
































 

 

 کلیه کار ( سازه ها و تأسیسات دریایی برايلیست مدارك مورد نیاز جهت صدور  موافقت اولیه     
 و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF1155//0000 کد مدرك:
  تاریخ: تاریخ: 

 

 
 

     

  

 مدارك مورد نیاز ردیف

 درخواست متقاضی  1

 (جهت اشخاص حقوقی) روزنامه رسمی کشورکه در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد وتصویر اساسنامۀ شرکت  2

 کروکی زمین مورد نظر با لحاظ نمودن ابعاد آن  3

 با توجه به قیمت ها روز منطقه  (متقاضیان بخش خصوصی)گزارش توجیه فنی و اقتصادي، امکان سنجی و برآورد هزینه طرح  4

 برنامه زمانبندي اولیه اجراي طرح  5

 )تفریحی با کاربري(مربوط به متقاضیان  داراي اعتبار موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري  6

 )با کاربري صیاديمتقاضیان بخش خصوصی مربوط به  (  داراي اعتبار موافقت اداره کل شیالت استان 7

 ساخت و تعمیر شناورموافقت اصولی از سازمان صنایع و معادن براي کارگاه هاي  8

 نفتی)با کاربري متقاضیان بخش خصوصی مربوط به  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران(  9

  فرم اطالعات کارگاههاي تعمیر و ساخت شناور 10



 

 سازه ها و تأسیسات دریایی  هیموافقت اول تمدید لیست مدارك مورد نیاز جهت
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند  

    کد مدرك :

  تاریخ:

 
 

 
 

 
        

 

 مدارك مورد نیاز ردیف

 موافقت اولیهجهت تمدید درخواست متقاضی  1

 تکمیل مدارك مورد نیازگزارش علل تأخیر  2

  



 

 مربوط به کارگاه هاي ساخت و تعمیرات شناورفرم اطالعات 

 

 P31-W1-F13/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 نوع فعالیت:

 تعمیرات شناور □      شناور سازي □

 جنس بدنه شناور جهت تولید یا تعمیرات:ب) نوع 

 چوبی □    فایبر گالس □    فلزي  □

 حدا کثر ظرفیت شناور: ج)

 وزن مرده:   وزن سبک:   حد اکثر ظرفیت براي ساخت  -

 وزن مرده:    وزن سبک:    حد اکثر ظرفیت براي تعمیر -

 : توضیح

 : شامل وزن بدنه و سایر تجهیزات منصوبه و مرتبط با شناور (Light Weight)وزن سبک 

ــري شــناور شــامل بار،آب،ســوخت، روغــن   (Dead Weight)وزن مــرده  ــار گی ــت ب ــارت اســت از ظرفی  : عب

 و مایحتاج شناور 

 د) تعداد شناور مورد نظر براي ساخت یا تعمیر در سال:

 روند در سالساخت ......................................... ف -

 فروند در سال. تعمیرات...................................... -

 هـ) نوع تعمیرات مورد نظر جهت انجام بر روي شناورها:

 تعمیرات تأسیسات (لوله کشی و تهویه) □  برق و الکترونیکتعمیرات  □   تعمیرات موتور □ تعمیرات زیر آبی  □

 ز) امکانات به آب اندازي شناور:

 شیپ لیفت □    سینگرولیفت □      حوض تر □حوض خشک                 □     سرسره □

 :ح) ظرفیت و توان تجهیزات فوق

 بر اساس وزن سبک شناور.......................... تن -

 

 استان:           عنوان کارگاه:                                           نام ونام خانوادگی مسئول کارگاه:                        



 

 مربوط به کارگاه هاي ساخت و تعمیرات شناورفرم اطالعات 

 

 P31-W1-F13/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 و) تاسیسات پیش بینی شده جهت کارگاه یا کارخانه مورد نظر:

 انبار فوالد/ آلومینیوم/ مواد ساخت بدنه □

 سالن فوالد کاري (جوش و برش) □

 مرکز تجهیز □

 کارگاه تأسیسات شامل سیستم تهویه، هواکش، لوله کشی □

 کارگاه چند منظوره □

 کارگاه رنگ □

 انبار تجهیزات □

 فضاي ساخت بلوکها ( در صورت ساخت از طریق بلوکها) □

 محوطه ساخت نهایی □

 رگاه نجاريکا □

 کارگاه مدل سازي و ریخته گري □

 انبار تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات □

 کارگاه رنگ و سند بالست □

 امکانات دریافت مواد زائد نفتی شناورها (در صورت انجام تعمیرات قسمت هاي زیر آبی) □

 امکانات امحاء مواد زائد شناور بر اساس طرح هاي محیط زیستی ( در صورت انجام تعمیرات) □

 اسکله □

 خدمات پشتیبانی تولید □

 مرکز آموزش (کالس هاي آموزش) □

 دفاتر اداري و مدیریتی □

 نهار خوري □

 اورژانس و مرکز کمک هاي اولیه □

 سرویس هاي بهداشتی و حمام □

 رختکن □

 

       در خاتمه خاطر نشان می سازد متقاضیان احداث کارگاه ساخت و تعمیر شناور می بایست از  اینکه:توضیح  
 مهندسین مشاور واجد صالحیت که آشنا به این گونه فعالیت ها باشند بهره مند گردند. خدمات

 

 تاریخ:   محل امضاء و مهر:      نام و نام خانوادگی متقاضی طرح:



 

 سازه ها و تأسیسات دریایی  ساختمجوز  تمدید لیست مدارك مورد نیاز جهت
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند  

    کد مدرك :

  تاریخ:

 
 

 
 

 
        

 

 مدارك مورد نیاز ردیف

 جهت تمدید مجوزدرخواست متقاضی  1

 و میزان در صد پیشرفت فیزیکی طرح عدم تکمیل گزارش علل تأخیر 2

  



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییلیست مدارك مورد نیاز جهت      

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت) نفتی   -تجاريبا کاربري                                 
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب آیین  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF11\\0000  کد مدرك :

 تاریخ:

         

                          

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

 1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشداسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور تصویر اس 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 6

 داراي اعتبار قرارداد معتبر  اجارة زمین سند مالکیت و یا 7

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 8

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 9

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 10

 اطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد)موافقت من 11

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 12

 موافقت فرماندهی دریابانی ناجا 13

 افقت اداره کل گمرك استان (در صورت صادرات به خارج از کشور)مو 14

 



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 
 )براي تمامی کاربري ها (داراي مجوز تاسیس و ساخت

 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2211//00  کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 
 

 
             

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

  1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

 1:1000یا  1:500نقشه هیدروگرافی با مقیاس 3

 سیسات دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور)تأزه ها و سااز  as builtنقشه هاي  4

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 5

 داراي اعتبارسند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین  6

  



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییلیست مدارك مورد نیاز جهت      

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت)  صیاديبا کاربري                                 
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2288\\00  کد مدرك :

 تاریخ:

         

                               

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

 1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3
 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 6

 داراي اعتبار و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین سند مالکیت 7

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 8

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 9

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 10

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 11

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 12

 جاموافقت فرماندهی دریابانی نا 13

 (متقاضیان بخش خصوصی جهت طرح هاي شیالتی)موافقت اداره کل شیالت استان  14

 



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییلیست مدارك مورد نیاز جهت      

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت)  مسافريبا کاربري                                 
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF22//0000  کد مدرك :

 تاریخ:

         

                               

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

   1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3
 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 6

 داراي اعتبار ت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند مالکی 7

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 8

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 9

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 10

 فقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد)موا 11

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 12

 موافقت فرماندهی دریابانی ناجا 13

 موافقت اداره کل مرزي (معاونت انتظامی و امنیتی وزارت کشور) در صورتیکه کاربري طرح جابجایی مسافر به خارج از کشور باشد 14

 



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییرك مورد نیاز جهت لیست مدا     

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت) سیساتی تأبا کاربري                                 
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF1177//00  کد مدرك :

 تاریخ:

         

                               

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

     1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3

 شرکت درج گردیده باشد(اشخاص حقوقی)که در آن آخرین تغییرات  تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 داراي اعتبار سند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین 6

 اداره کل حفاظت محیط زیست استانموافقت  7

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان  8

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 9

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 10

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 11

 



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییلیست مدارك مورد نیاز جهت      

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت)  با کاربري تفریحی                                
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب آیین  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF3366//00  کد مدرك :

 تاریخ:

         

                               

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

 1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3

 که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 6

 داراي اعتبار معتبر  اجارة زمینسند مالکیت و یا قرارداد  7

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 8

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 9

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 10

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 11

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 12

 جاموافقت فرماندهی دریابانی نا 13

 موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان 14

 



 

 صدور مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریاییلیست مدارك مورد نیاز جهت      

 (فاقد مجوز تاسیس و ساخت)  صنعتیبا کاربري                                 
    )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2222//00 :کد مدرك

 تاریخ:

         

                               

 مدارك مورد نیاز ردیف

 سازه ها و تأسیسات دریاییاز  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام پروژه و اعالم آمادگی جهت بهره برداري 1

 1:500در مقیاس  با آخرین تغییراتپروژه نقشۀ جانمایی  2

 1:1000یا  1:500در مقیاس  محدوده طرح نقشۀ هیدروگرافی 3

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 4

 از تأسیسات ساحلی و دریایی(ممهور به مهر و امضاء متقاضی و مشاور) as builtنقشه هاي  5

 نقشه عالئم کمک ناوبري نصب شده با ذکر مشخصات فنی آنها 6

 داراي اعتبار و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین سند مالکیت 7

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 8

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 9

 موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) 10

 قت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد)مواف 11

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 12

 موافقت فرماندهی دریابانی ناجا 13

 هاي تعمیر و ساخت شناورفرم اطالعات کارگاه 14

 تأییدیه از اداره ثبت شناوره ها  ( اداره کل بنادر و دریانوردي استان مربوطه ) 15
 تاییدیه از موسسه رده بندي (جهت کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور براي تجهیزات به آب اندازي و از آبگیر شناور ها) 16

 



 

 مجوز بهره برداري سازه ها و تأسیسات دریایی  تمدید لیست مدارك مورد نیاز جهت
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند  

    PP3311--WW11--FF2277//00کد مدرك :

  تاریخ:

 
 

 
 

 
        

 

 مدارك مورد نیاز ردیف

 جهت تمدید مجوزدرخواست متقاضی  1

 (جهت کارگاه هاي ساخت و تعمیر شناور) تأییدیه اداره ثبت شناور هاي اداره کل بنادر و دریانوردي استان مربوطه 2

 (جهت کارگاه هاي ساخت و تعمیر شناور) مورد تأیید سازمان تأییدیه از موسسه رده بندي 3

  



   

 
 

 

 

 

 چک لیست

بهره برداري   

 از سازه ها و تاسیسات

 دریایی و بندري
 

 اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

 سواحل مدیریتاداره 



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 طرحمشخصات عمومی  -1

 نوع کاربري: نام بهره بردار: عنوان طرح:

 :مختصات جغرافیایی
N:  

 شناور طرح:

 نوع شناور:

E: :عرض:                  طول 

                    آبخور: آدرس محل طرح :

 حداکثر ظرفیت :

 نظر مهندسی سواحل/مهندسی عمران از مشخصات سازه -2

    سازه هاي دریایی-2-1

 

 سازه هاي خشکی -2-2

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی مشخصات 
 ندارد دارد

 اسکله

 نوع اسکله:              

 : CDنسبت به  اسکلهعمق آب پاي                    تعداد پست اسکله:  

     عرض اسکله:                                           طول اسکله:

  

 تعداد دولفین:             نوع دولفین:                    ابعاد دولفین:

 تعداد فندر:                                        نوع فندر:

 نوع بوالرد:                                تعداد بوالرد:      

  طول شاخه فرعی:              طول شاخه اصلی:             نوع موج شکن:   موج شکن

  :cdنسبت به عمق کانال              عرض کانال:                 طول کانال:   کانال

  ارتفاع: عرض: طول: تعداد: نوع:   داك خشک

  ارتفاع: عرض: طول: تعداد: نوع:   ترداك 

 شرح مشخصات:   ها سایر سازه



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 عدم نیاز ندارد دارد

 انبار سرباز و سرپوشیده
    

     و امکانات مناسب پایانه مسافربري با ظرفیت

     ساختمان اداري

     ساختمان درمانگاه

      برج کنترل

     ساختمان نگهبانی و درب ورود و خروج

     تجهیزات هواشناسی(باد سنج، فشار سنج هواو ...)

     محصور بودن بندر(حصار کشی و تجهیزات حفاظتی)

 

 شده به سازمان بنادر ئهارا    as builtنقشه هاي سازه  و تاسیسات دریایی بازدید شده مطابق با نقشه هاي 

 می باشد                     نمی باشد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 طرح از نظر ایمنی و حفاظت دریایی بازرسی -3

 

  



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 موضوع
 وضعیت

 تکمیلی توضیحات
 عدم نیاز ندارد دارد

 مقابله با آلودگی اقتضایی طرح
    

 طرح مدیریت مواد زائد
    

  طرح مدیریت جستجو و نجات دریایی
    

 تابلو و عالئم راهنما و هشدار دهنده ایمنی
    

  .1تسهیالت جمع آوري مواد زائد 
    

 2د. ئتسهیالت دریافت مواد زا 
    

 
 
 .تاسیسات دریافت کننده مجوز بهره برداري می باشد 

 منظور وجود تسهیالت براي دریافت زائدات از کشتی یا سکو می باشد. : 2دریافت مواد زائد  تسهیالت 

 مورد نیاز است. شناورتعمیر  کارگاههاي ساخت و تسهیالت فقط در بنادر تجاري،نفتی،صیادي و 
 
 
 
 
 
 
 

 از نظر  امور تامین و نگهداري تجهیزاتکارگاههاي ساخت و تعمیر شناور  بازرسی -4

 



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 ندارد دارد

 نوع فعالیت

    کارگاه ساخت و تعمیر شناور 

    کارگاه ساخت شناور

     کارگاه تعمیر شناور

نوع شناور 
ساخت یا 

 تعمیر

 شناور هاي فایبر گالس
 عرض شناور:       طول شناور:           

 ظرفیت شناور:  آبخور شناور:        

 فلزي شناورهاي
 عرض شناور:      طول شناور:           

 آبخور شناور:        ظرفیت شناور: 

 شناورهاي چوبی
 عرض شناور:      طول شناور:           

 آبخور شناور:        ظرفیت شناور: 

 حوضچه تعمیر و ساخت شناور
نوع:                          تعداد :                        

 ارتفاع:     طول:            عرض:       

 سیستم به آب اندازي و از آبگیري شناور
 تعداد:                               نوع:          

 :مشخصات

 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسی کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور از نظر اداره ثبت شناورها   -5



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 ندارد دارد

    آمادگی از نظر ساخت و یا تعمیر شناور 

 

 

 

 طرح از نظر امور دریایی بازرسی -6

 موضوع
 وضعیت

 تکمیلی توضیحات
 عدم نیاز ندارد دارد

 نوع تجهیزات :    تجهیزات مخابراتی و کنترل دریایی

     طرح عملیات دریایی 

     عالئم کمک ناوبري (بویه،و ...)

     جزر و مد سنج

 

 

 

 

 طرح از نظر امور بندري بازرسی -7

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 عدم نیاز ندارد دارد

     حضور گمرگ



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

     تخلیه و بارگیري کاالها 

     تخلیه و بارگیري کاالهاي خطرناك

     تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و بارگیري کاالها

      سیستم روشنایی روي اسکله و محوطه ها

      IMSمدیریت 

 

 HSEواحد پدافند غیر عامل بازرسی طرح از نظر  -8

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 عدم نیاز ندارد دارد

     سیستم اطفاء حریق

     سیستم اعالم اطفاء حریق

     خودرو آتشنشانی

     HSEطرح 

 

  



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 اظهار نظر کارشناس امور دریایی:

 امضاء 

 ثبت شناورها: ادارهاظهار نظر 

 امضاء 

 کارشناس ایمنی و حفاظت دریایی:اظهار نظر 

 امضاء 

 امور بندري: اظهار نظر کارشناس

 امضاء 

 سواحل و بنادر: اظهار نظر کارشناس

 امضاء 

 :HSEکارشناس طرح اظهار نظر و امضاء 

 امضاء 

 

 معاون فنی مهندسی/مهندسی و عمران

            امضاء     م                     با صدور مجوز موافق

 با صدور مجوز مخالفم                   

 دریایی/بندري معاون

 امضاء  با صدور مجوز موافقم  

 با صدور مجوز مخالفم                                          

  مدیر کل بنادر و دریانوردي استان

 امضاء موافقم                                 مجوز با صدور 

   با صدور مجوز مخالفم                    

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

چک لیست بهره برداري از سازه ها و تاسیسات دریایی و بندري بهره برداري از سازه ها 

 )کلیه کاربري ها( و تاسیسات دریایی و بندري

 P31-W1-F49/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 
 



 

صدور مجوز تاسیس و ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 

 تأسیساتیبا کاربري 
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2233//00 کد مدرك :

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

 

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (جهت اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور ومۀ شرکت تصویر اساسنا 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصی امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 جوز سازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور م

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایـی کـه داراي مهـر و امضـاء متقاضـی و      2نقشه هاي اجرایی (فاز 

زبـور  سري نقشـه م  2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 
مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به 

 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار الکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند م 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 ع شده باشد)(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واق موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

  موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 رودخانه ها  بهره برداري از بستر دریا و یابراي در ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - (شرکت سهامی آب منطقه ایی) موافقت وزارت نیرو 13

  



 

صدور مجوز تاسیس و ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 

 نفتی-تجاريبا کاربري 
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348ب آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصو 3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2244//00 کد مدرك :

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (جهت اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور وۀ شرکت تصویر اساسنام 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصـی  امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 وز سازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور مج

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و 2نقشه هاي اجرایی (فاز 

بور سري نقشه مز 2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 
مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به 

 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار الکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند م 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 ع شده باشد)(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واق موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 رودخانه ها بهره برداري از بستر دریا و یابراي در ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - (شرکت سهامی آب منطقه ایی) موافقت وزارت نیرو 13

   دریابانی ناجا ندهیفرما موافقت 14

 ( در صورت صادرات به خارج از کشور) موافقت اداره کل گمرك استان 15

  



 

صدور مجوز تاسیس و ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 

 با کاربري تفریحی
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348وب آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مص 3ماده  22(طبق بند 

  PP3311--WW11--FF2255//00 کد مدرك :

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

 

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور ومۀ شرکت تصویر اساسنا 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصـی  امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 سازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور مجوز 

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و 2نقشه هاي اجرایی (فاز 

 سري نقشه مزبور 2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 
مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به 

 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار الکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند م 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 ع شده باشد)(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واق موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 رودخانه ها بهره برداري از بستر دریا و یابراي در ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - (شرکت سهامی آب منطقه ایی) موافقت وزارت نیرو 13

 ناجا دریابانیندهی موافقت فرما 14

 داراي اعتبار موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان 15

  



 

ه ها و تأسیسات دریایی صدور مجوز تاسیس و ساخت سازلیست مدارك مورد نیاز جهت 

 با کاربري صنعتی
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  P31-W1-F32\0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

 

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور ومۀ شرکت تصویر اساسنا 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصـی  امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 سازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور مجوز 

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و 2نقشه هاي اجرایی (فاز 

 سري نقشه مزبور 2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 
مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به 

 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار الکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند م 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 ع شده باشد)(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واق موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 رودخانه ها بهره برداري از بستر دریا و یابراي در ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - (شرکت سهامی آب منطقه ایی) موافقت وزارت نیرو 13

  ناجا دریابانیندهی موافقت فرما 14

 موافقت سازمان صنایع و معادن استان 15

  



 

صدور مجوز تاسیس و ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 

 صیاديبا کاربري 
 )1387الحاقی مصوب و تبصره  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  P31-W1-F31/02:کدمدرك 

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

 

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (اشخاص حقوقی)که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور ومۀ شرکت تصویر اساسنا 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصـی  امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 ازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور مجوز س

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و 2نقشه هاي اجرایی (فاز 

سري نقشه مزبور  2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 
مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به 

 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار الکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمینسند م 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 ع شده باشد)(در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واق موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ایی) 13

  ناجا دریابانیندهی موافقت فرما 14

 ( متقاضیان بخشی خصوصی) استان اداره کل شیالت موافقت  15

  



 

صدور مجوز تاسیس و ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت 

 مسافريبا کاربري 
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند 

  P31-W1-F35/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

       
                                                                                                

         
 ردیف

 مدارك مورد نیاز

 درخواست متقاضی  1

 1:500نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس  2

 براي محدودة طرح 1:1000یا  1:500نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس  3

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد روزنامه رسمی کشور وۀ شرکت تصویر اساسنام 4

(جهت متقاضیان بخش خصوصـی  امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقه   گزارش توجیه فنی و اقتصادي طرح 5
 ازه هاي دریایی باشد)در صورتی که طرح فاقد موافقت اولیه از کمیتۀ صدور مجوز س

6 
) طرح  شامل پالن جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که داراي مهر و امضاء متقاضی و 2نقشه هاي اجرایی (فاز 

سري نقشه مزبور  2(در صورت تأیید طرح در کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی در زمان صدور مجوز ساخت ارائه . مشاور طرح باشد
 الزمی می باشد)

7 
گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندي اجراي طرح، دفترچۀ محاسبات، 

اندازه گیري هاي میدانی، مورفولوژي، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و الیروبی (به مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و 
 انضمام نقشه ها)

 داراي اعتبار سند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین 8

 موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان داراي اعتبار 9

 متري) 60تفاده از حریم ( در صورت اس موافقت اداره کل منابع طبیعی استان 10

 (در صورتی که محل طرح در محدوده شهري واقع شده باشد) موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان 11

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 12

 براي بهره برداري از بستر دریا و یا رودخانه هادر ارتباط با قانون تقسیم عادالنه آب  - ی)موافقت وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای 13

  ناجا دریابانیموافقت فرماندهی  14

 .موافقت اداره کل مرزي (معاونت انتظامی و امنیتی وزارت کشور) در صورتیکه کاربري طرح جابجایی مسافر به خارج از کشور باشد 15
  



 
 

 
 

 

تعهد نامه بهره برداري صحیح از سازه هاي دریایی و 

 (اشخاص حقیقی)تاسیسات بندري 
 

 

 

 P31-W1-F6/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 بسمه تعالی
 

........................... ضـمن  طـرح............................ متقاضـی بهـره بـرداري از    اینجانب .......................... ....به شماره ملـی.........................  

 بهـره بـرداري  صادره به شماره ................ مورخ .................  متعهد می گردد در کلیه مراحل  بهره برداريرعایت مفاد مندرج در ظهر مجوز 

 ذیل را رعایت نمایم.موارد 

یانوردي را رعایت کرده و به تعهدات زیسـت محیطـی پایبنـد    کلیه دستور العمل هاي سازمان بنادر و در پروژهمتناسب با کاربري  .1

بنادر و دریانوردي استان .............................. به منظـور کنتـرل    دید گروه بازرسی و نظارت مدیریت/ اداره کلو نیز جهت باز باشم

 ا به عمل آورم.حسن اجراي عملیات بهره برداري، همکاري الزم ر

 و هیچگونه تغییـر کـاربري ( حتـی جزئـی) طـی دوران       گرفتهر چارچوب مشخص شده در مجوز فوق صورت بهره برداري فقط د .2

 بهره برداري صورت نگیرد.

تابلوي اعالن مشخصات پروژه را در محل ورودي محوطه پروژه نصب کرده و در طول دوران بهره برداري فرم خود اظهاري دوران  .3

 مدیریت و نظارت بر سواحل کشور  در فواصل زمانی سه ماهه تکمیل و به اداره کل یاد شدهبهره برداري را از طریق سامانه جامع 

 ارائه نمایم.

 اداره کل فوق الذکر تسلیم نمایم.مدیریت/ پیش از منقضی شدن تاریخ اعتبار مجوز، درخواست تمدید مجوز فوق را به  .4

 نسبت به تعمیر و نگهداري آن اقدام نمایم. در صورت نیاز تأسیسات و سازه هاي دریایی را کنترل و ،زمان بهره برداريدر  .5

طرح ادعا جهت  موجبسبب ورود خسارت از هر حیث به نواحی باال دست و پایین دست شده و این موضوع  ،چنانچه اجراي طرح .6

دي در این مورد هیچ متقاضی مسؤولیت پاسخگویی آن را پذیرفته و سازمان بنادر و دریانور جبران خسارت در مراجع قضایی گردد،

 گونه مسؤولیتی ندارد.

بدون هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردي از واگذاري پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقـی و حقـوقی خـوداري     .7

 نخواهد داشت. در صورت واگذاري غیر مجاز، سازمان بنادر و دریانوردي هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده   نموده و

به منظور جلوگیري از تبعات اجتماعی، امنیتی، ایمنی و ... ناشی از طرحهاي بال استفاده، در صورت اتمام بهـره بـرداري از پـروژه،     .8

 اقدامات الزم به منظور برچیدن سازه هاي احداث شده را معمول نمایم. حسب مورد، براساس نظر سازمان بنادر و دریانوردي 

 بهره برداري پـروژه مـذکور  انجام موارد فوق سازمان بنادر و دریانوردي محق خواهد بود تا نسبت به جلو گیري از در صورت عدم  .9

  نمایم.می بدینوسیله حق هر گونه اعتراض در این مورد  را از خود سلب و ساقط  واقدام نموده 

                                                                                                  

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                 

 امضاء                           
 

 



 

 
 

             تعهد نامه بهره برداري صحیح از سازه هاي دریایی و تاسیسات بندري 

 (اشخاص حقوقی)

 

 P31-W1-F5/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 بسمه تعالی
ــب ــی.........................  اینجانـ ــماره ملـ ــه شـ ــه ..............................بـ ــوي بـ ــدگی از سـ ــل/ نماینـ ــازمان/اداره کـ ــرکت  سـ شـ

روزنامـه رسـمی    درمشخصـات منـدرج   به شـماره ثبتـی..............................و   ..................................   .................................................

صادره بـه   بهره برداريدر ظهر مجوز ضمن رعایت مفاد مندرج معرفی شده طی نامه شماره .................. مورخ .................... ، (پیوست) 

 د.ذیل را رعایت نمایموارد  بهره برداريشماره ................ مورخ .................  متعهد می گردد در کلیه مراحل 

نـد  کلیه دستور العمل هاي سازمان بنادر و دریانوردي را رعایت کرده و به تعهدات زیست محیطی پایب پروژهمتناسب با کاربري  .1

اداره کل بنادر و دریـانوردي اسـتان .............................. بـه منظـور      مدیریت/  و نیز جهت بازدید گروه بازرسی و نظارت باشم

  ا به عمل آورم.کنترل حسن اجراي عملیات بهره برداري، همکاري الزم ر

 ونه تغییر کاربري ( حتـی جزئـی) طـی دوران    و هیچگ گرفتهبهره برداري فقط در چارچوب مشخص شده در مجوز فوق صورت  .2

 بهره برداري صورت نگیرد.

ده و در طول دوران بهره برداري فـرم خـود اظهـاري    کرتابلوي اعالن مشخصات پروژه را در محل ورودي محوطه پروژه نصب  .3

ماهه تکمیل و به اداره کل  در فواصل زمانی سهاز طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور  دوران بهره برداري را 

 نمایم.ارائه  یاد شده

  اداره کل فوق الذکر تسلیم نمایم.به مدیریت/   پیش از منقضی شدن تاریخ اعتبار مجوز، درخواست تمدید مجوز فوق را .4

 نسبت به تعمیر و نگهداري آن اقدام نمایم. در صورت نیاز تأسیسات و سازه هاي دریایی را کنترل و ،زمان بهره برداريدر  .5

طـرح ادعـا    موجـب سبب ورود خسارت از هر حیث به نواحی باال دست و پایین دست شده و این موضوع  ،چنانچه اجراي طرح .6

متقاضی مسؤولیت پاسخگویی آن را پذیرفته و سازمان بنادر و دریانوردي در این  جبران خسارت در مراجع قضایی گردد،جهت 

 د هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.مور

 بدون هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردي از واگذاري پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی خوداري .7

 و در صورت واگذاري غیر مجاز، سازمان بنادر و دریانوردي هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشت.  نموده

به منظور جلوگیري از تبعات اجتماعی، امنیتی، ایمنی و ... ناشی از طرحهاي بال استفاده، در صورت اتمام بهره برداري از پروژه،  .8

 اقدامات الزم به منظور برچیدن سازه هاي احداث شده را معمول نمایم. حسب مورد، براساس نظر سازمان بنادر و دریانوردي 

 بهره برداري پروژه مذکورق سازمان بنادر و دریانوردي محق خواهد بود تا نسبت به جلو گیري از در صورت عدم انجام موارد فو .9

 .نمایدمی از شرکت سلب و ساقط   بدینوسیله حق هر گونه اعتراض در این مورد را واقدام نموده 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                    

 امضاء                                                                                                                                 

 



 

 

 تاسیس وساختتعهد نامه 

 )حقوقیاشخاص (

 P31-W1-F8/00کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 بسمه تعالی
 

ــب ــی.........................  .......................... اینجانـ ــماره ملـ ــه شـ ــه ....بـ ــوي  بـ ــدگی از سـ ــل/  نماینـ ــازمان/اداره کـ ــرکت  سـ  شـ

معرفـی شـده طـی     روزنامه رسمی (پیوست)در مشخصات مندر ج به شماره ثبتی..............................و  ........................................................

....................................................... ضمن رعایـت مفـاد منـدرج در ظهـر      طرحاحداث  متقاضینامه شماره .................. مورخ .................... 

 رعایت نمایم: ذیل رادر کلیه مراحل ساخت موارد  شوممتعهد می وز ساخت صادره به شماره ................ مورخ .................  مج

پروژه فوق را دقیقاً مطابق طرح و نقشه هاي ارائه شده به سازمان بنادر ودریانوردي احداث نموده و دسـتگاه نظـارت مقـیم نیـز در      .1

 در محل حضور مستمر خواهد داشت.مراحل اجرایی طرح 

  نسبت به اعالم گزارش پیشرفت کار و تکمیل فرم خود اظهاري دوران ساخت بـه فاصـله هـاي زمـانی یـک ماهـه جهـت آگـاهی         .2

م اقـدا  از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بـر سـواحل کشـور    اداره کل بنادر و دریانوردي استان ............................ مدیریت/

 اداره کل مذکور همکاري می نمایم.مدیریت/ نموده و ضمن نصب تابلوي اعالن مشخصات پروژه در کارگاه با بازرسین 

طـرح هـاي    و ارائـه  پیش از دریافت مجوز بهره برداري از هر گونه بهره برداري از پروژه مذکور خودداري نموده و نسبت بـه تهیـه   .3

ماه از تاریخ  4حداکثر ظرف متناسب با کاربري طرح  واد زائد و اقتضایی مقابله با آلودگیعملیات دریایی، جستجو و نجات، مدیریت م

 اقدام نمایم. در یافت مجوز مذکور 

طرح ادعـا جهـت    موجبسبب ورود خسارت از هر حیث به نواحی باال دست و پایین دست شده و این موضوع  ،چنانچه اجراي طرح .4

متقاضی مسؤولیت پاسخگویی آن را پذیرفته و سازمان بنادر و دریانوردي در این مورد هـیچ   جبران خسارت در مراجع قضایی گردد،

 گونه مسؤولیتی ندارد.

 بدون هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردي از واگذاري پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سـایر افـراد حقیقـی و حقـوقی خـوداري       .5

 زمان بنادر و دریانوردي هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشت. در صورت واگذاري غیر مجاز، سا نموده و

در صورت عدم انجام موارد فوق سازمان بنادر و دریانوردي محق خواهد بود تا نسبت به جلو گیري از  عملیات اجرائی و تعطیلی طرح  .6

 .دنمایمی شرکت سلب و ساقط  در این مورد  از ی رابدینوسیله حق هر گونه اعتراض اقدام نموده و

                                                                                                  

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                   

  امضاء                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   
 



 

  

 سیس وساختتأتعهد نامه 

 )اشخاص حقیقی(

 P31-W1-F7/0 کد مدرك :

 تاریخ:
 

 

 بسمه تعالی
 

....................................................... ضمن رعایـت    طرحاحداث  متقاضی  .......................... ....به شماره ملی......................... اینجانب

 ذیـل را  در کلیـه مراحـل سـاخت مـوارد      شـوم متعهـد مـی   در ظهر مجوز ساخت صادره به شماره ................ مورخ .................  مفاد مندرج 

 رعایت نمایم:

 ارائه شده به سازمان بنادر ودریانوردي احداث نموده و دسـتگاه نظـارت مقـیم نیـز در     هاي فوق را دقیقاً مطابق طرح و نقشه پروژه .1

 خواهد داشت. مستمر محل حضور جرایی طرح درمراحل ا

 تکمیل فرم خود اظهاري دوران ساخت بـه فاصـله هـاي زمـانی یـک ماهـه جهـت آگـاهی         نسبت به اعالم گزارش پیشرفت کار و  .2

اقـدام  ل کشـور  از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بـر سـواح  .. ....اداره کل بنادر و دریانوردي استان ......................مدیریت/  

 می نمایم.اداره کل مذکور همکاري مدیریت/  نموده و ضمن نصب تابلوي اعالن مشخصات پروژه در کارگاه با بازرسین 

پیش از دریافت مجوز بهره برداري از هر گونه بهره برداري از پروژه مذکور خودداري نموده و نسبت بـه تهیـه و ارائـه طـرح هـاي       .3

ماه از تاریخ  4ات، مدیریت مواد زائد و اقتضایی مقابله با آلودگی متناسب با کاربري طرح حداکثر ظرف عملیات دریایی، جستجو و نج

 در یافت مجوز مذکور اقدام نمایم. 

طرح ادعـا جهـت    موجبچنانچه اجراي طرح سبب ورود خسارت از هر حیث به نواحی باال دست و پایین دست شده و این موضوع  .4

متقاضی مسؤولیت پاسخگویی آن را پذیرفته و سازمان بنادر و دریانوردي در این مورد هـیچ   جبران خسارت در مراجع قضایی گردد،

 گونه مسؤولیتی ندارد.

 بدون هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردي از واگذاري پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سـایر افـراد حقیقـی و حقـوقی خـوداري       .5

 در صورت واگذاري غیر مجاز، سازمان بنادر و دریانوردي هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشت.  و هنمود

 طرح و تعطیلی ئیاجراعملیات  در صورت عدم انجام موارد فوق سازمان بنادر و دریانوردي محق خواهد بود تا نسبت به جلو گیري از  .6

  .دنمایمی در این مورد  از خود سلب و ساقط  ی راگونه اعتراض بدینوسیله حق هر واقدام نموده 

                                                                                                  

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                   

  امضاء                                                

                                                                                                                                                   
 

 

 

 



 ]Type text[ 

 

 

تعهد نامه ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی 

 تفریحی سکوي

 

 

 

 P31-W1-F4/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 

 با توجه به نوع کاربري سکوي تفریحی هر گونه پهلوگیري قایق و ارائه خدمات شناوري ممنوع می باشد. -1

 و نظارت بر آن به منظور رعایت الزامات ایمنی مورد نیاز سکومدیریت و کنترل  -2

 به هنگام وقوع حوادث  تماس فورينصب شماره تلفن هاي ضروري در مکان مناسب جهت  -3

 اداره کل بنادر و دریانوردي استان به هنگام بازدید و انجام بازرسیهاي ادواري همکاري با ناظرین  -4

جهت آگاهی گردشگران به صورت مشخص و  (تصویر پیوست) نصب تابلو و درج موارد و نکات ایمنی الزم -5

 خوانا 

 کومکانهاي مناسب بر روي سدر دسترس بودن وسایل نجات (مانند حلقه نجات و طناب متصل به آن) در  -6

 سکوي تفریحی توسط نرده هاي ثابت حفاظ گذاري شده و سطح آن لیز و لغزنده نباشد. -7

 شناسایی خطرات و ریسک هاي مرتبط با فعالیت ها و تجهیزات و نحوه کنترل آنها -8

 نصب تابلو عدم ریختن زباله و پسماند در محدوده سکو و دریا -9

 وسکنصب سطل زباله همراه با کیسه هاي پالستیکی بر روي  -10

 اطمینان از عدم تخلیه فاضالب سرویس بهداشتی و آب ناشی از شستشوي ظروف و تأسیسات به دریا -11

 اطمینان از تحویل زباله و زائدات (پسماندها) به مراکز جمع آوري زباله  -12

 

 

 
 

 .. .تفریحی واقع در ............................... سکوي بهره برداري از متقاضیاینجانب .........................................

تحت  سکويدر  ایمنی و حفاظت محیط زیست دریاییموارد فوق را که مرتبط با الزامات  تمامی متعهد می گردم

در صورت عدم رعایت کامل هر یک از موارد فوق الذکر ، افزون بر ایجاد و  . نمایمبه دقت رعایت  را فعالیت خود

صادره به شماره ........... ت کیفري و مدنی، حسب مورد سازمان می تواند نسبت به لغو مجوز بهره برداري مسئولی

 مورخ............... اقدام نماید.

 
 تاریخ     نام و نام خانوادگی متقاضی

 

 



 ]Type text[ 

 

 

تعهد نامه ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی 

 تفریحی سکوي

 

 

 

 P31-W1-F4/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 » پیوست« 

 

 5مشخصات و مطالب تابلوي ذکر شده در بند 

 

 متر)  2× متر  1( ابعاد تابلو: -1

 .در محل مناسبی که براي همه قابل مشاهده و رویت باشد: رار گیريمحل ق -2
 موارد قابل درج در تابلو:  -3

 رعایت دستورات ایمنی براي همه گردشگران الزامیست  -1

 ممنوع است  سکوشنا در محدوده اطراف  -2

 می باشد 1550تلفن اعالم اضطرار   -3

 و در دریا ممنوع است سکوتخلیه زباله در محوطه  -4

 ادن به نرده هاي اطراف سکو خودداري نماییداز تکیه د -5

 از انجام حرکات پرخطر و هرگونه بی مباالتی پرهیز نمایید -6

 



 

 

 

             و نجات الزامات ایمنی و جستجوتعهد نامه رعایت 

 اسکله هاي تفریحی در دریایی 

 

 

 

 P31-W1-F30/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 تعاریف:

سفرهاي محدود ساحلی: منظور سفرهاي دریایی است که در طول نوار ساحلی شمال خلیج فارس، دریاي  -1

 عمان و جنوب دریاي خزر با فاصله حداکثر دو مایل از ساحل و در روز انجام گیرد.

قایق تفریحی: عبارت است از شناوري که سازه آن جهت امور تفریحی طراحی شده و بدون روسازي  -2
ده و با قدرت ماندگاري محدود در دریا که قادر است در محدوده بنادر مجاز، آبهاي حفاظت شده براي بو

 نماید.(دو مایل از ساحل) مقاصد تفریحی اقدام به سفرهاي محدود ساحلی 

کشتی مسافري به شناوري اطالق می گردد که قابلیت  ،شناور مسافري: براساس کنوانسیون سوالس -3

 بیشتر را داشته باشد. مسافر یا 12حمل 

و یا رستورانهاي دریایی مورد  شخصیشناور تفریحی: شناورهایی که تنها حسب مصارف تفریحی  -4

 استفاده قرار گیرند.

 در اسکله هاي تفریحیو نجات دریایی  جستجوو  ایمنی الزامات

 یازمدیریت و کنترل اسکله و شناورهاي تحت پوشش به منظور رعایت الزامات ایمنی مورد ن -1

و آشنایی با طرح استانی را سپري نموده و گواهینامه جستجو و نجات  آموزش کوتاه مدتمسئول اسکله  -2

 اداره کل استان اخذ نموده باشد مربوطه را از

هماهنگی جستجو و موبایل در محل اسکله و اعالم شماره هاي تلفن مربوطه به مرکز  یاوجود خط تلفن ثابت  -3

 نجات دریایی استان

 اره تلفن هاي ضروري در مکان مناسب جهت بهره برداري به هنگام وقوع حوادث نصب شم -4

 در آب  گردشگران و کودکاندور اسکله به منظور جلوگیري از سقوط ثابت حفاظ  نصب -5

(بر اساس و اخطارهاي هواشناسی  توصیه هابراي دریافت شرایط جوي و رعایت  امکانات ارتباطیبرقراري  -6

 )نظرات اداره کل استان

اعالم اخطارهاي  در صورتو همچنین کنترل ورود و خروج و تردد شناورهاي تحت پوشش  اعمال سیستم -7

 ممانعت از فعالیت شناورها (Port Close)بسته بودن بندر یا  هواشناسی و

 همکاري با ناظرین اداره کل بنادر و دریانوردي استان به هنگام بازدید و انجام بازرسیهاي ادواري  -8

 شناورهايجهت کمک به با پرچم همیار ناجی (نمونه پیوست) ر یک واحد شناور امدادرسان لزوم حضو -9

 کار در اسکله باشده شش و آماده بشناور امدادرسان می تواند یکی از واحدهاي تحت پو مضطر



 

 

 

             و نجات الزامات ایمنی و جستجوتعهد نامه رعایت 

 اسکله هاي تفریحی در دریایی 

 

 

 

 P31-W1-F30/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

و ارائه آموزشهاي توجیهی در این خصوص و   شناوراعمال نظم و ترتیب به هنگام سوار و پیاده شدن از  -10

 ات ایمنینک

وجود تجهیزات اطفاي حریق براي مقابله با کالسهاي متفاوت آتش و نصب در محلهاي مناسب و قابل  -11

 دسترس 

به دو زبان فارسی و انگلیسی و درج موارد و نکات ایمنی الزم جهت (بر اساس پیوست ) نصب تابلو  -12

 آگاهی گردشگران به صورت مشخص و خوانا 

 و کارکنان اسکله  گردشگرانسرویسهاي بهداشتی براي استفاده  نمودن فراهم و  تامین امکانات رفاهی -13

 و رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی به تناسب ظرفیت جابجایی در مکان مناسب 

 باشندسازمان بنادر و دریانوردي  از سويگواهینامه شایستگی معتبر  به کارگیري قایقرانانی که داراي  -14

 در کنار اسکله و بر روي شناورانند حلقه نجات و طناب متصل به آن) در دسترس بودن وسایل نجات (م -15

مسیر و پله هاي دسترسی به شناورها باید توسط نرده هاي ثابت حفاظ گذاري شده و سطح پلکانها نباید  -16

 لیز و لغزنده باشد 

به مراجعت  زمان مجاز فعالیت دریانوردي شناورها از طلوع تا غروب آفتاب می باشد. مسئول اسکله نسبت -17

 یري به اسکله اطمینان حاصل نمایدهمه شناورها و پهلوگ

تعیین می گردد.  شناور بر اساس گواهینامه ثبت و بهره برداري شناوردر هر  گردشگرظرفیت مجاز حمل  -18

 مایندو مسئول اسکله باید ظرفیت تعیین شده را رعایت ن قایقران

 گردشگرانشدن اده و پیاطمینان از ثبات و مهار قایق قبل از سوار  -19

 الزام به نصب جعبه کمکهاي اولیه در مکان مناسب بر روي اسکله  -20

روزانه آن شناورها در دفترچه (ثبت  مسئول اسکله نسبت به ثبت شناورهاي تحت پوشش و فعالیتهاي -21

 تهاي روزانه) اقدام نماید (نمونه پیوست)یفعال

بر روي بلیط و تهیه فهرست  گردشگر و درج نام هر گردشگرانصدور بلیط تفکیکی براي کلیه [ -22

. این بند بسیار مهم می باشد و متقاضی باید متعهد به انجام آن شود. مسئولیت پیگیري اجراي ]گردشگران

 آن با معاونت بندري می باشد و در مورد این بند باید اظهار نظر نماید.

از حوادث، نقص عضو و دیه کامل در صورت  تامین پوشش هاي بیمه حوادث دریایی شامل درمان ناشی -23

 فوت براي هر یک از شناورها و حوادث در اسکله

برخورداري قایقها از امکانات ارتباطی مناسب (مورد تایید اداره کل استان) و آگاهی کامل قایقرانان از  -24

 اجراي مفاد دستورالعمل درخصوص چگونگی اعالم وضعیت اضطرار در مواقع خطر



 

 

 

             و نجات الزامات ایمنی و جستجوتعهد نامه رعایت 

 اسکله هاي تفریحی در دریایی 

 

 

 

 P31-W1-F30/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 ،و عدم انجام حرکات نمایشی  (بر اساس نظرات اداره کل استان)مطمئنه به هنگام تردد رعایت سرعت  -25

  و خطرناك غیرمعقول

آشنایی کامل قایقرانان از مسیرهاي تردد، مصوب اداره کل استان و رعایت کامل آن به هنگام سفرهاي  -26

 دریایی 

قبل از سوار شدن و حصول  (حتی کودکان) گردشگرانپوشیدن جلیقه نجات استاندارد توسط کلیه  -27

 اطمینان از سالم و تمیز بودن آنها 

به عهده  گردشگراندر حین دریانوردي در مراحل سوار و پیاده شدن و  مسئولیت رعایت مقررات ایمنی -28

 .ول اسکله می باشدقایقرانان و مسئ

روي  بر گردشگراناستان جهت آگاهی  هماهنگی جستجو و نجات دریاییمرکز  1550شماره تلفن  -29

 .درج گرددبه دو زبان فارسی و انگلیسی تابلوهاي راهنما بصورت واضح 

براي حمل و مورد تایید سازمان  اتتحت کالس موسس که به ثبت رسیده و تایید شده شناورهاياز  فقط  -30

 نمایند.فعالیت  در محدوده تعیین شدهفقط و شناورها استفاده   ،باشند گردشگراننقل 

ظرین اداره کل استان در مکانهاي قابل رویت به منظور ارائه نظرات و شکایات اعالم شماره تلفن نا -31

 گردشگران

 شناسایی خطرات و ریسکهاي مرتبط با فعالیت ها و تجهیزات و نحوه کنترل آنها -32

 .اسکله باید از امکانات مهار شناور به تعداد کافی برخوردار باشد  -33

دستورالعملهاي مشروحه ذیل بر اساس نوع  رج درمندمسئول اسکله موظف به رعایت کلیه الزامات  -34

 می باشد. کاربري و فعالیت

 و الزامات فنی و ایمنی قایقهاي تفریحی و صیادي  ثبتدستورالعمل  الف)

دستورالعمل شناسایی و بازرسی شناورهاي مسافري و تفریحی درخواست کننده پرچم جمهوري اسالمی  ب)    

 ایران

 

    ...........................که درخواست مجوز اسکله تفریحی واقع در ................................. را اینجانب ..............

نموده ام، تعهد می نمایم تا موارد فوق را که مرتبط با الزامات جستجو و نجات  و ایمنی دریایی است در اسکله 

. در صورت عدم رعایت کامل هر نمایمد، به دقت رعایت تحت فعالیت خود و شناورهایی که در آن تردد می نماین

یک از موارد فوق الذکر ، افزون بر ایجاد مسئولیت کیفري و مدنی، حسب مورد سازمان می تواند نسبت به لغو 

 مجوز فعالیت و بهره برداري اقدام نماید..

 تاریخ     نام و نام خانوادگی متقاضی



 

 

 

             و نجات الزامات ایمنی و جستجوتعهد نامه رعایت 

 اسکله هاي تفریحی در دریایی 

 

 

 

 P31-W1-F30/0 کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 

 » پیوست« 

 12ذکر شده در بند  مشخصات و مطالب تابلو ي

 متر) 2× متر  1متر) در اسکله هاي بزرگ و در اسکله هاي کوچک ( 3×متر 2(  :تابلوابعاد  -1

 .براي همه قابل مشاهده و رویت باشد  در محل مناسبی که محل قرار گیري : -2

 : قابل درج در تابلوموارد  -3

 ایمنی براي همه گردشگران الزامیست دستوراترعایت  -1

 اسکله ممنوع است اطراف محدودهشنا در   -2

 می باشد 1550تلفن اعالم اضطرار  -3

 تخلیه زباله در محوطه اسکله و در دریا ممنوع است -4

 مواظب کودکان خود باشیددر هنگام سوار و پیاده شدن و در طول سفر  -5

 ها خودداري نمایید.شناور و اسکله  اطراف تکیه دادن به نرده هاياز  -6

 بی مباالتی پرهیز نمایید. پرخطر و هرگونهحرکات  از انجام -7

 پوشیدن جلیقه نجات بر روي شناور الزامی است. -8

در هنگام سوار و یا پیاده شدن مراقب باشید که وسایل شخصی مانند کیف، مانتو،  -9

 چادر و ... به جایی گیر نکند.

 



 ]Type text[ 

 

 مدیریت مواد زائد در اسکله هاي تفریحی 

 

 

 

 P31-W1-F3/0  کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 

اینجانب ....................................که درخواست مجوز اسکله تفریحی واقع در ...................................... را 
نموده ام، تعهد می نمایم تا موارد ذیل بر روي اسکله تفریحی و شناورهایی که در آن تردد می نمایند، 

 رعایت گردد.

 مع آوري زائدات فراهم گردد.امکانات الزم و کافی براي ج -1

 از ریختن هرگونه زباله و پسماند در محدوده اسکله و اطراف آن پرهیز گردد. -2

 سطل زباله همراه با کیسه هاي پالستیکی به مقدار کافی بر روي اسکله نصب گردد. -3

 بر روي اسکله نصب گردد.» از ریختن زباله در دریا و ساحل پرهیز شود«پالکاردهایی با مضمون  -4

 بر روي شناور ظروف جمع آوري زباله منظور شده باشد. -5

از ریختن مواد زائد ناشی از فعالیت شناورها مانند مواد نفتی و وسایل مستعمل به دریا خودداري  -6
 گردد.

از تفکیک زائدات تا حد امکان به منظور تقلیل اثرات نامطلوب آنها بر محیط زیست اطمینان  -7
 حاصل گردد.

 مع آوري زباله اطمینان حاصل نماید.تحویل زباله و زائدات به مراکز ج از -8

فاضالب سرویس هاي بهداشتی بر روي اسکله و آب و پسماند ناشی از شستشوي ظروف و  -9
 تاسیسات  به دریا ریخته نشود.

ري با ناظرین اداره کل بنادر و دریانوردي استان هنگام بازدید و انجام بازرسیهاي دوره اي همکا  -10
 گردد.

چنانچه موارد فوق رعایت نگردد، کمیته صدور مجوز نسبت به لغو مجوز فعالیت و بهره برداري اقدام 
 نماید.

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 تاریخ

 



 

 تأسیسات دریایی   لیست مدارك مورد نیاز جهت صدور  موافقت اولیه با طرح                

                                                         (فاقد سازه دریایی)کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور سنتی                          
 و تبصره الحاقی مصو  1348ي مصوب آیین نامه سازمان بنادر و دریانورد 3ماده  22طبق بند  (
 

 P31-W1-F34\0کد مدرك
 تاریخ:

 

 
 

                                                     

 

 مدارك مورد نیاز ردیف

 درخواست متقاضی 1

 (اشخاص حقوقی) که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 2

  کروکی زمین مورد نظر با لحاظ نمودن ابعاد آن   3

 ه فنی و اقتصادي، امکان سنجی و برآورد هزینه طرح با توجه به قیمت ها روز منطقهگزارش توجی 4

 برنامه زمانبندي اولیه اجراي طرح 5

 موافقت سازمان صنایع و معادن  6

 فرم اطالعات کارگاههاي تعمیر و ساخت شناور  7



 

 صدور مجوز بهره برداري تأسیسات دریایی لیست مدارك مورد نیاز جهت                

 (داراي مجوز ساخت) فاقد سازه دریایی کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور                
 )1387و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند  

 
 P31-W1-F16/0کد مدرك:

 تاریخ:
 

       

                                                    
 

 مدارك مورد نیاز ردیف
 

 از پروژه بهره برداري گیآماد اعالممبنی بر درخواست متقاضی  1

2 
( مهمور به مهر و امضاء مهنـدس پایـه یـک از     نقشه موقعیت چیدمان تجهیزات کارگاهی شامل: سوله، اتاق اداري، نگهبانی و .......

 ازمان نظام مهندسی)س

  معتبرسند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین  3

 هاي تعمیر و ساخت شناورفرم اطالعات کارگاه 4

 

 

 



 

 دریایی بهره برداريمورد نیاز جهت صدور  مجوز  لیست مدارك

 (فاقد مجوز ساخت) – (فاقد سازه دریایی) کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور              
 )1387مصوب و تبصره الحاقی  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند      
 

 P31-W1-F19/0کد مدرك:
 تاریخ: 

 
 

       

                                                              
 

 مدارك مورد نیاز ردیف
 

  صدور مجوز بهره برداري  درخواست متقاضی 1

 که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 2

3 
( مهمور به مهر و امضاء مهنـدس پایـه یـک از     : سوله، اتاق اداري، نگهبانی و .......نقشه موقعیت چیدمان تجهیزات کارگاهی شامل

 سازمان نظام مهندسی)

  داراي اعتبار سند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین 4

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان ذیربط 5

 داراي اعتبار اظت محیط زیست استانموافقت اداره کل حف 6

7 
محـل طـرح در    و نیـز  و یا قرارداد معتبر  اجـارة زمـین  در صورت عدم داشتن سند مالکیت  موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(

 محدوده شهري واقع شده باشد)

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 8

 موافقت سازمان صنایع و معادن استان  9

 هاي تعمیر و ساخت شناورفرم اطالعات کارگاه 10

 بنادر و دریانوردي استان تأییدیه اداره ثبت شناور هاي اداره کل 11

 موسسه رده بندي تاییدیه از 12

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 چک لیست بهره برداري

دریایی  سیساتتأ  

 کارگاههاي فاقد سازه دریایی
 

 اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

 بر سواحل مدیریت اداره 

 

 

 



 
 کارگاههاي سنتی فاقد سازه دریاییسیسات دریایی تأچک لیست بهره برداري از 

 P31-W1-F9/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 
 

 بازرسی طرح از نظر کار شناس سواحل و بنادر -1

 بردار: نام بهره  عنوان طرح:

 :مختصات جغرافیایی
N:  

 شناور طرح:

 نوع شناور:

E: :عرض:                  طول 

                    آبخور: آدرس محل طرح :

 حداکثر ظرفیت :

 

 طرح مشخصات •

   

 

 سیسات دریایی بازدید شده مطابق با نقشه چیدمان تجهیزات کارگاهی ارائه شده به سازمان أت

 می باشد             نمی باشد 

 

 

 موضوع
 وضعیت

 مشخصات 
توضیحات 

 ندارد دارد تکمیلی

 داك خشک

 بصورت سنتی

  
 ارتفاع: عرض: طول: تعداد: نوع:

 

 ترداك 

 بصورت سنتی
  

 ارتفاع: عرض: طول: تعداد: نوع:
 

  شرح مشخصات:

 

 

  



 
 کارگاههاي سنتی فاقد سازه دریاییسیسات دریایی تأچک لیست بهره برداري از 

 P31-W1-F9/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 
 

 بازرسی طرح از نظر امور دریایی -2

 موضوع
 وضعیت

 تکمیلیتوضیحات 
 عدم نیاز ندارد دارد

 نوع تجهیزات :    تجهیزات مخابراتی و کنترل دریایی

     طرح عملیات دریایی (روش به اندازي و از آبگیري شناور طرح)

     جزر و مد سنج

 

 بازرسی کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور از نظر اداره ثبت شناورها   -3

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 ندارد دارد

    آمادگی از نظر ساخت و یا تعمیر شناور 

 

 بازرسی طرح از نظر ایمنی و حفاظت دریایی -4

 

 موضوع
 وضعیت

 تکمیلی توضیحات
 عدم نیاز ندارد دارد

 طرح مدیریت مواد زائد
    

 تابلو و عالئم راهنما و هشدار دهنده ایمنی
    

 تسهیالت جمع آوري مواد زائد
    

 

 از نظر  امور تامین و نگهداري تجهیزات بازرسی -5

 



 
 کارگاههاي سنتی فاقد سازه دریاییسیسات دریایی تأچک لیست بهره برداري از 

 P31-W1-F9/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 
 

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 ندارد دارد

 نوع فعالیت

    کارگاه ساخت و تعمیر شناور 

    کارگاه ساخت شناور

     کارگاه تعمیر شناور

نوع شناور 
ساخت یا 

 تعمیر

 شناور هاي فایبر گالس
 عرض شناور:       طول شناور:           

 ظرفیت شناور:  آبخور شناور:        

 شناورهاي فلزي
 عرض شناور:      طول شناور:           

 آبخور شناور:        ظرفیت شناور: 

 شناورهاي چوبی
 عرض شناور:      طول شناور:           

 آبخور شناور:        ظرفیت شناور: 

 آبگیري شناورسیستم به آب اندازي و از 
 تعداد:                               نوع:          

 :مشخصات

 

 طرح از نظر امور بندري بازرسی -6

 موضوع
 وضعیت

 توضیحات تکمیلی
 عدم نیاز ندارد دارد

     سیستم اطفاء حریق 

     سیستم روشنایی               

 

 اظهار نظر کارشناس امور دریایی:



 
 کارگاههاي سنتی فاقد سازه دریاییسیسات دریایی تأچک لیست بهره برداري از 

 P31-W1-F9/00 کد مدرك :

 تاریخ:

 

 
 

 امضاء 

 ثبت شناورها: ادارهاظهار نظر 

 امضاء 

 کارشناس ایمنی و حفاظت دریایی:اظهار نظر 

 امضاء 

 امور بندري: اظهار نظر کارشناس

 امضاء 

 سواحل و بنادر: اظهار نظر کارشناس

 
 امضاء

 :و معاونین اظهار نظر و امضاء مدیریت

 
 

 معاون فنی مهندسی/مهندسی و عمران

 امضاء

 دریایی/بندري معاون

 امضاء

  مدیر کل بنادر و دریانوردي استان

 موافقت دارم                                           / در صورت رفع نواقص  مجوز /تمدیدمجوز با صدور 

  با صدور مجوز /تمدید مجوز مخالف می باشم.                    امضاء

 

 
 

 

 

 



 

 تاسیس و مورد نیاز جهت صدور  مجوز ساخت لیست مدارك

 (فاقد سازه دریایی) کارگاههاي ساخت و تعمیر شناور سنتی                          
و تبصره الحاقی مصوب  1348آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب  3ماده  22(طبق بند      

1387( 
 

 P31-W1-F33\0کد مدرك:
 تاریخ: 

 
 

       

                                                              
 

 مدارك مورد نیاز ردیف
 

 درخواست متقاضی  1

 که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد (اشخاص حقوقی) تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور 2

3 
( مهمور به مهر و امضاء مهنـدس پایـه یـک از     تاق اداري، نگهبانی و .......نقشه موقعیت چیدمان تجهیزات کارگاهی شامل: سوله، ا

 سازمان نظام مهندسی)

 داراي اعتبار سند مالکیت و یا قرارداد معتبر  اجارة زمین 4

 متري) 60( در صورت استفاده از حریم  موافقت اداره کل منابع طبیعی استان ذیربط 5

 داراي اعتبار یست استانموافقت اداره کل حفاظت محیط ز 6

7 
محـل طـرح در    و نیـز  و یا قرارداد معتبر  اجـارة زمـین  در صورت عدم داشتن سند مالکیت  موافقت اداره کل راه و شهرسازي استان(

 محدوده شهري واقع شده باشد)

 موافقت مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادي (در صورتی که محل اجراي طرح در مناطق مذکور واقع شده باشد) 8

 موافقت سازمان صنایع و معادن استان  9

 هاي تعمیر و ساخت شناورفرم اطالعات کارگاه 10

 

 

 



 ]Type text[ 

 

 مجوز تاسیس و ساخت 

 

 

 PP3311--WW11--FF//00 : کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

جمهوري    

 اسالمی ایران

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 مجوز تاسیس و ساخت               

 

اســـتان قـــع در وا.................   مجـــاز اســـت   ......................................

براساس طرح پیشـنهادي و مشخصـات منـدرج در     را....................................... 

 . نمایداحداث  ...............ظهر این مجوز صرفاً با کاربري

                             

 معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی         

 و                                       

 رئیس کمیته صدور مجوز سازه هاي دریایی                                                                                   

 

 

فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصـوب   3ماده  22استناد بند  این مجوز به
شـوراي  مجلـس   1387سـال   18423مجلسین و ماده واحده مصوب شماره  1348سال 

اسالمی ایران صرفاً جهت متقاضی گردیده و بدون هماهنگی این سازمان غیر قابل واگذاري 
 به سایر افراد حقیقی و یا حقوقی می باشد. 

 ضمناً توجه دارنده این مجوز را نیز به مفاد مندرج در ظهر این برگ جلب می نماید.

 

                                                                             

 تاریخ: 

 شماره:

  اعتبار:

  

 

P.M.O 



 
 
 

 
 ظهر مجوز ساخت 

 

 

 

  کد مدرك :
 تاریخ:

 صفحه:

 
 

 18423 شـماره  مصوب واحده ماده و مجلسین 1348 سال مصوب دریانوردي و بنادر سازمان نامه آیین 3 ماده 22 بند

 طـرح  تصویب ضمن تجهیزات و تاسیسات سایر و اسکله تاسیس اجازه صدور":  ایران اسالمی شوراي مجلس 1387 سال

 ".برداري بهره و اجراء در نظارت حق داشتن با مربوطه
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  نام مشاور:

 هاي نقشه

 : طرح
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 مالحظات:

 

 



 ]Type text[ 

 

 بهره برداريمجوز  

 

 

 PP3311--WW11--FF2299//00 : کد مدرك :

 تاریخ:

 صفحه:

 جمهوري اسالمی ایران   

 وزارت راه و شهر سازي

 سازمان بنادر و دریانوردي

 

 

 

 

 

 

  بهره برداريمجوز               

  اســـــــــــــت از مجــــــــــــاز  ...................................................................

ــع درو  .............................................................................. ــتا اقـــــ ن اســـــ

 مقررات داخلی  و رعایت کلیه قوانین و در ظهر این مجوز ت مندرجبا مشخصا............................... 

 نماید. بهره برداري.......... الحاقی مرتبط صرفاً با کاربري  کنوانسیونهاي و

    

 شهر سازيراه و  وزیرمعاون                                                                                          

 و             

 دریانورديمدیر عامل سازمان بنادر و                                                                               

 

فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصـوب   3ماده  22این مجوز به استناد بند 
شـوراي  مجلـس   1387سـال   18423مجلسین و ماده واحده مصوب شماره  1348سال 

اسالمی ایران صرفاً جهت متقاضی گردیده و بدون هماهنگی این سازمان غیر قابل واگذاري 
 ی می باشد. به سایر افراد حقیقی و یا حقوق

 ضمناً توجه دارنده این مجوز را نیز به مفاد مندرج در ظهر این برگ جلب می نماید.

 

                                                                             

 تاریخ: 

 شماره:

  اعتبار:

  

 

P.M.O 



 
 
 

 
 بهره برداريظهر مجوز  

 

 

 

  کد مدرك :
 تاریخ:

 صفحه:

 
 

 18423 شـماره  مصوب واحده ماده و مجلسین 1348 سال مصوب دریانوردي و بنادر سازمان نامه آیین 3 ماده 22 بند

 طـرح  تصویب ضمن تجهیزات و تاسیسات سایر و اسکله تاسیس اجازه صدور":  ایران اسالمی شوراي مجلس 1387 سال

 ".برداري بهره و اجراء در نظارت حق داشتن با مربوطه

 

 طرح اتمشخص

صا
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م
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  : طرحنام 

  : طرحمحل 
 

 جغرافیایی مختصات
 

                         =N 

                     =E 

 هاي نقشه

 : طرح
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 مالحظات:
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