
 
 تاریخ صدور:               شماره سند:  

 برداري از منابع آب زیرزمینیمحور در بهرهفرآیندهاي متقاضی شماره بازنگري:          تاریخ بازنگري:

 برداري منابع آب و امور مشترکین (ساماب)سامانه یکپارچه حفاظت و بهره 

 :امضاء  9   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه  - یندهاي آب زیرزمینیآفر

کارشناس امورمشترکین و درآمدمدیر امور منابع آب شهرستانپیشخوان
(امور آب شهرستان)

کارشناس منابع آب
(امور آب شهرستان)

تکنسین
(امور آب شهرستان)

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداري
کمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) مسئول بررسی حقوقی

(امور آب شهرستان)

ثبت درخواست اولیه

      /نیاز به استعالم
تکمیل مدارك

تعیین هزینه هاي 
بدهی و  کارشناسی و 

تعیین نوبت

تایید هزینه ها و 
نوبت کارشناسی 

پرداخت هزینه ها و 
اطالع از نوبت 

کارشناسی

تاییدهزینه ها و نوبت کارشناسی

بازدید و تهیه گزارش تعیین کارشناس
کارشناسی

خیر

بررسی و ثبت 
گزارش کارشناسی E

و تامین  اعالم نیاز
اعالم  /استعالمات 

نقص و تکمیل مدارك
بلی

نیاز به آزمایش 
پمپاژ؟

مشخص نمودن هزینه 
تعیین آبدهی

پرداخت هزینه تعیین 
آبدهی

مشخص نمودن  ناظر 
تعیین آبدهی 

بلی

تهیه گزارش تعیین  
آبدهی

بررسی گزارش 
تعیین آبدهی 

خیر

عدم تایید گزارشتایید گزارش

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

تایید هزینه
تعیین آبدهی  بلی

خیر

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید
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 تاریخ صدور:               شماره سند:  

 برداري از منابع آب زیرزمینیمحور در بهرهفرآیندهاي متقاضی شماره بازنگري:          تاریخ بازنگري:

 برداري منابع آب و امور مشترکین (ساماب)سامانه یکپارچه حفاظت و بهره 

 :امضاء  10   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه  - یندهاي آب زیرزمینیآفر

کارشناس امورمشترکین و درآمدمدیر امور منابع آب شهرستانپیشخوان
(امور آب شهرستان)

کارشناس منابع آب
(امور آب شهرستان)

مسئول بررسی حقوقی
(امور آب شهرستان)

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداري
معاون حفاظت و بهره برداريکمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) تکنسین

(امور آب شهرستان) مدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور پروانه حفر 
چاه به جاي چاه

خیر

بررسی رفع نقص تکمیل مدارك
مدارك

رفع نواقص گزارش 
کارشناسی

بررسی رفع نواقص 
گزارش کارشناسی

بازدید و تهیه مجدد تعیین مجدد کارشناس
گزارش کارشناسی 

نیاز به کارشناسی مجدد

E

قبول درخواست

فنی/ نقص مدارك  مدارك

نقص مدرك

فنی

ناقص

کامل

ناقص

توزیع پرونده بین 
اعالم نظر کمیسیونکمیسیون هاي مربوطه

ارجاع پرونده به شهرستان 
یا واحد مربوطه بر اساس 

نظر کمیسیون

کامل

ارایه رونوشت پروانه  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

روش حفاري ؟

ماشینی

صدورمجوز عقد 
قرارداد حفاري

H

I

دستی

H

I
ابالغ مصوبه کمیسیون به 

متقاضی
اطالع از رد درخواست توسط 

کمیسیون
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