
 رسانی دستگاهجهت ارائه روي پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 13052082102 :شناسه خدمت تدوین ضوابط و آیین نامه هاي مرتبط با ساخت و سازهاي ساحلی و دریایی :عنوان خدمت

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

ساحلی و دریایی را بر عهده  با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردي براساس قانون به عنوان متولی اصلی سواحل و دریا مسئولیت اعطاي مجوز هرگونه ساخت و ساز: شرح خدمت
رش و به روز رسانی دستورالعمل طراحی سازه هاي ساحلی گردید و این سازمان عهده دار گست معاونت وقت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 2/4/1392مورخ دارد، در بخشنامه 

ین مشاور و دانشگاه ها و شرکت هاي مهندس در این راستا تشکیل و راهبري کارگروه هاي تخصصی براي پایش و به روز رسانی دستورالعمل فوق در دستور کار سازمان با مشارکت ارگان ها،
  "کارگروه تخصصی ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی سازه هاي ساحلی و دریایی کشور"نجام وظایف و تکالیف محوله قانونیجهت ادر ادامه پیمانکار قرار گرفت. 

تصویب کلیه ضوابط فنی و دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردي مسئول و مرجع و حسب ابالغیه و تفویض اختیار به عمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه،  ایجاد

  گردیده است. هاي مرتبط با سواحل و دریا
 اقداماتی به شرح ذیل به عمل آمده است:در راستاي نیل به اهداف واالي موضوعه براي کارگروه یاد شده، تاکنون 

 تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی کارگروه و تصویب آن 
  زوي کارشناسی کارگروه (با مسئولیت اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و اداره کل مهندسی عمران) کمیته تخصصی با عناوین کمیته فنی و کمیته اجرایی به عنوان با 2تشکیل 
  جلد دستورالعمل طراحی سازه هاي ساحلی 11فرآیند اولویت بندي تدقیق 
 فرآیند تهیه و تدوین شرح خدمات تیپ موج شکن ها به عنوان اولین مجموعه شرح خدمات همسان سازه هاي ساحلی 
  و تدوین دستورالعمل اندازه گیري مشخصه هاي دریاییتهیه 
 فرآیند تهیه و تنظیم فهرست بهاي کارهاي دریایی 

 -- 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)

  ندارد

. . .  

نحوه دسترسی به خدمت
 

    اینترنتی www.pmo.ir 

 پست الکترونیک:     

 84932264: 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

تدوین ضوابط و آیین نامه هاي مرتبط با ساخت و سازهاي : عنوان خدمت -1
  ساحلی و دریایی 

 13052082102: شناسه خدمت -2

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 سازمان بنادر و دریانوردي نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت راه و شهرسازي نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردي براساس قانون به عنوان متولی اصلی سواحل و دریا مسئولیت اعطاي مجوز هرگونه  : شرح خدمت
معاونت وقت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس  2/4/1392مورخ ساخت و ساز ساحلی و دریایی را بر عهده دارد، در بخشنامه 

رش و به روز رسانی دستورالعمل طراحی سازه هاي ساحلی گردید و در این راستا تشکیل و این سازمان عهده دار گست جمهور
راهبري کارگروه هاي تخصصی براي پایش و به روز رسانی دستورالعمل فوق در دستور کار سازمان با مشارکت ارگان ها، دانشگاه 

کارگروه "نجام وظایف و تکالیف محوله قانونیجهت ادر ادامه ین مشاور و پیمانکار قرار گرفت. ها و شرکت هاي مهندس

و حسب ابالغیه و تفویض اختیار  ایجاد  "تخصصی ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی سازه هاي ساحلی و دریایی کشور
تصویب کلیه ضوابط فنی و سازمان بنادر و دریانوردي مسئول و مرجع به عمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه، 

  گردیده است. هاي مرتبط با سواحل و دریادستورالعمل 
 اقداماتی به شرح ذیل به عمل آمده است:در راستاي نیل به اهداف واالي موضوعه براي کارگروه یاد شده، تاکنون 

 تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی کارگروه و تصویب آن 
  زوي کارشناسی کارگروه (با مسئولیت کمیته تخصصی با عناوین کمیته فنی و کمیته اجرایی به عنوان با 2تشکیل

 اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و اداره کل مهندسی عمران) 
  جلد دستورالعمل طراحی سازه هاي ساحلی 11فرآیند اولویت بندي تدقیق 
  فرآیند تهیه و تدوین شرح خدمات تیپ موج شکن ها به عنوان اولین مجموعه شرح خدمات همسان سازه هاي

 ساحلی
  و تدوین دستورالعمل اندازه گیري مشخصه هاي دریاییتهیه 
 فرآیند تهیه و تنظیم فهرست بهاي کارهاي دریایی 

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

 )G2Gدولتی(

نوع مخاطبین
مشاورین، پیمانکاران، دستگاه هاي اجرایی و کلیه فعالین   

 عرصه ساخت و ساز در سواحل و دریا 

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

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار  مالیات    سالمت   آموزش   □ تولد      رویداد مرتبط با:
مدارك و     بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     □

 هاگواهینامه
 سایر   وفات  

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

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 

  قوانین و مقررات باالدستی

5- 
جزییات خدمت

 □در:       ماه        فصل          سال  خدمت گیرندگاننفر                    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

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

   

  

  



   رایگان رایگان
   رایگان رایگان

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 

 
        (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 

(اکا
 

 
 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 الکترونیکیاستعالم 
برخط :استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

9- 
عناوین 

فرایندهاي خدمت
 

     

 ضوابط و آیین نامه هاي مرتبط با ساخت و سازهاي ساحلی و دریاییتهیه و تدوین  -1
 اخذ نقطه نظرات آحاد ذیربط جهت تدقیق و تکمیل ضوابط و آیین نامه هاي تدوین گردیده -2
 انتشار و ابالغ ضوابط و آیین نامه هاجهت بهره گیري کلیه آحاد ذیربط -3
4-  

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
 

 
 
 

 :الکترونیک پست 84932264 :تلفن بهزاد الوند :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
balvand@pmo.ir 

 رییس اداره مهندسی بنادر :مربوط واحد

 


	تدوین ضوابط و آیین نامه های
	تدوین ضوابط و آیین نامه های ساحلی و دریایی

