
 
 يفرم  نظارت بر استقرار دستگاه حفار

  نام و نام خانوادگي تاريخ امضاء

 مالك چاه   

 كارشناس ناظرشركت حفار   

 شهرستان  تكنسين ناظر  امورآب/  كارشناس ناظر   

 كارشناس ناظر بخش خصوصي   

 

 
 مدير محترم دفتر بهره برداري آبهاي زيرزميني

 باسالم          

بمنظور استقرار دستگاه حفاري روتاري/ضربه اي                ، در تاريخ  احتراماً         

شركت حفاري موضوع پروانه حفر           . و شماره انگ           شماره كد 

در           به مالكيت آقاي/ خانم          مورخ           شماره/گمانه شماره 

مراجعه و دستگاه حفاري مذكور باحضور           بخش           اراضي روستاي 

مستقر           ي كارشناسي مورخ كت چاه و نماينده شركت حفاري براساس كرويمالك

 گرديد.

 
 
 

 
 



 
 فرم ورود دستگاه حفاري

 

 
 
 

 
 كرمانشاه  شركت آب منطقه اي  از : 
       شركت آب منطقه اي   به :

 
 

 باسالم

قصد فعاليت در حوزه عملكرد آن شركت را دارد و باتوجه به اينكه       نظربه اينكه شركت  حفاري        
ر فرماييـد نسـبت بـه اعـالم ورود     دسـتو  است  مي باشد. خواهشمندصالحيت شركت حفاري مذكور سراسري 

 اين شركت را مطلع نمايند. ‘ دستگاههاي مشروحه ذيل به حوزه عملكرد آن شركت 
 
با پـالك مشخصـه وزارت نيـرو بـه          به شماره شهرباني :      سواربر       دستگاه حفاري  -۱

      و انگ       شماره كد  

حوزه عملكـرد       واقع در استان       به شهرستان      واقع در استان       مسير از شهرستان 
      و يا امور منابع آب شهرستان       شركت آب منطقه اي  

 
بـا پـالك مشخصـه وزارت نيـرو بـه            به شماره شهرباني       سواربر      دستگاه حفاري  -۲

       و انگ      شماره كد  
حـوزه عملكـرد        واقع در استان       ستان به شهر     واقع در استان      مسير از شهرستان 

       و يا امور منابع آب شهرستان        شركت آب منطقه اي  
 
 

 عاملهيئت مديره و مديررئيس  

 كرمانشاه شركت آب منطقه اي
 

 



 
   

 فرم بازديد از دستگاه حفاري
 F-E-52 شماره سند:

 يك ويرايش:
 :     از :صفحه 

 
 

 
 
 

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

       شماره و تاريخ پروانه صالحيت حفاري :               شركت كد                      نام شركت :
 

      محل بازديد                  فعلي :                  تاريخ بازديد          قبلي : 
 نام دستگاه  حفاري :                     

      شماره سريال                                ضربه اي             روتارينوع دستگاه :          مدل دستگاه حفاري :     
      :  PSفشار كمپرسور         :  CFMخروجي هوا    روتاري ضربه اي                   

      مدل و كشورسازنده پمپ گل :       شماره موتور :            نوع موتور :           رنگ : 
      قطر الينرو كورس شافت ( اينچ) :  

       رت تقريبي عمق حفاري دستگاه با قطر استاندارد :قد
 

      وضعيت فني و ظاهري دستگاه حفاري هنگام بازديد: 
 

 :  وسيله نقيله دستگاه  حفاري
      نوع :                                    

 يدك كش                  چهارچرخ                           نگ : ر                     :كاميون 
      شماره شهرباني :                                   

      هري كاميون هنگام بازديد : وضعيت فني و ظا
      مالكيت دستگاه حفاري و كاميون : 

      شماره  دفترخانه اسناد رسمي :        مورخ :                    شماره سند دستگاه حفاري  :
      شماره  دفترخانه اسناد رسمي :        مورخ :                              :    روخودشماره سند 

 شماره پالك وزارت نيرو
      محل نصب :       كد:      انگ :

 موقعيت دستگاه در محل بازديد : 
            محل  توقف                                 متوقف        

      مورخ  :         موضوع پروانه شماره :              ي  :  محل حفار                             يحفارال حدر 
 

       بازديد كنندگان : 
      سمت :              ي  :نام خانوادگ     نام :   -1

                                                                                                                                                                                          
      سمت :          ي  :   نام خانوادگ      نام :   -1

                                                                             
 

 رئيس هيئت مديره  و مديرعامل

 شركت  آب منطقه اي كرمانشاه



 
                                         وزارت نيرو 

 شركت مديريت منابع آب ايران 

  منطقه اي كرمانشاه شركت سهامي آب

 مشخصات چاه

 )25فرم شماره (

 F-E-53 شماره سند:

 0ويرايش:
 صفحه :       از :

 
 

 

 
 

 سال ( از تاريخ صدور آخرين پروانه صالحيت ) 3هاي حفرشده طي مدت  مشخصات چاه
 

      نام شركت حفاري :

ف
دي

ر
 

 محل حفرچاه
 عمق چاه 

 (متر)

 نوع سازند زمين شناسي 
شركت آب منطقه اي 

ف صادر كننده 
دي

ر
 

 محل حفرچاه
 عمق چاه 

 (متر)

 نوع سازند زمين شناسي 
منطقه اي  شركت آب

 صادر كننده
 مالحظات

 سازندسخت آبرفت سازندسخت آبرفت

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 مهر شركت  محل امضاء و                           صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است .                                    

 

 



 
 

 

 

 
 

 كارت تردد دستگاههاي حفاري
 
 
 
 

      : شماره شاسي       : كد و انگبه شماره           نوع دستگاه  : 

      شماره موتور :

      شماره شناسنامه :            نام پدر :                  مالك حقيقي : نام 

      شماره ثبت :                                         نام مالك حقوقي :

      نشاني دفتر فعاليت : 

      شهرستان :                حوزه اصلي فعاليت استان : 

      لغايت             مدت اعتبار از تاريخ    

 به مندرجات ظهر اين كارت توجه فرمائيد.   

 

 

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل 

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه
               

 

 مسيرهاي رفت و برگشت  

  طمورخ      جابجايي، كف شكني ، اليروبي  شماره موضوع پروانه حفر،      مورخ      اري شماره حف قرارداد    :1شماره 

             :X: Y        نقطه اي محل چاه :    UTM     منطقه      روستا      شهر  :رفت مسير الف :



 
 

 

 

      :  نام و نام خانوادگي             
  محل مهر شركت آب منطقه اي                                                                                  كارشناس آب منطقه ايو مهرمحل امضاء        

                            

        منطقه     روستا      به پاركينگ ، تعميرگاه يا محل حفر چاه جديد از شهر :   مسير برگشت :  ب:
      : نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                            

       محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي                                                                                                    اي محل مهر شركت آب منطقه            
 

      مورخ      موضوع پروانه حفر، جابجايي، كف شكني ، اليروبي  شماره      مورخ      قرارداد حفاري شماره     :2شماره 

                 :X: Y      نقطه اي محل چاه :   UTM     منطقه      روستا      شهر  رفت :مسير الف :
 :  نام و نام خانوادگي             
  ت آب منطقه ايمحل مهر شرك                                                                                  محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي       

                            

      منطقه       روستا      به پاركينگ ، تعميرگاه يا محل حفر چاه جديد از شهر :   مسير برگشت :  ب:
      : نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                            

     محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي                                                                                                    محل مهر شركت آب منطقه اي            
    

      مورخ      موضوع پروانه حفر، جابجايي، كف شكني ، اليروبي  شماره      مورخ      قرارداد حفاري شماره     :3شماره 

              :X: Y         نقطه اي محل چاه :      UTM     منطقه      روستا      شهر  رفت :مسير الف :
 :  نام و نام خانوادگي             
  محل مهر شركت آب منطقه اي                                                                                  محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي       

                            

      منطقه       روستا      به پاركينگ ، تعميرگاه يا محل حفر چاه جديد از شهر :   مسير برگشت :  ب:
      : نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                          

   محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي                                                                                                   محل مهر شركت آب منطقه اي            
 

      مورخ      موضوع پروانه حفر، جابجايي، كف شكني ، اليروبي  شماره      مورخ      قرارداد حفاري شماره     :4شماره 

                   :X: Y         نقطه اي محل چاه :           UTM     منطقه      روستا      شهر  رفت :مسير ف :ال
      :  نام و نام خانوادگي             
  محل مهر شركت آب منطقه اي                                                                                  ارشناس آب منطقه ايمحل امضاء و مهرك       

                            

      منطقه       روستا      به پاركينگ ، تعميرگاه يا محل حفر چاه جديد از شهر :   مسير برگشت :  ب:
      : نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                          

        محل امضاء و مهركارشناس آب منطقه اي                                                                                                    آب منطقه اي محل مهر شركت            



 
   

 فرم بازديددفتركارو بايگاني فني
 F-E-64 شماره سند:

 يكويرايش: 
 صفحه:         از:

 
 

 

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

       شماره و تاريخ پروانه صالحيت حفاري :                     كد:              نام شركت :
      :  تاريخ بازديد

      آدرس: 
 

                        الف : وضعيت دفتر كار:
                                                                                                                 ؟ وضعيت ظاهري دفتر كار -1
                                                                                                                                         مسئول امور دفتري دارد ؟   -2
                                                                                                                   دفتر براي نامه هاي وارده و صادره دارد ؟   -3
                                                                                                                                                             

                                                                                             ب: وضعيت پرونده ها :
                                                                             هر حلقه چاه پرونده مستقل تشكيل شده است ؟     براي  -1
                                                                                                                           در هر پرونده مدارك زير موجود است ؟   -2 

                                                                                وز عقدر قرارداد  ؟             مج  -                                                  
                                                                               يك نسخه از قرارداد ؟               -                                                               
                                                                                               ؟                   و كروكي مربوطهپروانه حفر   -                                                               

                                                                    آب منطقه اي ذيربط  نامه اعالم نتايج اعزام و استقرار دستگاه حفاري به سازمان
                                                                                                     صورتجلسه استقرار دستگاه حفاري و شروع بكار         

                                                                                                              ني ) حفاري   دوراه ( اعالم تاريخ خاتمه گمان
                                                                                      اعالم تاريخ اعزام دستگاه حفاري چاه پيماني ( حفاري دوراني)     

                                                                              اعالم نتيجه آزمايش چاه پيمانئ و فرم لوله گذاري (حفاري دوراني )     
                                             اعالم خاتمه حفاري و شروع لوله گذاري به سازمان آب منطقه اي مربوطه                                       

                                   لوگ چاه                                                                                                  -                                                            
                 يربط                                                                                                      اعالم شروع آزمايش پمپاژ به سازمان آب منطقه اي ذ

                             به مهر                   فرم تكميل شده خاتمه عمليات حفاري و پمپاژ ممهور    -                                                           
                                            ممهور به مهر   سازمان آب منطقه اي ذيربطفرم تكميل شده   -                                                

                                                                                             صورتجلسه تحويل چاه   -                                                
                 ساير مكاتبات                                                                                                                   -                                               

              مي شودشناسنامه چاه تهيه                                             
             

 بازديد كنندگان : 
 

      سمت :               نام خانوادكي  :                 نام :     -1
                                                                                                                                                                                              

                                                    سمت :            نام خانوادكي  :                نام :  -1

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
              

  بد  متوسط  خوب
   خير  بلي
   خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  خير  بلي

  ناقص  كامل  بلي  خير  بلي
      خير

 رئيس هيئت مديره  و مديرعامل

 آب منطقه اي كرمانشاه شركت 



 
   

 فرم بازديد وسايل آزمايش پمپاژ
 F-E-65 شماره سند:

 كي ويرايش:
 صفحه:        از:

 
 

 
 
 

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

       شماره و تاريخ پروانه صالحيت حفاري :          شركت:    كد              نام شركت :   
 

      تاريخ بازديد :                        محل بازديد : 

 
 مشخصات موتور :  -1  
      شماره موتور :                               تعداد سيلندر :                         نام و نوع :   

      قدرت موتور :                       شماره شناسه :                    شماره سريال : 
  مشخصات  پمپ  : -2   

      كشور سازنده :                               :  تعداد طبقات       نام و نوع : 
      : نوع سرتخليه                  نوع تبديل :            نام و قدرت جعبه دنده :  

 لوله پمپ
  قطر ( اينچ ) :

 شافت و غالف 
  قطر ( اينچ ) :

  طول ( متر) : طول ( متر) :

 جرثقيل  :   -3

                      : قدرت                نام و نوع :  
 :   كاميون  -4

           شماره شهرباني كاميون :          قدرت:                  رنگ :                    نوع :   
       دفتر اسناد رسمي :              مورخ :         شماره سند : 

 مالحظات 

 

 

 
       بازديد كنندگان : 

 
      سمت :             ي  :  نام خانوادگ       نام :  -1

                                                                                                                                                             
      سمت :            ي  : نام خانوادگ        نام :    -1
 
 

              

 
 رئيس هيئت مديره  و مديرعامل 

 آب منطقه اي كرمانشاه شركت



 
   

نامه ارسال گزارشفرم   
 F-E-67 شماره سند:

 يك ويرايش:
 صفحه:        از:

 
 

 
 
 

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

 

 

 شركت آب منطقه اي 
 
 
 

 باسالم
درخصوص بازديد از دسـتگاههاي حفـاري         مورخ      بازگشت به نامه شماره          

به پيوست گزارش بازديد از دستگاههاي حفـاري         مشروحه زير متعلق به شركت حفاري 
 در كميسيون به صالحيت حفاران ارسال مي گردد. شركت مذكور جهت بررسي و طرح

 
 
 

 عاملهيئت مديره و مديررئيس 

 كرمانشاه آب منطقه اي شركت
 

 
 
 
 
 



 
  

 

 مشخصات عمومي شركت حفاريفرم 

 F-E-68 شماره سند:
 0ويرايش:

 صفحه:       از:
 

 

 

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

 

  
 

 مشخصات عمومي و تحصيلي و سوابق اشتغال شركاء و اعضاء هيئت مديره ومدير عامل شركت حفاري
 

      نام كامل شركت حفاري :

 
 
 

 مشخصات
 عمومي

 
 
 

 نام
نام 

 خانوادگي
 نام پدر

شماره  محل تولد تاريخ تولد
 شناسنامه

 كدملي
تاريخ 
صدور 
 شناسنامه

 محل 
صدور 
 شناسنامه

 شهرستان استان سال ماه روز

                                                                  
 

      

      نام خانوادگي قبلي :       نام قبلي : 

      سمت در هيئت مديره :      ميزان سهم الشراكه : 

مشخصات 
 تحصيلي

مدرك تحصيلي 
 اخذ شده

حداكثر سه (  
 ) مدرك

 رشته تحصيلي
 

 نام دانشگاه 
 يا 

 مؤسسه آموزشي
 

 نام كشور 
 محل اخذ مدرك

 تاريخ 
 اخذ مدرك

 مالحظات

                                    

                                    

                                    

سوابق 
اشتغال 

به ترتيب 
تاريخ 
 شروع

يا مؤسسه شركت شركت يا مؤسسه شركت يا مؤسسه شركت يا مؤسسه  شركت يا مؤسسه شركت يا مؤسسه 

                                    

                                    

  محل امضاء و مهر شركت :                 صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است .                          

 

 



 
  

 

 مشخصات سوابق اشتغالفرم 

 F-E-69 شماره سند:
 0ويرايش:

 صفحه:         از:
 

 

 

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

  
 

 پرسنل فني اعم از شريك يا غير شريكمشخصات سوابق اشتغال 
 

      نام شركت حفاري :

ف
دي

ر
 

 نام
نام 

 خانوادگي
 نام پدر

شماره 

 شناسنامه

محل 

صدور 

 شناسنامه

 شماره كدملي
 تاريخ تولد

 روز ماه سال

ميزان 

 تحصيالت

 سمت

در كادر  

اجرايي 

 فني

 كت يا مؤسسه ارتاريخ تا تاريخسوابق اشتغال به ترتيب شر

 مالحظات    

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

 محل امضاء و مهر شركت                            صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است .                                    
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