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 نمودار جريان كار: -4

شروع

بررسي اوليه در امور آب شهرستان توسط كارشناس آبهاي 
سطحي شهرستان

بررسي درخواست در كميته منابع آب

مثبت

تخصيص دارد

ارجاع صورتجلسه كميته منابع ّآ به امور آب شهرستان دبير كميته منابع 
آب

صورتجلسه كميته

1

جوابيه كميته تخصيص ندارد  

منفي

تقاضا نامه

صورتجلسه

نتيجه گزارش

اعالم به متقاضي مبني بر عدم 
امكان تامين آب

ارجاع به كميته منابع آب توسط مدير امور آب

A

دريافت درخواست متقاضي توسط كارشناس آبهاي سطحي 
و ارسال به شهرستانهاي مربوطه

ارايه گزارش كارشناسي و تكميل پرونده توسط امور آب 
شهرستان

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه
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 1ويرايش: 

 4 از 1صفحه: 

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

پايان

1 

كميل مدارك و تعهدنامه هاي محضري توسط امور آب 
پيوست مدارك مورد نيازشهرستان

صدور پيش پروانه توسط امور آب شهرستان  و تاييد آن 
توسط معاونت حفاظت و ثبت در بانك اطالعاتي

يه درخواست صدور پروانه مصرف بهينه توسط متقاضي 
پس از نصب تجهيزات

پيش پروانه بهار آّب

پيش پروانه آب پايه

درخواست صدور پروانه

بازديد كارشناس امور آّب شهرستان و تهيه فرم نصب 
فرم نصب موتور تلمبهموتور تلمبه

صدور پروانه مصرف بهينه توسط امور آب شهرستان 

آيا تجهيزات نصب شده 
مغايرت دارد

خير

اعالم مغايرت به مشترك بله

ييد پروانه توسط معاونت حفاظت و بهره برداري و ثبت 
پروانه مصرف بهينهدر بانك اطالعاتي

 
 
 



 

 واگذاري اشتراك آب از منابع آب سطحي

 گردش كار

 بررسي پرونده مورد نظر و سوابق آن در امور يا واحد مربوطه-1

 بازديد كارشناس و تنظيم گزارش مربوطه-2

  طرح موضوع كميته مديريت منابع آب -3

 صدور مجوز مربوطه-4

 مدارك مورد نياز

 يا واحد مربوطهتكميل و ارائه درخواست مورد نظر به امور -1

  اخذ استعالم هاي الزم -2

  جهت بازديد كارشناسارائه اصل فيش واريزي -3

 پرداخت حق اشتراك بر مبناي اراضي زير كشت-4

 قانون توزيع عادالنه آب مقررات مورد عمل

 حدود يك ماه مدت زمان مورد نياز
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