراجعه 

9- 
عناوین 
فرایندهاي

 
خدمت
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 اداره مدیریت سواحل :مربوط واحد
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