
  بسمه تعالی
  1 ضمیمه                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 13021446000  :شناسه خدمت -2  ابع آبیپروانه بهره برداري از منصدور  :عنوان خدمت -1

3- 
ار

ائه دهنده 
خدمت

  آذربایجان شرقیآب منطقه اي  شرکت نام دستگاه اجرایی:  

  ایران آب منابع مدیریت شرکت نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

  از منابع آبی  برداري بهره مجوز  شرح خدمت
   )G2C( خدمت به شهروندان      نوع خدمت 

   )G2B( خدمت به کسب و کار    
نوع  )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    

 
مخاطبین

  افراد حقیقی و حقوقی در بخش هاي مختلف   
 و آب صنعت ، کشاورزي،شرب

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

  مالکیتثبت      تامین اجتماعی      کسب و کار     مالیات     سالمت    آموزش     د یتول      رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

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



مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

  مدارك مورد نیاز متقاضیان در حوزه آبهاي زیر زمینی
  کننده (اشخاص حقیقی)شخصات درخواستم -الف

 خانوادگی :نامنام و  -1
 تاریخ و محل تولد : -2
 شماره شناسنامه و محل صدور: -3
 سمت قانونی متقاضی: -4
 نشانی کامل، شماره تلفن: -5

  صات درخواست کننده (اشخاص حقوقی)مشخ -ب
 نام و نوع شرکت: -1
 تاریخ و شماره ثبت: -2
 نشانی کامل، شماره تلفن: -3

  »مشخصات محل مورد تقاضا « 
 نام محل: -1
 استان: -4    شهرستان: -3      بخش:  -2
 نوع تصرف: - 3

 
 مالکیت مفروض / مشاع مدارك مربوطه ضمیمه درخواست شود -1
 ند رسمی اجاره،  ضمیمه درخواست شود.س -اجاره  -2

 مدت منقضی شده است یا خیر؟    اجاره براي چند سال برقرار شده؟ 
  موجر اذن به حفر چاه داده است یا خیر؟    نوع استفاده از مستأجره چیست؟

 اراضی واگذاري دولتی سند رسمی واگذاري ضمیمه درخواست شود.  -3
  مقدار آب مورد تقاضا 

 چه مقدار آب مورد نیاز است؟ -1
؟ و چه کنید چه مقدار استمساحت زمینی که آبیاري خواهد شد و مدارك تصرف آن را ضمیمه می -2

 منابع آبی در محدوده مورد تقاضا وجود دارد؟
 

 مصارف رساند؟ شرب / کشاورزي / صنعتی / دامپروري / سایرآب را به چه مصرفی خواهید  -3
 د؟د دارچه منابع آبی (چاه / قنات / چشمه / رودخانه) در مجاورت محل مورد تقاضا وجو -4
ات شده یشکار قنپشکنی / تغییرمحل چاه / قنات / ادامه آیا قبالً براي اراضی فوق تقاضاي چاه / کف -5

 است یا نه؟ 
  ضیان در حوزه آبهاي زیر زمینیمدارك مورد نیاز متقا

  
  

  قانون توزیع عادالنه آب و مصوبات مرتبط  باالدستیقوانین و مقررات 



5- 
جزییات خدمت

  
  ماه        فصل           سال                           در:   خدمت گیرندگانهزار نفر  34000      آمار تعداد خدمت گیرندگان

  کاريروز 50  خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 
  بار در:       ماه        فصل          سال 1حداقل یکبار براي همیشه                                           تواتر
  مرتبه در سال 15حداقل   حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
بستگی به نوع خدمت گیرنده و 

مطابق قانون توزیع عادالنه آب و 
  تعرفه سالیانه ابالغی وزارت نیرو

ب در بانک عامل شماره حسا
  )ملیبانک  شرکتهاي تابعه (

  

1591000  21750804090000    
. . .      

6- 
نحوه 

دسترسی به خدمت
  

 http://ekiosk.azarwater.ir   س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر
 www.azarwater.ir     (اطالع رسانی)  

 ekiosk.azarwater.ir ز آن:اخشی بنام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا 
  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  الکترونیکی      

  
  (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  عدم اطالع ذینفعان  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

ی هماهنگ ا بادر تعدادي از شرکته شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  استانداري و انجمن سراسري دفاتر پیشخوان دولت

در تعدادي از شرکتها با هماهنگی روستایی  ICT:  دفاتر  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  استانداري

  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    
  

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

ذکر ضرورت   الکترونیکیغیر    
مراجعه 
حضوري

و  یع ابنابعدم وجود سیستم یکپارچه حفاظت و بهره برداري از م بدلیل  
 ویت وهحراز اهاي مرتبط و  در جهت استعالم از دستگاهقانونی  الزامات 

  مالکیت و اصالت مدارك

 



درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت مراجعه   الکترونیکیغیر    
حضوري

  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
نبود سیستم یکپارچه ارائه سایر:    

  خدمات الکترونیکی 

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

7- 
ارتباط
 

خدمت
 با 

سایر
 

سامانه
ا ه 

(بانکهاي 
اطالعاتی) 

 در
دستگاه

  

  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر
  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch

(  

          اتوماسیون اداري
          حقوقی و قراردادها

          تعرفه و حسابداري درآمد مشترکین
          حفاظت و بهره برداريسیستم جامع 

          سیستم مالی و ذیحسابی

8-
ارتباط
 

خدمت
 با 

سایر
 

دستگاههاي دیگر
  

نام سامانه   نام دستگاه دیگر
هاي دستگاه 

  دیگر

  فیلدهاي موردتبادل
 موضوع استعالمات

مبلغ (درصورت 
 پرداخت هزینه)

 استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
 غیرالکترونیکی

، استعالم است
  :توسط

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch

(  
  دستگاه            کد ملی و هویت احراز   ثبت احوال

  کننده مراجعه    
  دستگاه          امالك و اراضیمالکیت  احراز    ثبت اسناد

  کننده مراجعه    
استعالم قوانین، رفع شبهات،     استانداري

هماهنگی بین دستگاهی، همکاري 
فرمانداري و بخشداري،  شهرداري،

مجوز اجراي طرح و یا ، دهداري
درخواست، کارگروه هاي تخصصی 

 و فنی ضوابط، شوراي تامین استان
 قراردادي

  دستگاه         
  کننده مراجعه    

 ها، چاه کردن برقی درخواست    برق
 منابع آبی تاسیسات، منصوبات،

  دستگاه         
  

، اراضی آبی نیاز وتعیین الگوي کشت     جهاد کشاورزي
اعالم  و تملک، تحت پوشش، 

سال کشت، تعیین  استعالم تشکل ها،
 زراعی بودن زمین و نوع کشت، احیا و

، عدم احیا قنات، آبیاري قطره اي
 و باغی زراعی محصوالت بهاي

 آبزیان

  دستگاه         
  

  دستگاه          طرح اجراي مجوزرعایت مالحظات و     منابع طبیعی
  

 اجراي مجوزرعایت مالحظات و     محیط زیست
 ، مجوز طرح آبزي پروريطرح

  دستگاه         
  



، برداري بهره پروانه و فعالیت مجوز    صنایع و معادن
 مجوز ،صنعتی واحدهاي نیاز مورد آب

 ماسه و شن از برداري بهره

  دستگاه         
  

  دستگاه           ملی یا مستثنیات زمینها، مساحت    مراتع و جنلها سازمان
  

  دستگاه          طرح اجراي مجوزرعایت مالحظات و     میراث فرهنگی
  

تعیین حریم، نیاز آبی صنایع     نفت و گاز
پتروشیمی و وابسته، خطوط انتقال 

  درخواست

  دستگاه         
  

ماشین حفاري، و نقل و مجوز حمل     نیروي انتظامی
چاه ، پوشش نیروي پلمپ 

محافظتی،کنترل برداشتهاي غیر 
، ابالغ و همکاري در اجراي زمجا

، انجام انفجار احکام، اخذ مجوز و
 تامین امنیت

  دستگاه         
  

، ، مجوز قطع راه جاده تعیین حریم    راه و ترابري
ر دمجوز فعالیت حمل و نقل پایانه ها، 

 حریم جاده

  دستگاه         
  

تخصیص سوخت و تعیین میزان     حمل و نقل و سوختستاد 
 مصرف

  دستگاه         
  

9- 
عناوین 
فرایندهاي 

خدمت
  

  شرب و سایر مصارف) –صنعتی  –حفر چاه عمیق و نیمه عمیق براي کلیه بخشهاي مصرف (کشاورزي 
  شرب و سایر مصارف) –صنعتی  –حفر چاه عمیق و نیمه عمیق براي کلیه بخشهاي مصرف (کشاورزي 

  حفر گمانه آزمایشی

  استقرار و ترخیص دستگاه حفاري  

  صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه  

  شرب و سایر مصارف) –صنعتی  –براي کلیه بخشهاي مصرف (کشاورزي  مجوز نصب منصوبات چاه  

  مجوز تغییر قدرت منصوبات  

  اه)چشکنی  رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه  کف صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجراي  

  هاي دیزلیهاي نفتی براي چاه صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده  

  صدور مجوز چاه بجاي قنات  

  صدور مجوز الیروبی قنات  

  صدور مجوز پیشکاري قنات   

  پروانه حفر هواکش و گالري/بغل کنی چاه  

  تغییر قطر چاهصدور مجوز   

  درخواست صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداري چاه  

  برقی کردن چاه                      

  تغییر شرکت حفاري  

  درخواست تآمین آب واحدهاي صنعتی  

  درخواست تامین آب واحدهاي کشاورزي  

  درخواست استعالم اعالم نظر در خصوص منابع آبی  

  واحدهاي صنعتیدرخواست تآمین آب   

  درخواست تامین آب واحدهاي کشاورزي  

  هاي پرورش آبزیاندرخواست تخصیص آب براي پروژه  

  ها و انهار طبیعی مرزيها و مسیلتعیین و اعالم حد بستر و حریم رودخانه  

  واحدهاي صنعتی صدور پروانه بهره برداري از آب هاي سطحی  

  رودخانه ايدرخواست موافقت با برداشت مصالح   



  درخواست صدور مجوز بسته بندي آب براي مصارف شرب  
  واحدهاي کشاورزي درخواست صدور پروانه بهره برداري از آب هاي سطحی  

  واحدهاي آبزي پروري درخواست پروانه بهره برداري از آب هاي سطحی  

  درخواست مجوز نصب  موتور   
  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :تلفن  لیاسماعیعلی  :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام

٠۴١٣٣٣٨٢٣۴
٧  

  :الکترونیک پست
 

 دفتر حفاظت و بهره برداري :مربوط واحد
  از ةب هاي زیرزمینی

 



  ماره یکلیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش                                                       

یف
رد

  

  
  

  عنوان مجوز

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
(مصوبه، بخشنامه، 

  نامه) آیین

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 

مد
  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

  
  

  زمان تقریبی 
  فرآیند مجوز 
  (روز/ ساعت)

جوز
د م

رآین
ف

  

ات
یح

وض
ت

  
  

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا

اخت
ك *  

شتر
م

کی  
ونی

کتر
ال

کی  
ونی

کتر
ر ال

غی
  

1  

  

  صدور
  مجوز الیروبی

مجوز عقد قرارداد 
  حفاري

مجوز تغییر مشخصات 
  پمپ و موتور

  مجوز حفر
  مجوز بهره برداري

  مجوز کف شکنی
  مجوز تغییر کاربري 

  مجوز تعمیق
  مجوز نصب منصوبات

    

یک 
ساله

/6 
15  ماهه

90
00

0
  

          

دفتر 
مدیری
ت 

منابع 
  آب

  

    

  

      تمدید  2

یک 
ساله

/6 
15  ماهه

90
00

0
  

          

دفتر 
مدیری
ت 

منابع 
  آب

  

    

  



  نیزتکمیل شود  2است، فرم شماره  با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*

  

  

  

  

  

  

3  
  اصالح

  پروانه بهره برداري
تعدیل پروانه بهره 

  برداري

    

یک 
ساله

/6 
15  ماهه

90
00

0
  

          

دفتر 
مدیری
ت 

منابع 
  آب

  

    

  

4  

  لغو
  مجوز الیروبی

مجوز عقد قرارداد 
  حفاري

مجوز تغییر مشخصات 
  پمپ و موتور

  مجوز حفر
  مجوز بهره برداري

  مجوز کف شکنی
  مجوز تغییر کاربري 

  مجوز تعمیق
  مجوز نصب منصوبات

    

یک 
ساله

/6 
15  ماهه

90
00

0
  

          

دفتر 
مدیری
ت 

منابع 
  آب

  

    

  



  
  

  فرم شماره دو

عنوان دستگاه استعالم   ردیف
  شونده

  نوع فرآیند

مدارك مورد 
  هزینه  مدت اعتبار  نیاز

  (ریال)

زمان انجام 
  کار

(روز/ 
  ساعت)

  مجوزفرآیند 

  توضیحات
   

موارد 
  استعالم
با ذکر 
  نام **

  
  سایر
***  
  
  

غیر   الکترونیکی
  الکترونیکی

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    

  ** نام استعالم در توضیحات درج شود

 فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود*** اگر نوع 

  

 



-        :                          -             
                      -                            -           

                                                                                                                                             –                   

                                
     

                 
                  
             

                
             

               
           
        

                            

                              
                

   

              
     

   

                    

               

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



             -                          :        -تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
                      -                                  -           

                                                                                                                                      -                           

                 

              /
          

               
        /    

               

   

               
               

                
          

                 
     

               
          

               
     

           
             

   

   



-        :                          -             
                      -                           -           

                                                                                                                                       -                          

                              
      

            
             

              

          
         

              
     

   

            
     

   

   

             
                

         

                
             

                
           
        

                            

   

                     

               

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



-        :                          -              
                      -                               -           

                                                                                                                                                –                        

                 

              /
          

              
              

                
             

                
           
        

            
                  
               

   

                
        E

               
        /    

               
   

F

        
          
     

     

        

G          

                
     

          

              

             

   

                   
               

                

                                                

                          
    

   

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



        :                              -                  
                       -                               -              

                                                                                                                                                             –                          

  /              

        /          
             

                
                        

               

       

                         
     

                
        

                
              

                                     
               

                     

E

                                            

           /        

        

   

    

    

    

                 
                                  

                           
                        

       

F

    

                   
               

G
H

I

                                                       

M



           :                              -                  
                       -                                -              

                                                                                                                                                             –                          

           

I

    

                 
     

                 

                   
                  

              
     

      

   

     

         

H

   

                  

                   

                       

         

M



-        :                          -             
                      -                      -           

                                                                                                                                                –                

                 

              /
          

            
                  

        

           
             E

               
        /    

               

   

F      

        

                
               

             
                

         

                
             

                
           
        

                            

   

                     

                

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



     : -        :                              -                
                       -                           -              

                                                                                                                                                             –                  

  /              

        /          
             

                
                        

          
              

    

   

                         
     

                
        

                
              

                                     
               

                     

E

            

           /        

        

   

    

    

    

                 
                                  

                        
                       

           

F

    

                   
               

H

I



     :-        :                              -                
                       -                           -              

                                                                                                                                                             –                  

           I    

                 
     

                 

                   
                  

              
     

      

   

     

         

H

   



-        :                          -             
                      -                                           -           

                                                                                                                                      -                           

                 

              /
          

               
        /    

               
   

                
               

             
              

                
             

                
           
        

                            

            
                  

        

   

           
             E

             
      

                
          

                 
     

               
          

   

               
     

          
          

   

                       

     

        

           
             

   

                    

               

F

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



      : -        :                              -                
                       -                                              -              

                                                                                                                                                 -                             

  /              

        /          
             

          

   

                         
     

                
        

                
              

                                     
               

                     

E

            

           /        

        

   

    

    

    

                 
                  

                

                        
                       

           

F

    

                
              

               /
     /       

                   
               



-        :                          -             
                      -                          -           

                                                                                                                                       

                 

              /
          

                 
                 

                 
        

                  
              

   

   

            
                  

        

   

           
             E

               
        /    

               

   

             
      

                 
     

            
            

                
     

   

               
     

          
            

   

          
        
     F      

        

            
               

تهیه: شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى 



      : -        :                              -                
                       -                              -              

                                                                                                                                                

  /              

        /          
             

                   
            

                  
                

         

   

                         
     

                
        

                
              

                                     
               

                 
    

E

     
       

           /        

        

   

    

    

    

                 
                                  

                           
                        

       

F

    

                   
               


	SodourParvaneh
	فرآیند استقرار دستگاه حفاری
	استقرار دستگاه حفاری.vsdx
	Page-1


	فرآیند آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی
	آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی.vsdx
	Page-1


	فرآیند ترخیص دستگاه حفاری
	ترخیص دستگاه حفاری.vsdx
	Page-1


	فرآیند حفر چاه  جدید و تامین آب
	حفر چاه جدید و تامین آب.vsdx
	Page-1
	Page-2
	Page-3


	فرآیند حفر چاه به جای قنات
	حفر چاه به جای قنات.vsdx
	Page-1
	Page-2
	Page-3


	فرآیند حفر گالری هواکش بغل کنی و دوربرداری
	حفر گالری، هواکش، بغل کنی و دوربرداری.vsdx
	Page-1
	Page-2


	فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات
	صدور مجوز نصب تجهیزات.vsdx
	Page-1
	Page-2





