
                                             

 

 

 

 
 

 گزارش كارشناسي تعيين محلفرم 
 F-E -03:كد مدرك

 0ويرايش: 
   2زا1صفحه: 

 

 يخ وامضاءتار نام ونام خانوادگي كارشناس
 
 
 
 

 

 

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

 

 كد پرونده:                             كد كالسه:                                        شهرستان: 
در                     پرونده خانم/ آقاي               مورخ                 وبه موجب تقاضاي شماره                مورخ                   در اجراي حكم شماره 

كـه بفاصـله                كيلـومتر از قريـه                       واقـع گرديـده                             دهستان               در دشت                        ضي قريه ارا

تغييـر نـوع مصـرف/    ومتقاضي مدعي مالكيت آن مي باشد به لحاظ تغيير نام/ درخواست كميسيون/ حفر گالري/ تعميق چـاه در حـال حفـر/    

 اجراي آبياري تحت فشار/ اصالح قدرت موتور/  تمديد مجوز/ بررسي گرديد ونتيجه بشرح زير ميب اشد:

موقعيت محل حفر چاه بفاصله                          كيلومتر درقسمت جنوب شرق قريه                      واقع شـده اسـت وشـيب     -1
 مي باشد.   :X:            Yنقطه اي                            U.T.Mبسمت               با كد           عمومي از   سمت             

 اراضي مورد نياز محيات يا غير محيات؟ محيات/ غير محيات -2
 محل مورد نظر ممنوعه يا غير ممنوعه؟ ازاد/ ممنوعه -3
 گزارش بازديد: -4
 
 
 
 

 ر چاه نسبت به منابع آبي مجاور:موقعيت محل پيشنهادي حف -5
 متر 0از                متعلق به            برابر  -1-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -2-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -3-5
 متر 0از               متعلق به           برابر  -4-5
 

ده است وبا توجه به مشخصات زمين شناسي وهيدرولوژيكي منطقه حفر چاه از لحاظ حريم محدوديت دارد/ ندارد ودر واقع ش
 صورتيكه        ليتر در ثانيه از آب چاه برداشت شود ضرري براي منابع آب مجاور در محل دارد/ ندارد.

 مشخصات چاه: -6
 ر عمق برخورد به آب                      مت -1-6
 عمق كلي چاه                              متر -2-6
 قطر لولوه جدار                          اينچ -3-6
 ميزان گالري                              متر در جهت -4-6
 حريم فني برابر:                         متر ازچاه عميق/ نيمه عميق/ قنات/ چشمه -5-6
 نوع حفاري: -6-6
ارائه نمونه رسوبات به ازاء هر سه           متر يكبار به كارشناس ضروري است وادامه يا قطع حفاري با نظر كارشناس مي  -7-6

 باشد: )رعايت نكات ايمني جهت جلوگيري از ريزش چاه ضروري است).
 



                                             

 

 

 

 
 

 گزارش كارشناسي تعيين محلفرم 
 F-E -03:كد مدرك

 0ويرايش: 
   2زا2صفحه: 

 

 يخ وامضاءتار نام ونام خانوادگي كارشناس
 
 
 
 

 

 

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

 

 اسب بخار ومعادل     كيلووات باشد.قدرت مورد نياز طبق محاسبه بشرح زير برابر با               -7
 نقشه محل پيوست است -8
ساير نكاتي كه ذكر آن بنظر كارشناس ضروري است.الف) ضخامت آبرفت محل حدودا         متر پيش بيني مي شود.ب)  -9

ه) اخذ تعهدات نوع دستگاه حفاري ضربه اي/ روتاري ج) پس از حفر چاه جديد چاه قبلي مسدود واز حيز انتفاع خارج گردد.
 الزم الزاميست و) معدل آبدهي  پنج ساله     ليتر در ثانيه

 رعايت حريم
 ) از چاه نيمه عميق                متعلق به                       برابر متر1
 ) از چاه عميق                      متعلق به                        برابر متر2
 متعلق به                         برابر متر                       ) از              3
 
 استخراج از شيت شماره                استخراج گرديده است. 1:15000نقشه با اشل  

 

                                                              
 

                                                                                                                                                     N 



                                             

 

 

  

 فرم گزارش كارشناسي
 F-E -04:كد مدرك

 0ويرايش: 
   از:   صفحه:    

 

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

 

                      از محل احداث كارگاه     مديريت محترم     مورخ     به موجب درخواست شماره

 :گردد بازديد بعمل آمده ونتيجه   به شرح ذيل گزارش مي     خانم/آقاي     

 الف) موقعيت محل :

      قريه       بخش         شهرستان       ناستا

 شهرستان واقع شده است.      كيلومتري     جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله

 بخش واقع شده است.     كيلومتري     شهرستان : محل به فاصله جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به

 قريه واقع شده است.      كيلومتري     جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله

 قرارگرفته است.      ضهاي جغرفيائيوعر      محل بين طولهاي جغرافيائي 

 ب) وضعيت منابع آبي :

) با رعايت حقوق حقابه بران     تلفيقي       آبهاي زيرزميني     تامين آب واحد مذكور ازطريق (آبهاي سطحي 

 امكان پذيرمي باشد.     ليتر درثانيه ا     وموارد ذيل به ميزان

تغذيه مي      بانوع تشكيالت      متر مي باشد كه ازكوه     فاصله سرچشمه منبع آب تامحل آبگيري حدود

 شود.

ليتر درثانيه مي باشد كه      ليتر درثانيه وآبدهي حداقل     ليتردرثانيه وآبدهي متوسط      آبدهي حداكثر

 اندازه گيري شده است.      درطول دوره آماري

 عدم هرگونه عمليات درمظهروحريم چشمه / سراب -1

 احداث هرگونه تاسيسات خارج ازحريم چشمه / سراب -2

آب چشمه / سراب / رودخانه ونوسانات آب خسارتي به طرح وارد گردد اين اداره كل  چنانچه دراثر هرگونه آلودگي -3

 هيچگونه تعهدي را ندارد.



                                             

 

 

  

 فرم گزارش كارشناسي
 F-E -04:كد مدرك

 0ويرايش: 
   از:   صفحه:    

 

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

 

 بايستي بدون هيچگونه تغييركيفي وكمي به مسيراصلي وارد گردد.“  برداشت آب به صورت چرخشي بوده ومجددا -4

جوابگو بوده واين اداره كل “ ي شخصامتقاض وجود داشته باشدچنانچه معارضي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي  -5

 هيچگونه مسئوليتي را عهده دار نخواهدبود.

 رعايت اصول زيست محيطي براساس استانداردهاي موجود  -6

 
 

 : مالحظات
      

 
 

 محل رسم كروكي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام ونام خانوادگي كارشناس :
 امضاء كارشناس        



                                             

 

 

 

  
 گزارش كارشناسي فرم

 صدور برگ تجهيز چاه

 F-E -05:كد مدرك

 0ويرايش: 

       صفحه:

 

 نام و نام خانوادگي سمت تاريخ ضاءام

 كارشناس آبهاي زير زميني  
 
 
 

 

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

 

 وبهره برداري آبهاي زير زميني  دفتر حفاظت مدير محترم 
 

 چـاه نيمـه عميـق    شماره                   مورخ                   براساس گزارش آزمايش پمپاژ“ احتراما           
.. در …………مورخ ………شماره گمانه  . داراي پروانه حفر………………………آقايخانم/

قــرار گرفتــه پيشــنهاد  مــي گــردد جهــت       بررســي مــورد كــه ....…………………..…اراضــي قريــه
 .مصارف..................... با مشخصات زير صادر فرماييد.

 
 در جهتمتر                      ميزان احداث گالريو               متر عمق كلي چاه -1
  متر لوله گذاري -2
   قطر لوله جدار -3
  اينچ قطر لوله آبده -4
  طبقه تعداد طبقات پمپ -5
  متر عمق نصب پمپ-6
  شناور/ توربيني نوع پمپ -7
  ليتر در ثانيه مجازدبي  -8
  متر *ارتفاع آبرساني -9

  متر *طول مسير آبرساني -10
 كيلووات ساعت برق اسب بخار معادل  قدرت موتور -11
 متر مكعب در سال معادل ساعت كاركرد ساليانه -12
آب استحصال فقط جهت مصارف               مي باشد ومتقاضي حق استفاده جهت مصـارف   -1: توضيحات -13

  ديگر را ندارد.
 

 



F-E-06:كد مدرك

كد پرونده:كد كالسه:شهرستان:

2- نام مالك:1- نام محل:

5- نام شهرستان:4- نام دشت:

ساعتدقيقه

20- قطر لوله ادبه: سانتي متر/ اينچ8- ميزان احداث گالري:    متر

210- پرتاب دبي افت در سطح ديناميك: سانتي متر/ متر9- عمق احداث گالري:     متر

رفت22- سطح ديناميك: متر10- تعداد ميله چاه تهويه:    حلقه

23- دبي در سطح ديناميك: ليتر در ثانيه11- جهات احداث گالري:

24- دبي ماگزيمم: ليتر در ثانيه12- قطر حفاري چاه:   سانتي متر

25- افت به ازاي دبي ماكزيمم: متر13- قطر كول مورد استفاده: سانتي متر

26- دبي مجاز: ليتر در ثانيه14- نوع موتور آزمايشي: ديزلي/ كف كش

27- افت به ازاء دبي مجاز: متر15- تعداد طبقات پمپ: طبقه

16- مدت آزمايش پمپاژ: ساعت

17- طول خط آبرساني: متر

18- اختالف ارتفاع:   متر

28- پيشنهادات:

(M3)0 :قطر لوله آبده:0(اينچ)، ساعت كاركرئ:0 برداشت ساليانه ،(HP)0:قدرت موتور ،(Lit/s):دبي مجاز چاه

توضيحات:

برگشت

0

29N- كروكي محل حفر چاه نسبت به شمال

N :

N :

................................................... مطابقت              30- محل حفر چاه با كروكي گزارش كارشناسي مورخه

       دارد        ندارد

محل امضاء    1- نام ونام خانوادگي كارشناس تأييد كننده:

مح امضاء    2- نام ونام خانوادگي تكنسين ناظر آزمايش كننده:

6- تاريخ انجام آزمايش پمپاژ:

زمان پمپاژ طريقه اندازه گيري 19- سطح ايستايي: متر7- عمق كلي چاه:    متر

دبي افت

افت سطح آب به 

متر

عمق سطح آب به 

متر

ويرايش: 0

صفحه:  

گزارش آزمايش پمپاژ چاه نيمه عميق

3- پروانه بهره برداري به شماره:

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

 



 

                                             

 

  

فرم درخواست متقاضي از منابع آبهاي 
 سطحي وزيرزميني

 F-E-07:كد مدرك
 0ويرايش: 

 صفحه:       
 
 

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

 

 شهرستان ..........................اداره امور آب  مدير
 

     به   خواهشمند است دستور فرماييد نسبت “احتراما
      درخواست جابجائي محل چاه   
     درخواست مجوز حفاري            

  پيش پروانه بهره برداري            تمديد 
  آزمايش پمپاژ                              

        درخواست تمديد مجوزحفاري
      صدور پروانه بهره برداري      

        تغيير نام و انتقال                  
                            ابطال پروانه       

         افزايش قدرت موتور               

       در قريه                                               رواناب  اينجانب /موتور تلمبه  /قنات  /چشمه  /چاه 

 .وابط ومقررات اقدام فرمايند طبق ض                              شهرستان
 امضاء تاريخ نام ونام خانوادگي

 
 
 
 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

از منابع آبهاي زيرزميني دريافت  حفر/گمانه/بهره برداريمجوز “د متقاضي فو ق الذكر  قباليبررسي گرد .1

 . ه استاست سابقه ضميمه شد  نداشته /داشته

 /داشـته  آبهـاي سـطحي دريافـت     روانـاب  /مجـوز موتـور تلمبـه   “د متقاضي فوق الذكر قباليبررسي گرد .2
 . ه استضميمه شد سابقه  است  نداشته
                              

 ان ـرستـور آب شهـدير امـم                           متصدي بايگاني و تشكيل پرونده      
         

 
     : امضاء                                                                                     :                 امضاء  
 
                                                  تاريخ :                                               تاريخ:                                                                



                                             

 

 

  

 
 گزارش كارشناسي پيش از حفر فرم

 F-E -08:كد مدرك
 0ويرايش: 

       صفحه:

 

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

 

آقاي  ……………. وبموجب تقاضاي مورخ………………مورخ  ……………………دراجراي حكم شماره 
. كه بفاصله ……………. دشت ………………در اراضي قريه  …………………ساكن …………………
.. واقع گرديده و متقاضي مدعي مالكيت آن مي باشد از لحاظ امكان …………………. كيلومتراز شهر/بخش…………………

 گرديد و نتيجه بشرح زير مي باشد: احداث چاه عميق/نيمه عميق بررسي
 واقع شده……………. قريه………………ت سمكيلومتر درق …………………موقعيت محل حفرچاه بفاصله  -1

 Xنقطه اي ................... : U.T.Mبا كد   ……………….. بسمت ………………است و شيب عمومي از سمت 
: ................. y  . مي باشد 

 آبريز محل وضع زمين شناسي و مشخصات حوزه -2

 
 

 
موقعيت محل پيشنهادي حفرچاه نسبت به منابع آبي مجاور(فواصل بايستي پس از اندازه گيري دقيق توسط كارشناس تعيين و قيد  -3

 گردد.)
 .. متر……………………برابر     ازچاه نيمه عميق متعلق به             

 .. متر……………………برابر      ازچاه عميق متعلق به  
 . متر……………………برابر     ار قنات متعلق بهاز آبده/خشكه ك

مترواقع شده است و باتوجه به مشخصات زمين شناسي و  …………………. برابر ……………………وازچشمه /سراب  
باشد/ نمي باشد و از لحاظ بهره برداري محدوديت دارد/ ندارد و در صورتيكه مي هيدرولوژيكي منطقه حفرچاه از لحاظ حريم بالمانع 

.ليتر درثانيه از آب چاه برداشت شود ضرري براي منابع آب مجاوه در محل ندارد و كروكي /نقشه  با مضامين ……………………
 .. محل حفر پيوست است .……………………………

  مشخصات چاه -4       
 . اينچ…………قطر لوله جدار -3- 4   متر ….…....…عمق كلي چاه- 2-4   متر   ……......…بعمق برخورد به آ-4-1
 .……………نوع دستگاه حفاري 5-4.. متر   …...……گالري حداثميزان ا -4-4 

..متريكبار به كارشناس ضروري است و ادامه يا قطع حفاري با نظر كارشناس مي …………………ارائه نمونه رسوبات به ازاء هر  -5
 باشد: رعايت نكات ايمني جهت جلوگيري از ريزش چاه ضروري است.

 .مي باشد ر مت………………متر با اختالف ارتفاع .……………طول خط آبرساني   -6
پس از خاتمه حفاري وآزمايش آبدهي متناسب با حريم منابع آبي مجاور آبدهي مجاز تعيين و نسبت به گزارش بهره برداري اقدام  -7

 خواهد شد.

 محل امضاء كارشناس
 

 



 
                                             

 

 

 

 
 

 ي فرم گزارش كارشناسي كف شكن
 يا تغييرمحل چاه

 F-E -09:كد مدرك
 0ويرايش: 

       2از1صفحه:

 

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

 

 گزارش كارشناسي مربوط به كف شكين با تغيري حمل چاه                ادامه پيشكار قنات             پرونـده كالسـه       
....................و به موجب ................................................... موضوع پروانه بهره برداري .................................. در اجراي حكم مشاره  ....

ا تغيري حمل چاه                         تقاضاي مشاره ............................. خامن / آقاي ............................... اراضي مورد نظر از حلاظ امكان كف شكين ي
 زير است .ادامه پيشكار قنات                 بررسي گرديد و نتيجه به شرح 

 ................موقعيت حمل چاه فعلي موجود                     قنات فعلي موجود                 با مشخصات پروانه بهره بـرداري مشاره ........... -١
..... برابر ............. مرت و ............... برابر .............. مرت و الف : از چاههاي نيمه عميق متعلق به : ................ برابر ................ مرت و ................

 . مرت...................... برابر مرت و ............................ برابر .......... مرت و .............. برابر .................
ابر رابر ............. مرت و ................. برابر ........... مرت و ............... برابر ............ مرت و .............. برب : از چاههاي عميق متعلق به : .................. ب

 ................ مرت و ............... برابر ........... مرت و ........... برابر ............ مرت
 تعلق به : .................. برابر ........... مرت و ............ برابر ............ مرت و ............ برابر .......... مرت ج : از آبده / خشكه كار قنات م

 ....... برابر ............ مرت.....د : از                متعلق به : .............. برابر ............ مرت و ....................... برابر .............. مرت و .
 شيب عمومي منطقه از مست ............................. به مست ................................ مي باشد .

 حمل مورد تقاضا ممنوعه يا غريممنوعه است ؟............. -٣ اراضي مورد تقاضا حميات و يا غري حميات است ؟ ............... -٢
............ دور در دقيقه مشاره هيزات موجود چاه : نوع موتور ...................... ساخت كارخانه : ...................... به قدرت : ............ اسب خبار ....جت

كارخانه ................... قطر لوله آبده ..................  سري مشاره بنده ........................... جعبه دنده بقدرت ................ اسب خبار و نوع پمپ ساخت
 اينچ معدل دبي پنجساله ................. ليرت در ثانيه

 ..........................گزارش وضع زمني شناسي و هيدرولوژيكي منطقه : .................................................................................. -٤
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
............... 

.................................................................................................................................................................................................
... 

عات كسب شده از اكيپ هاي مطالعاتي آبهاي مشخصات كلي چاه / قنات بشرح ذيل است : مشخصات فعلي چاه جديد با توجه مشاهدات صحرايي و اطال
 زيرزميين مشخصات چاه جديد به شرح زير اعالم ميگردد :

............ ليرت در ثانيه برابر سطح برخورد به آب ................... مرت عمق چاه ................... مرت لوله جدار ...................... اينچ ميزان آبدهي ..
 ....................... مرت مكعب در ساعت .

 
 

 برابر .................. مرت و .............. برابر .............. مرت و ................ برابر حريم فين چاه جديد: از چاههاي نيمه عميق ..............
 . برابر ............ مرت.............. مرت و .................... برابر ............... مرت و .................. برابر ........... مرت و ............

و ................... برابر و ..............  عميق .............. برابر .............. مرت و ................ برابر ............ مرت و .............. برابر ........... مرت از چاههاي
 .. مرت و .............. برابر .............. مرتمرت و ....................... برابر .......... مرت و ............ برابر ............

 .... برابر .............. مرتاز آبده / خشكه كار قنات ............... برابر .............. مرت و از چشمه .............. برابر ............ مرت و ..........
 .................... كيلووات ساعت . ميزان قدرت موتور .................... اسب خبار معادل

 قطر لوله آبده ................... اينچ ميزان بهره برداري ................ ليرت در ثانيه
 ميزان تغيري حمل در صورت ضرورت .................... مرت از چاه فعلي

 مشخصات فعلي قنات جديد
ه چاه ............... مرت طول قسمت آبده ................. مرت سطح برخورد به آب ساير نكاتي كه ذكر آن بنظر طول قنات ................. مرت عمق كلي ميل

 ..............كارشناس ضروري است . .........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
...... 

 نقطه اي UTMكروكي با مقياس : كد 
 N                                                                                                                               نقشه :

 
 
 
 
 
 

 كليه مندرجات گزارش و كروكي در پشت و روي برگ مورد تائيد است .



 
                                             

 
 

 

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران 

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 فرم گزارش كارشناسي كف شكني 
 يا تغييرمحل چاه

 F-E -09:كد مدرك

 0ويرايش: 

       ٢از٢صفحه:

 
 نام و نام خانوادگي كارشناس :                                                 تاريخ و حمل مهر و امضاء

 



 

                                             

 

 

 

 
 

 گزارش كارشناسي فرم
 بهره برداري از چاه 

 F-E-10: كد مدرك
 0ويرايش: 

       صفحه:

 

 نام و نام خانوادگي مست تاريخ و امضاء

  
 
 
 

 

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

 

 رياست حمرتم دفرت حفاظت برمنابع آب استان كرمانشاه
 

نظـــــارت بـــــر اجنـــــام آن داشـــــته بـــــر روي چـــــاه نيمـــــه عميـــــق /عميـــــق  “ براســـــاس گـــــزارش آزمـــــايش پمپـــــاژي كـــــه شخصـــــا“ احرتامــــا           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه حفــــــــــــــــــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــــــــــــــــــاره ………………………آقــــــــــــــــــــــــــــــــــاي .. در اراضــــــــــــــــــــــــــــــــــي …………………. داراي پروان

اينجانـــب مـــي باشـــد. خواهشـــمند اســـت پروانـــه بهـــره بـــرداري بـــا كـــه بررســـي گرديـــده و مـــورد تاييـــد  …………………قريـــه
 مشخصات زير صادر فرماييد.

 
 مرت                      ميزان احداث گالريو               مرت عمق كلي چاه -١
  مرت لوله گذاري -٢
  /دهانه گشادنچيا قطر لوله جدار -٣
  اينچ قطر لوله آبده -٤
  طبقه تعداد طبقات پمپ -٥
  مرت عمق نصب پمپ-٦
   نوع پمپ -٧
  ليرت در ثانيه آبدهي جماز -٨
  مرت ارتفاع آبرساني -٩
  مرت طول مسري آبرساني -١٠
 كيلووات ساعت برق اسب خبار معادل  قدرت موتور -١١
 تاريخ ساعت كاركرد ساليانه -١٢
   ساير توضيحات  -١٣

 
 



 F-E-11 مشاره سند:
 ويرايش:  صفر

 مشاره :
 تاريخ:

 فرم تعهد نامه حفر جموز گمانه 
 

 

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

 

 
 

 مديريت حمرتم امور آب شهرستان 
 

 باسالم   
مبوجب درخواست مشاره .……......……………………………،باستحضار مي رساند اينجانب “احرتاما 

..تقاضاي جموز حفر چاه منوده ام وپس از بررسي وبازديد ………………………مورخ ……………………
فر گمانه صادر گرديده است چنانچه پس از اجنام مراحل كارشناسي بعلت نامشخص ومشكوك بودن كميت وكيفيت آب زيرزميين جموز ح

حفاري كمانه مورد نظر با بي آبي ويا عدم آبدهي مكفي ومناسب مواجه شدم مسئوليت وعواقب آن بعهده خودم مي باشد وحق 
 هيچگونه اعرتاض را ندارم وامور آب نيز در قبال آن مسئولييت خنواهد داشت .

 
 
 
 
 

 امضا يا اثر انگشت نام ونام خانوادگي
 
 
 

 

 
 
 
 

 حمل گواهي امضاءدفرت خانه مشاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اظهار نظر كميسيون فرم   
ي رسيدگي به صدور پروانه ها

 آبهاي زيرزميني

  F-E-12 :مدركشماره 
 يكويرايش: 

 شماره:
 تاريخ:

 

 كارشناس كشاورزي وتوجيه اقتصادي كارشناس حقوقي س فنيكارشنا سمت

  نام و نام خانوادگي
 

  

 امضا

 
 
 
 

  

 

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

 

 …………………. مربـوط بـه آقاي/خانم/شـركت     ………………………پرونده كالسـه شـماره   
درمورد درخواست حفر تغيير محل كف شكني، اليروبي ، بهره برداري يك حلقه چاه عميق/نيمـه عميـق   

.. …………………اسـتان   …………………از توابـع شهرسـتان    ………………در اراضي قريـه  
.. بررسي و ………………. نوبت …………………واقع دردشت ممنوعه / آزاد را در جلسه مورخ   

 با مالحظه مدارك زير  اظهار نظر مي گردد.
 …………………. مورخ …………………برگ درخواست شماره  -1
.منضم به …………….. مورخ …………به شماره  …………………گزارش كارشناسي آقاي  -2

   …………………كروكي مورخ 
هكتار شماره .. ………………. ميزان اراضي زيركشت …………………نوع مصرف آب چاه  -3

 .…………………پالك اصلي /فرعي 
 فاصله چاه نسبت به منابع آب مجاور: -4
 مدارك مالكيت و تعهدات : -5

 اظهار نظركميسيون :
 

 



 

از چاه هاي  پيش پروانه بهره برداري فرم
 عميق و نيمه عميق

 F-E-13 :مدركشماره 
 صفر ويرايش:

 شماره ثبت :
 تاريخ :

 

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

 

 روستا
 شهر

 
 آقاي
 خامن

آمـاده صــدور  ……………. تـاريخ………………نظـر بـه اينكـه پروانـه بهــره بـرداري چـاه موضـوع پروانـه حفــر مشـاره 
ماه چـاه مـذكور را بـا منصـوبات زيـر جتهيـز و مراتـب را جهـت بازديـد كارشـناس بـه  ٦مي باشد . لذا متمين است حداكثر ظرف مدت 

 سبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام گردد.اين امور اعالم تا درصورت تائيد ن
بديهي است قبل از صدور پروانه بهره برداري نصب منصوبات و جتهيز چاه جموزي براي بهره برداري نبوده و بـا متخلفـني مطـابق 

 قانون رفتار خواهد شد.
 منصوبات چاه :

 . مرتميزان احداث گالري………………عمق كلي چاه  -١
 ينچ. ا………………قطر لوله جدار  -٢
 .. اينچ………………قطر لوله آبده  -٣
 مرتي ………………عمق نصب پمپ -٤
 .. كيلووات ساعت………….. اسب خبار معادل………………………قدرت جماز موتور  -٥
 . مرت……………مرتبا اختالف ارتفاع  ……………………طول خط لوه آبرساني  -٦
 نوع پمپ -٧
 .اينچ………………ليرت درثانيه وقطر ……………………كنتور حجمي با ظرفيت  -٨
 ................................ساعتكاركردساليانه  -٩
 ميزان اراضي ............................................................. -١٠
 توضيحات: -١١

 
 امور آب استانكل مدير                                       

 
 رونوشت :

 : اداره نظارت بر منابع آب براي اطالع و حفظ سابقه

 اسامي شركاء



 F-E-33 :مدركشماره 
 ويرايش:  صفر

 شماره: 
 تاريخ:

 استعالم از سازمان فرم
 جهاد كشاورزي

 

 

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

 

 
 مدير حمرتم امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي

  
 سالم عليكم

 
/ خواهشمند است مقدار اراضي آقايان 

  .…………………………………………………………………………………آقاي
 ...را با ذكر مشخصات كامل وذكر پالك ديم وآبي بصورت من يا هكتار  ……………………………………قريه   / كشاورزكشاورزان

 ييد.به اين اداره كل اعالم فرما
 

 اداره امور آب شهرستان 
 



 

 مجوز حفاري اصالحيهفرم 
 F-E-36 :مدرك كد

 : صفرويرايش
 1از  1 صفحه:

 

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

 

 
 آقاي /خامن

 اسامي شركا : شركت
 روستاي

 
جموز           مورخ                    شماره   ب هاوراي كميسيون رسيدگي به صدور پروانه   اتوجه گزارش كارشناسي بشماره                      مورخ                   سالم .ببا               

 .تغيري ساير مندرجات اصالح مي گردد با عمق كلي حفاري                   مرت بدون                مورخ                      حفاري بشماره                      
 
 

 كياست امرييان                                                                                                                            
 ئت مديره ومديرعاملرئيس هي                                                                                                               



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقوقي) –( دومنظوره 

 F-E-73شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 
3B: كـد مشـترك 

مصوب  اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375

      : ت شخصينام 

 شماره تماس كدپستي تاريخ شماره ثبت

    
  

 موقعيت چاه: -1
 كد محدوده محدوده مطالعاتي روستاي بخش شهرستان استان:

        كرمانشـاه
    =UTM                                    =X                        Y   ه مختصاتب

           متر                 فاصله چاه از منابع آب مجاور :
 

 مشخصات چاه : -2
 اسب بخار                         حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                             دارـج  هـولـل طرـق ترم                           اهچعمق 

 كيلووات                                                      معادل   ليتردرثانيه            حداكثرميزان بهره برداري اينچ                   قطرلوله آبده
                              *  موقت                نوع پروانه  -3
  مشخصات محل مصرف آب : -4

 اصلي   ....... فرعي از      .......واقع در پالك شماره   تارهك  ...... چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره   ..........   اراضي  كل  : مساحت الف
 .............. مورخ    ........ ......و   ..............موضوع اسناد شماره     

 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب 
 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول

 %30 %10 %10 %5 %45 درصد

 ل بهره برداري مطابق جدول زير:مقدار آب قاب -5
 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين   اهـــم

 صنعت

 ساعت كاركرد
             

 حجم برداشت
3m               

 كشاورزي 

              ساعت كاركرد

حجم برداشت
3m              

صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي به                  مورخ                   اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   وضيح :ت
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                     مورخ             شماره هاي  

 
 

  كياست اميريان                
 لمديرعام  رئيس هيئت مديره و                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  
 

 كد مشترك :                                                                            



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقوقي) –( دومنظوره 

 F-E-73شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 2صفحه 

 

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

 

  تذكرات: 
 شد.كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي با -1
ناسـب  ت به ي مصرف آب درهر هكتار فراهم شود اين پروانهحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بن -2

 اصالح خواهد شد.
 وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشـته باشـد. سـقف تحويـل آب منـدرج در      -3

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه        چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعـات  -4

 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
پروانـه بـي   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشـد   -5

 از درجه اعتبار ساقط است .اثر و 
 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

يرو پروانه خـود را بـه ديگـري منتقـل ويـا واگـذار نمايـد وازمقـررات         هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت ن -7
يـين شـده بـه حفـر چـاه      وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانـه اقـدام كنـد ويـا در غيـر محـل تع      

در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا در دسـتگاههاي انـدازه   مبادرت نمايد و يا از آب چاه درغير محل موردتعيين شده 
 د .شتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد  هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 وزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است .كليه مقررات قانون ت -8
 جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ پروانه صرفااين  -10

 محل تمديد پروانه :
 
 

 

 
 

 

 كروكي محل چاه :
                                                                                                                                                                                                               



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقيقي) –( دومنظوره 

 

 F-E-74شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 
3B : كـد مشـترك 

مصوب  اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375

 موقعيت چاه: -1
      كد محدوده :                 محدوده مطالعاتي :                  روستاي :               بخش :               شهرستان :       كرمانشـاه   استان: 

                        =UTM                                   =X     Y   ه مختصاتب
           متر             فاصله چاه از منابع آب مجاور :

 مشخصات چاه : -2
 اسب بخار                  حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                           دارـج  هـولـل طرـق ترم                 اهچعمق 

 كيلووات                                               معادل   ليتردرثانيه            حداكثرميزان بهره برداري اينچ         قطرلوله آبده 
 موقت    نوع پروانه : -3
                        

 مشخصات محل مصرف آب : -4
 اصلي   ........فرعي از   ........  پالك شماره  هكتار واقع در     .......... چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره  .. ......... اراضي  كل  : مساحت الف

 ............مورخ        ..........و  ........  موضوع اسناد شماره     
 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب

 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول
 %30 %10 %10 %5 %45 درصد

 ول زير:مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جد -5
 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اهـــمنوع/

 صنعت

 ساعت كاركرد
             

 حجم برداشت
3m               

 كشاورزي 

              ساعت كاركرد

حجم برداشت
3m              

صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي                  مورخ                      اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   توضيح :
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                   مورخ                           به شماره

 
 
 
 

 كياست اميريان                    
 مديرعامل  رئيس هيئت مديره و        

                                                                                                                                       
 كد مشترك :                                                                                                

 به تعداد          نفراسامي شركاء  پروانه يا دارندگان  دارندهمشخصات 
 كدملي نام خانوادگي نام و كدملي نام خانوادگي نام و     :ينام ونام خانوادگ-1

  -6    -2  : ش.ش     تاريخ تولد: :  نام پدر

  :از صادره
  -7   -3    : كد ملي

  -8  -4    كد پستي :
  ساير -9  -5  شماره تماس :    



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقيقي) –( دومنظوره 

 

 F-E-74شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 2صفحه 

 

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

 

 
  تذكرات:   
 كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. -1
ناسـب  تراهم شود اين پروانه به ي مصرف آب درهر هكتار فحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بن -2

 اصالح خواهد شد.
 وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشـته باشـد. سـقف تحويـل آب منـدرج در      -3

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
ل مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعـات تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه        چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقا -4

 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
و صدور پروانه ارائه شده باشـد پروانـه بـي    در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه  -5

 اثر و از درجه اعتبار ساقط است .
 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

ده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خـود را بـه ديگـري منتقـل ويـا واگـذار نمايـد وازمقـررات         هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده ش -7
يـين شـده بـه حفـر چـاه      وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانـه اقـدام كنـد ويـا در غيـر محـل تع      

در دسـتگاههاي انـدازه   نمايد و يا از آب چاه درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا مبادرت 
 . شدجه اعتبار ساقط خواهد تحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز در هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 . كليه مقررات قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است -8
 م و از بهره برداري چاه جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدا -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -10

 محل تمديد پروانه :
 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                     كروكي محل چاه :



 
 
 

زير  منابع آبهاياز پروانه بهره برداري بهينه
  زميني مصارف غير كشاورزي

  (اشخاص حقوقي )  

 F-E-75 شماره سند:
 دوويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 3B  : كـد مشـترك 
 

ودراجراي آئين نامه بهينه سازي مصرف آب كشاورزي  1361مصوب  –قانون توزيع عادالنه آب  3اين پروانه باستناد ماده 
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375مصوب 

 
       : نام شخصيت 

                                     

                    
 موقعيت چاه: -1
 العاتي : كد محدوده مط                        نام دشت :                          روستا :                       شهرستان :       كرمانشاه   استان: 

 موقعيت جغرافيايي چاه شامل :    
      =UTM  :                    Y=                     Xد ـك

   متر                فاصله چاه از منابع آب مجاور :
 مشخصات چاه : -2

 كثر قدرت مجاز موتورحدا ترم         طول آبرساني نچـاي            دارـج  هـولـل طرـق  متر           عمق چاه

 ساعتكيلووات                   معادلاسب بخار                متر       اختالف ارتفاع ليتردرثانيه        حداكثرميزان بهره برداري اينچ       قطرلوله آبده

           نوع پروانه : -3
                   * موقت                   دائم 

 مشخصات محل مصرف آب : -4
 اصلي      فرعي از           واقع در پالك شماره   هكتار           چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره            ضي ارا كل  مساحت

     مورخ                  و                موضوع اسناد شماره   
 

     تن.........  ظرفيت توليد :   -5
 مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير: -6

 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اهــم

              3mحجم برداشت 
              ساعت كاركرد

صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي به                    مورخ                    وع پروانه حفر شمارهاين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موض   توضيح :
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                     مورخ                    شماره هاي  

 
 
 
 

  كياست اميريان    
 مديرعامل رئيس هيئت مديره و                                                                                                                           

  
 
 

 تذكرات:    

 :  شماره ثبت

 

  كدپستي  : 

 شماره تماس : 



 
 
 

زير  منابع آبهاياز پروانه بهره برداري بهينه
  زميني مصارف غير كشاورزي

  (اشخاص حقوقي )  

 F-E-75 شماره سند:
 دوويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

 كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. -1
ناسـب  تي مصرف آب درهر هكتار فراهم شـود ايـن پروانـه بـه     ي كه موجبات كاهش قابل مالحظه حودرصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بن -2

 اصالح خواهد شد.
ف تحويل آب مندرج در پروانـه  وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشته باشد. سق -3

 صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
چـاه  چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصـورت تفكيـك اراضـي و واگـذاري قطعـات تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از            -4

 واهد شد.موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خ
پروانه بـي اثـر   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد  -5

 و از درجه اعتبار ساقط است .
 نه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است .درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروا -6

نمايـد وازمقـررات وزارت   هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل ويا واگذار  -7
ه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانه اقدام كند ويا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت نمايد و يـا  نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چا

صـب شـده   ي انـدازه گيـري ن  از آب چاه درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يـا در دسـتگاهها  
 .شدتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد  هدستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 . كليه مقررات قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است -8
 جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -10
 محل تمديد پروانه :

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 چاه :كروكي محل 



 
 
 منابع آبهاياز پروانه بهره برداري بهينه 

  زير زميني مصارف غير كشاورزي
    ( اشخاص حقيقي )

  F-E-76شماره سند:
  دو ويرايش:

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:اعتبار : تاريخ صدور    

  ترك :ـكـد مش 
ودراجراي آئين نامه بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب  1361مصوب  –قانون توزيع عادالنه آب  3اين پروانه باستناد ماده 

 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375

 موقعيت چاه: -1
 كد محدوده مطالعاتي :                         نام دشت : :                         روستا                            شهرستان :       كرمانشاه   استان: 

 موقعيت جغرافيايي چاه شامل :    
      =UTM  :                      Y=                     Xد ـك                                  عرض جغرافيايي :                         طول جغرافيايي :

   متر          فاصله چاه از منابع آب مجاور :
 مشخصات چاه : -2

 حداكثر قدرت مجاز موتور متر        طول آبرساني نچـاي          دارـج  هـولـل طرـق  متر         عمق چاه

 ساعت كيلووات معادل                اسب بخار               متر          اختالف ارتفاع ليتردرثانيه        هره برداريحداكثرميزان ب اينچ       قطرلوله آبده

          نوع پروانه : -3
                    *  موقت                   دائم 

 مشخصات محل مصرف آب : -4
 . محدود ميگردد                                غرب  به:                    : به جنوباز                          : به شرق از                     :به   مالش ازالف : جهات چهارگانه 

 اصلي          فرعي از                 هكتار واقع در پالك شماره              چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره          اراضي  كل  ب : مساحت
  مورخ                 و                 موضوع اسناد شماره     

    تن.........  ظرفيت توليد :   -5
 مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير: -6

 نهساليا اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اهــم

              3mحجم برداشت 
              ساعت كاركرد

ن پروانه هاي قبلي به صادر و با صدور آ               مورخ                        اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   توضيح :
  زدرجه اعتبار ساقط است .ا                    مورخ                      شماره 

 
  مديرعامل رئيس هيئت مديره و                                                                                                                                                    كياست امرييان                
 
 
 
 تذكرات:    
 كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. -1

  اسامي شركاء : مشخصات دارنده پروانه
 كدملي نام خانوادگي نام و كدملي نام خانوادگي نام و     :ينام ونام خانوادگ

  -5    -1  : ش.ش     تاريخ تولد: :  نام پدر

  :از صادره
  -6   -2    : كد ملي

  -7  -3    كد پستي :

  -8  -4 شماره تماس :     



 
 
 منابع آبهاياز پروانه بهره برداري بهينه 

  زير زميني مصارف غير كشاورزي
    ( اشخاص حقيقي )

  F-E-76شماره سند:
  دو ويرايش:

 2از 1صفحه 

 

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

 

اسـب  تي مصرف آب درهر هكتار فراهم شـود ايـن پروانـه بـه      نحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظهدرصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، ب -2
 اصالح خواهد شد.

پروانـه  زارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشته باشد. سقف تحويل آب مندرج در و -3
 صادرشده را به تناسب كاهش دهد.

تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه       چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصـورت تفكيـك اراضـي و واگـذاري قطعـات       -4
 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.

پروانه بـي اثـر   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد  -5
 ز درجه اعتبار ساقط است .و ا

 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

رو پروانه خود را به ديگري منتقل ويا واگذار نمايـد وازمقـررات وزارت   هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت ني -7
ه به حفر چاه مبادرت نمايد و يـا  نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانه اقدام كند ويا در غير محل تعيين شد

ر اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يـا در دسـتگاههاي انـدازه گيـري نصـب شـده       از آب چاه درغير محل موردتعيين شده د
 . شدتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد هدستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 يع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است .كليه مقررات قانون توز -8
 جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ روانه صرفااين پ -10
 محل تمديد پروانه :

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 كروكي محل چاه :



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 نوع مصرف كشاورزي

  ( اشخاص حقوقي)

 F-E-77شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 كـد مشـترك  :  
 

 اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375مصوب 

  
    : شخصيت  نام

 شماره تماس كدپستي تاريخ شماره ثبت
  

 
  

   
 موقعيت چاه: -1
      كد محدوده :                  محدوده مطالعاتي :                  روستاي :               بخش :               شهرستان :       كرمانشـاه   استان: 

    =UTM                                    =X                            Y   ه مختصاتب
           متر               فاصله چاه از منابع آب مجاور :

 مشخصات چاه : -2
       اسب بخار                         حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                        دارـج  هـولـل طرـق ترم                 اهچعمق 

 ووات لكي                                               معادل   ليتردرثانيه            حداكثرميزان بهره برداري اينچ           قطرلوله آبده
                    *  موقت    نوع پروانه : -3
 مشخصات محل مصرف آب : -4

  اصلي        فرعي از            هكتار واقع در پالك شماره            اراضي تحت شرب چاه  ساحت م كتاره          اراضي  كل  : مساحت الف
    مورخ                و          موضوع اسناد شماره     

 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب
 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول

 %30 %10 %10 %5 %45 درصد
 دار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير:مق -5
 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه

حجم برداشت
3m              

              ساعت كاركرد

صادر و با صدور آن پروانه هاي                   مورخ                         حفر شمارهاين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه    توضيح :
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                مورخ                  قبلي به شماره هاي  

 
 كياست اميريان                                                                       

 مديرعامل  رئيس هيئت مديره و                                                                         
 

 
  

  كد مشترك :                                                                                                                       تذكرات:   



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 نوع مصرف كشاورزي

  ( اشخاص حقوقي)

 F-E-77شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 2صفحه 

 

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

 

 ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد.كروكي محل چاه  -1
ناسـب  تبه درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بنحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه ي مصرف آب درهر هكتار فراهم شود اين پروانه  -2

 اصالح خواهد شد.
 وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشـته باشـد. سـقف تحويـل آب منـدرج در      -3

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه        چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعـات  -4

 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
پروانـه بـي   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشـد   -5

 از درجه اعتبار ساقط است .اثر و 
 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

يرو پروانه خـود را بـه ديگـري منتقـل ويـا واگـذار نمايـد وازمقـررات         هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت ن -7
يـين شـده بـه حفـر چـاه      وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانـه اقـدام كنـد ويـا در غيـر محـل تع      

در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا در دسـتگاههاي انـدازه   مبادرت نمايد و يا از آب چاه درغير محل موردتعيين شده 
 . شدتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد  هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 وزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است .كليه مقررات قانون ت -8
 جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ پروانه صرفااين  -10

 محل تمديد پروانه :
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                          كروكي محل چاه :



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 ( اشخاص حقيقي)

 F-E-78شماره سند:
 سه ويرايش:

 2از 1صفحه 

 

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

 

0B: 1   كالسه پروندهBاعتبار تاريخ صدور شماره پروانه 
    كـد مشـترك : 

 اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375مصوب 

 موقعيت چاه: -1
      كد محدوده :                     محدوده مطالعاتي :                    روستاي :                 بخش :                شهرستان :      اهـكرمانش   استان: 

   غير ممنوعه         نام دشت:                                              ممنوعه 

     =UTM                            =X                          Y   ه مختصاتب
         متر        ر. از چاه هاي نيمه عميق:                متر. از چشمه يا قنات:      متر. از چاه هاي عميق:            مت           فاصله چاه از منابع آب مجاور :

 مشخصات چاه : -2
 اسب بخار                  حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                         دارـج  هـولـل طرـق ترم                اهچعمق 

 كيلووات                                              معادل   ليتردرثانيه             حداكثرميزان بهره برداري اينچ          قطرلوله آبده
                 دائم           موقت        نوع پروانه : -3
 مشخصات محل مصرف آب : -4 

 اصلي   .......     فرعي از  ........  الك شمارهواقع در پ هكتار   ......چاه  شرب پوشش مساحت اراضي تحت  كتاره ..........  اراضي  كل  : مساحت الف
 ...................مورخ      .............و  .............     موضوع اسناد شماره

 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب
 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول

 %30 %10 %10 %5 %45 درصد
 ري مطابق جدول زير:مقدار آب قابل بهره بردا -5

 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه

حجم برداشت
3m              
              ساعت كاركرد

 بهره برداري پروانه صادر و با صدور آن                      ورخ م                         اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   توضيح :
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                    مورخ                          قبلي به شماره 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  كياست اميريان                                   

 مديرعامل  رئيس هيئت مديره و                                                                                                                                                     
 
 
 
 

 به تعداد           نفر اسامي شركاء  پروانه ندگان يا دار مشخصات دارنده
 كدملي نام خانوادگي نام و كدملي نام خانوادگي نام و     :ينام ونام خانوادگ-1

  -6    -2  : ش.ش     تاريخ تولد: :  نام پدر

  :از صادره
  -7   -3    : كد ملي

  -8  -4    كد پستي :
  يرسا -9  -5 شماره تماس :     



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 ( اشخاص حقيقي)

 F-E-78شماره سند:
 سه ويرايش:

 2از 2صفحه 

 

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

 

 كد مشترك :                                                                                                                                                   
      تذكرات:   
 كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. -1
اصـالح   تناسبمصرف آب درهر هكتار فراهم شود اين پروانه به  ي درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بنحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه -2

 خواهد شد.
ف تحويـل آب منـدرج در پروانـه    وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشـته باشـد. سـق    -3

 صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
چـاه موضـوع   چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شـده ميـزان بهـره بـرداري از      -4

 واهد شد.پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خ
پروانه بـي اثـر و از   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد  -5

 درجه اعتبار ساقط است .
 نه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است .درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروا -6

نمايد وازمقـررات وزارت نيـرو   هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل ويا واگذار  -7
ه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانه اقدام كند ويا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبـادرت نمايـد و يـا از آب    تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چا

صـب شـده دسـتكاري    زه گيـري ن چاه درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهـد يـا در دسـتگاههاي انـدا    
 . شدتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد عهنمايد، برابر قوانين موضو

 . كليه مقررات قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است -8
 جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -10

 محل تمديد پروانه :
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                        كروكي محل چاه :
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     



   F-E-84 :شماره سند
 صفرويرايش:  

 1از :                 1صفحه : 

استعالم از اداره حج واوقاف فرم 
 وامور خيريه

 

 

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

 

 

 رياست محترم اداره حج واوقاف وامور خيريه 
 

 باسالم 
خواهشمند است مقدار اراضي آقاي                                   كشاورز روستاي                  را با ذكر “احتراما        

 پالك وديم وآبي بصورت من يا هكتار به اين امور اعالم فرمايند .
 
 
 
 
 

               
 امور آب شهرستان                                                                                                                                      

 



 

 فرم استعالم از اداره كل منابع طبيعي
 F-E-85شماره سند: 

 ويرايش: صفر
 1از :                 1صفحه : 

 

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

 

 
 ........................منابع طبيعياداره   محترم / مديركل محترم  مدير

 
  

 سالم عليكم
 

  كشاورز ساكن قريه                                                                                         واقع در چون آقاي                                 
 شهرستان                                                                                             درخواست حفرچاه                         بخش           

با عوارض  1:  50000نموده اند : لذا خواهشمند است دستور فرماييد پس از بررسي با ارائه كروكي با مقياس توپوگرافي
جهات اربعه مشخص و فواصل تعيين شده و غيره اعالم نمايند . زمين متعلق به  –شهر  –روستا  –عي راهها مشخصه طبي

 نامبرده در مراتع ملي شده واقع مي باشد يا خير .
 
 

ز پالك ضمنا  ً جوابيه شماره                        مورخ                          اداره كل كشاورزي ............. مقدار اراضي متقاضي ا
 . شماره                                                           هكتار مي باشد

 
 
  

 اداره امور آب شهرستان 
 

 اسامي شركاء :
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 رونوشت :
  بهره برداري آبهاي زيرزميني جهت استحضار دفتر 



 

 چاه گزارش نصب تجهيزات
 F-E-86 شماره سند:

 ويرايش: صفر
 1از :                 1صفحه : 

 

  نام و نام خانوادگي سمت تاريخ امضاء

   
 
 
 

 بازديد كننده

   
 
 
 

 نندهتأئيد ك

 

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

 

 
 مديريت محترم اداره امورآب شهرستان 

 باسالم       
ــاً      ــانوادگي   احترامـــــــ . …………………………اينجانـــــــــب نـــــــــام و نـــــــــام خـــــــ

آقـــاي  ……………………………طبـــق درخواســـت شـــماره   ……………………ســـمت
 ……………………. صاحب چاه موضوع پيش پروانه بهره برداري شـماره  ……………………

را طبق مشخصات زير تجهيـز نمـوده    . از محل بازديد بعمل آمده چاه……………………در مورخ 
 است و با مشخصات پيش پروانه مطابقت دارد/ ندارد.

 توربيني/ شناورنوع پمپ   -1
 عمق نصب پمپ -2
 قطر لوله آبده  -3
  ديزلي / برقينوع موتور   -4
 .. اسب بخار…………………قدرت موتور ديزلي  -5
 . كيلو وات ساعت……………………قدرت نيروي برق  -6
 متر …………………………طول لوله آبرساني نصب شده  -7
 ساير توضيحات -8

 
 

 
 



چاه  ه گزارش آزمايش پمپاژخالصفرم  
 عميق

 F-E-87 شماره سند:
 ويرايش: صفر

 1از :  1صفحه : 
 

  نام و نام خانوادگي سمت تاريخ و امضاء

   
 
 

 اقدام كننده

   
 
 

 تهيه كننده

   
 
 

 كنترل كننده

 

 وزارت نيرو
بع آب ايرانشركت مديريت منا  

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه
 

 :نام دشت  : كد محدوده مطالعاتي   :نام محدوده مطالعاتي
 :چاه وعن                               :نام مالك :نام محل                               :مختصات چاه برروي نقشه

 يشات انجام شده آزما -21 طول لوله جدار(متر) -2عمق چاه پمپاژ(متر)                                       -1
 مشبك (متر)لوله  ولط-4نصب پمپ(اينچ)           قطرلوله جداررمحل-3

 بادور ثابت

             افــت درپيزومتــر    افــت درچــاه      
برگشـت درپيزومتـر      برگشت درچاه  

 
عمـق سـطح آب در خاتمـه    -6طح آب(متـر)                   عمق برخورد به سـ -5

 حفاري (متر)

 افت پله  اي  -جدول مشخصات آزمايش پمپاژ -7

 بادور متغيرهوايي        

    افت درچاه         
                  

 برگشت در چاه 
زمـــان پمپـــاژ  

 دقيقه
ــدهي  آبــــ

 ليتردرثانيه
ــي   ــت كلـ افـ

 برحسب متر
ــپ  دور پمـــ

 دردقيقه
 شماره 

 تعداد پله ها:     
 B=                 ضريب افت فشار در سفره          -22     
     =C         ضريب افت فشار درلوله جدار       -23     
 كلردرابتداي پمپاژ(ميليگرم درليتر)-24     
 درليتر) كلردراواخر پمپاژ(ميليگرم-25     

 )     موس/سانتيمترهدايت الكتريكي درابتداي پمپاژ (ميكرو -26 نوع موتور آزمايشي -9تاريخ آزمايش                            -8

 : قدرت موتور آزمايش (اسب بخار)-10
 : دورموتوردردقيقه-11

 برسانتيمتر)  ميكروموس/هدايت الكتريكي در اواخر پمپاژ ( -27

 ثانيه)/ (ليتر آزمايشي دبي ماكزيمم باموتور پمپ-28

 افت مربوط به دبي ماكزيمم (متر) -29 قطر(اينچ)-14      تعدادطبقات     -13        نوع پمپ         -12
 دبي بحراني چاه پمپاژ (ليتردرثانيه)-30 انتقالي جعبه دنده(اسب بخار) قدرت-15

 مجاز جهت بهره برداري (ليتردرثانيه)دبي  -31 قطرلوله آبده(اينچ) -16

 افت مربوط به دبي مجاز (متر) -32 عمق نصب تلمبه (متر)-17
 پيشنهادات -33 عمق سطح آب در چاه پمپاژ قبل از شروع پمپاژ (متر)-18
 عمق سطح آب در چاه پمپاژ بعد از خاتمه پمپاژ (متر) -19

  كروكي محل چاه:-20

 



   F-E-88شماره سند:
 ويرايش: صفر

 2از :                 1صفحه : 
 چاه هـهد نامـتعفرم 

  

 

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

 

 
داراي شناسنامه شماره ......................................  فرزند  ........................................ شهرت   ..........………………اينجانب 

................................... 
 موارد ذيل را تعهد مي نمايم ...................................... ..................ساكن   ............................................ صادره از 

اگر بر اثر حفر چاه مورد تقاضاي اينجانب ضرري بر چاهها يا قنوات مجاور وارد آيد و يا اعتراضي از طرف  -1
در گزارش  اشخاص داده شود و يا قنات يا چاه مجاور چاه مورد تقاضايم را به كارشناس ارائه ننموده باشم كه

كارشناس منظور شود شخصا ً جوابگوي آن بوده ضمنا ً واقفم كه پروانه صادره وزارت نيرو بهيچوجه دليلي بر مالكيت 
 اراضي نيست و هرگونه اشكالي را در اينمورد بعهده خواهم گرفت .

 
مرقوم حفر خواهم نمود تعهد مي نمايم چنانچه از طرف كشاورزان و مالكين همجوار در مورد چاهي كه در قريه  -2

صادر كننده پروانه مي شركت آب منطقه اي  اعتراضي قانوني شود خود نسبت به رفع آن اقدام نمايم . در غير اينصورت
تواند پروانه مربوطه را لغو و باطل نمايد و حق هيچگونه ادعايي براي اينجانب نيست و هر گونه ادعايي ملزم به سقوط 

 دعوي خواهد بود .
 
ينجانب اگر عضو شركت تعاوني توليد باشم شخصا ً و به نمايندگي از طرف ساير زارعين قريه متعهد مي شوم در ا -3

صورتيكه هر يك از اعضاي شركت تعاوني روستايي قريه فوق مايل به سرمايه گذاري در هزينه حفر چاه خريد و نصب 
 ره باشند با كسب مجوز از شركت سهامي آب منطقه اي موتور پمپ و ساير هزينه هاي بعدي از قبيل تعميرات و غي

بتواند نسبت به سهم از آب چاه بهره برداري نموده و از اين بابت هيچگونه اعتراضي نسبت به شركت آنها كرمانشاه 
 نخواهم داشت .

 
سند يا قولنامه به تعهد مي نمايم كه كل اراضي مندرج در سند ارائه شده را مالك هستم و هيچگونه واگذاري بصورت  -4

شخص يا اشخاص حقيقي و يا ارگانها وادارات نداشته ام و تمامي اراضي مندرج درسند درتملك خودم باقي است و در 
ذيربط گزارش خواهم نمود . لهذا شهرستان  صورت واگذاري بعد از صدور پروانه نيز اكيدا ً مراتب را به اداره امور آب 

 فوق اداره امور آب بدون قيد و شرط مختار به لغو پروانه خواهد بود .در صورت ثبوت تخلف از موارد 
 امضاء تاريخ 0B نام و نام خانوداگي متقاضي

 
 
 
 
 

  

 محل مهر و تاييد دفترخانه
 
 
 
 
 



   F-E-88شماره سند:
 ويرايش: صفر

 2از :                 2صفحه : 
 چاه هـهد نامـتعفرم 

  

 

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

 

 



 

 انهـفر گمـحرم ـف
  F-E-89شماره سند:

 ويرايش: يك
 :1از :                 1صفحه : 

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران

ت آب منطقه اي كرمانشاهشرك  
 

 
 آقاي
 خانم 

             

شما اشعار مي دارد طبق گزارش كارشناس و تاييد  ………………بازگشت به درخواست مورخ     

كميسيون رسيدگي بصدور پروانه ها چون كميت و كيفيت آب زيرزميني به منطقه مورد نظر نا مشخص 

گمانه در محل تعيين  ومشكوك مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد در صورت تمايل نسبت به حفر چاه

.  متر (در صورت لزوم نصب لوله ………………شده (طبق كروكي ضميمه ) بعمق حداكثر 

بهره برداري آبهاي زيرزميني يا  .. اينچ) اقدام و پس از خاتمه حفاري مراتب را بدفتر ………جدار

 حصول اعالم تا درحضور كارشناس آزمايش پمپاژ بعمل آيد . درصورتامور آب شهرستان مربوطه 

از آبدهي چاه نسبت بصدور پروانه بهره برداري بر طبق مقررات اقدام  از كميت وكيفيت آب اطمينان

الزم بعمل خواهد آمد. گزارش كارشناسي و كروكي محل ضميمه مي باشد. بديهي است صدور اين 

نامه مجوزي براي بهره برداري نبوده و  اعتبار آن براي حفر چاه حداكثر يكسال از تاريخ صدور مي 

علوم شود كه محل حفر چاه در اراضي منابع ملي قراردارد اين اجاره نامه از درجه چنانچه م“ باشد. ضمنا

 اعتبار ساقط خواهد شد. 

   متر …………………. مترازچشمه و قنوات ………………………فاصله از چاههاي مجاور 

 مي باشد.

 
 ست اميريانكيا                                                                                

 ه و مدير عاملهيئت مديررئيس 

 اسامي شركاء



   
 مقادير آزمايش پمپاژ چاه  فرم

 F-E-90شماره سند : 
 ويرايش : يك

 صفحه          از
 

 نام دشت         نام محدوده مطالعاتي                                                         كد محدوده مطالعاتي                               

 نام محل                                                         نام ملك                                                مختصات چاه                    

 چاه پمپاژ         
 عمق سطح آب قبل از آزمايش ( متر )          نوع چاه                                                       عمق چاه ( متر )                                      

 پيزومتر           

 مايشفاصله چاه پيزومترتاچاه پمپاژ ( متر )                                                                                   نوع آز      

 t مالحظات
t 
 

افت 
 S/Qويژه

m/m3/h 

افت تصحيح 
 شده متر

آبدهي متر مكعب 
 ( در ساعت )

گيري   طريقه اندازه
 دبي

افت سطح 
 آب متر

عمق سطح 
 آب متر

 زمان پمپاژ

 تاريخ ساعت دقيقه

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 نام تهيه كننده : واحد اقدام كننده :
 

 امضاء و تاريخ :

 نام كنترل كننده :
 

 امضاء و تاريخ :
 

 وزارت نيرو
 ايران شركت مديريت منابع آب

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه
 



 
 
 

 صورتجلسهفرم 
 F-M-01  شماره سند :

 دو ويرايش :
    2از 1صفحه : 

 

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

 

  محل برگزاري : عنوان جلسه : 
 ساعت خاتمه : ساعت شروع: شماره صورتجلسه :  تاريخ جلسه :
  دستورجلسه :

 خالصه مذاكرات: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيرو دعوتنامه شماره:
 مصوبات جلسه  :

ف
ردي

 

 مهلت اجرا مسئول اجرا موضوع 

 

  

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  



 
 
 

 
 صورتجلسهفرم 

 F-M-01  شماره سند :
 صفر ويرايش :
 2از 2صفحه :  

 

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

 

 

 

 
  

 
 
 

 پيوست  :
 

 تاريخ جلسه آينده : لسه آينده :دستورج
  -1 محل امضا حاضرين

 
 

2-  3-  4-  

5-   
 

6- 
 
 

7-  8-  9-  
 

10-  11- 
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