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 :امضاء  5   صفحه

 مقدمه: -1

آن به عنوان مندي از  برداري منابع آب و امور مشترکین، به منظور بهره یکپارچه حفاظت و بهره  ایجاد سامانه

کارآمد و پویا، بستر الکترونیکی مناسب براي تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان، استعالمات و    اي پایگاه داده

ها،  تعامالت برخط بین دستگاهی و ابزار سودمند نظارتی به منظور اجراي صحیح و یکسان قوانین، دستورالعمل

 هاي شرکت مدیریت منابع آب ایران بوده است. ترین دغدغه از مهمها در کلیه کشور در دهه اخیر یکی  نامه بخش

طی نامه شماره  93برداري شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال  ه در این راستا، معاونت حفاظت و بهر

اندازي و اجراي سامانه مذکور را به مدیران عامل  تصمیم شرکت مبنی بر راه 16/04/1393مورخ  6537/140/93

بخشی منابع آب زیرزمینی در  اي اعالم نمود. با تصویب طرح احیا و تعادل هاي آب منطقه لیه شرکتمحترم ک

، برگزاري منظم جلسات شوراي راهبري طرح احیا و 25/06/93پانزدهمین جلسه شوراي عالی آب مورخ 

به منظور هرگونه روز منابع آبی  بخشی، و با توجه به لزوم دستیابی به آمار و اطالعات صحیح و به تعادل

برداري منابع آب و  یکپارچه حفاظت و بهره  سازي و مدیریت بهینه منابع آب کشور، اجراي پروژه سامانه تصمیم

 امور مشترکین (ساماب) به عنوان یکی از اهداف مهم شرکت مدیریت منابع آب ایران در دستور کار قرار گرفت.

اي، تشکیل و در  هاي آب منطقه ل از کارشناسان خبره شرکتهاي تخصصی مرتبط، متشک به این منظور کارگروه

ها و مجوزهاي  ها، صورتجلسات، پروانه هاي کاري، قالب گزارش جلسات مستمر کارشناسی، فرآیندها و روش

ها  نامه ها و بخش هاي مورد نیاز اطالعات پایه و آمار عملکردي و ... منطبق با قوانین، دستورالعمل صادره، گزارش

 ی گردید.طراح

ها و مجوزها) در بخش آب زیرزمینی آماده  فرآیند متقاضی محور (فرآیندهاي صدور پروانه 22در حال حاضر، 

 گردد. ي مرتبط ابالغ می ها و مجوزها باشد که در ادامه به همراه قالب پروانه برداري می بهره

 

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

 :امضاء  6   صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 برداري از منابع آب زیرزمینی دهاي متقاضی محور در بهرهفرآین

 (نمودار گردش کار فرآیندها)



 
 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  7   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه جدید  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه جدید -1نمودار 

  
 

 



 
 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  8   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه جدید  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور پروانه حفر 
چاه جدید

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

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه جدید -1ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه -2نمودار 

  
 

 



 
 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

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه -2ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  11   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات -3نمودار 

  
 

 



 
 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  12   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور پروانه حفر 
چاه به جاي قنات

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 مجوز  
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

 
 فرآیند صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات -3ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  13   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز کف شکنی  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور مجوز کف شکنی -4نمودار 

  
 

 



 
 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  14   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز کف شکنی  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور مجوز کف 
شکنی

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 مجوز  
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

 
 فرآیند صدور مجوز کف شکنی -4ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  15   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز الیروبی  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 الیروبیفرآیند صدور مجوز  -5نمودار 

  
 

 



 
 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  16   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز الیروبی  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور مجوز 
الیروبی

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 مجوز  
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

 
 فرآیند صدور مجوز الیروبی -5ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  17   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز حفر گالري، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداري  - 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

تایید گزارش
عدم تایید 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

 
 و دوربرداريرقوزنی فرآیند صدور مجوز حفر گالري، چاه کمکی، ب -6نمودار 

  
 

 



 
 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  18   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز حفر گالري، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداري  - 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 مجوز حفر گالري، چاه 
کمکی، برقوزنی و دوربرداري

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 مجوز  
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

 
 و دوربرداري برقوزنیفرآیند صدور مجوز حفر گالري، چاه کمکی،  -6ادامه نمودار 

 

 
  

 
 



 
 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  19   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند تجدید مجوزهاي حفر  - یندهاي آب زیرزمینیآفر

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

کارشناس منابع آب
(امور آب شهرستان)

تکنسین
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداريکمیته منابع آب، کمیته تخصیص(امور آب شهرستان)

(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

بررسی و ثبت 
گزارش کارشناسی E

و تامین  اعالم نیاز
اعالم  /استعالمات 

نقص و تکمیل مدارك
بلی

F

خیر و اگر تجدید پروانه حفر چاه جدید بود

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

بررسی امکان 
تخصیص

وجود دارد

وجود ندارد

M

خیر و اگر تجدید پروانه غیر از حفر چاه جدید بود

تایید
 

 فرآیند تجدید مجوزهاي حفر -7نمودار 

  
 

 



 
 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  20   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند تجدید مجوزهاي حفر  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

/ ابالغ مصوبه کمیسیون
رد درخواستکمیته منابع آب به متقاضی

تجدید مجوز حفر

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

روش حفاري ؟

ماشینی

صدورمجوز عقد 
قرارداد حفاري

H

I

دستی

H

I

M

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیته منابع آب/ کمیسیون

 
 فرآیند تجدید مجوزهاي حفر -7ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  21   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز ادامه حفاري  – 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
کمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) تکنسین

(امور آب شهرستان)

ثبت درخواست اولیه

بررسی و تکمیل      
مدارك

تعیین هزینه هاي بدهی و  
کارشناسی و تعیین نوبت 

کارشناسی

تایید هزینه ها و 
نوبت کارشناسی 

پرداخت هزینه ها و 
اطالع از نوبت 

کارشناسی

تاییدهزینه ها و نوبت کارشناسی
عدم تایید نوبت کارشناسی

بازدید و تهیه گزارش تعیین کارشناس
کارشناسی

تایید

بررسی و ثبت 
گزارش کارشناسی E

اعالم نقص و تکمیل  
مدارك

عدم تایید

F

تایید

عدم تایید

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون؟

تایید

E

عدم تایید

 
 مجوز ادامه حفاريفرایند صدور  -8نمودار 

  
 

 



 
 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  22   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز ادامه حفاري  - 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 مجوز ادامه 
حفاري

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 فرایند صدور مجوز ادامه حفاري -8ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  23   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر روش حفاري  - 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

F

تایید

عدم تایید

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور مجوز تغییر روش حفاري -9نمودار 

  
 

 



 
 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  24   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر روش حفاري  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور مجوز 
تغییر روش حفاري

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 مجوز  
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

 
 فرآیند صدور مجوز تغییر روش حفاري -9ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  25   صفحه

 

2 از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز اصالح کروکی  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور مجوز اصالح کروکی -10نمودار 

  
 

 



 
 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  26   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز اصالح کروکی  - 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) Functionمدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

صدور مجوز اصالح 
کروکی

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 مجوز  
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

 
 فرآیند صدور مجوز اصالح کروکی -10ادامه نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  27   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات  - 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

تایید هزینه بدهی

پرداخت هزینه ها

تاییدهزینه 

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 
آزمایش پمپاژ

پرداخت هزینه 
آزمایش پمپاژ

مشخص نمودن  ناظر 
آزمایش پمپاژ 

بلی

تهیه گزارش آزمایش 
پمپاژ

بررسی گزارش 
آزمایش پمپاژ 

خیر

تایید گزارش
عدم تایید گزارش

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

تایید هزینه
آزمایش پمپاژ  بلی

خیر

عدم تایید هزینه

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات -11نمودار 

  
 

 



 
 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  28   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات  - 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 مجوز نصب 
منصوبات

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات -11ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  29   صفحه

 

1  از  1صفحه  -فرآیند آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی  - 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

و تامین  اعالم نیاز
اعالم  /استعالمات 

نقص و تکمیل مدارك
بلی

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

مشخص نمودن هزینه 
تعیین آبدهی

پرداخت هزینه تعیین 
آبدهی

مشخص نمودن  ناظر 
تعیین آبدهی 

تهیه گزارش تعیین  
آبدهی

تایید هزینه
تعیین آبدهی  بلی

خیر

خیر

 
 فرآیند آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی -12نمودار 

  
 

 



 
 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  30   صفحه

 

1  از  1صفحه  -فرآیند استقرار دستگاه حفاري  - 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
کمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) تکنسین

(امور آب شهرستان)

بررسی درخواست و ثبت درخواست اولیه
مدارك

تعیین کارشناس

بازدید و تهیه گزارش 
 -کارشناسی استقرار

تنظیم صورتجلسه 
استقرار و بارگذاري 

صورتجلسه در ساماب

تایید

اعالم نقص و تکمیل  
مدارك

عدم تایید

ثبت قرارداد حفاري

بررسی قرارداد 
حفاري

مورد تایید نیست

چاپ مجوز حفر

مورد تایید است

 
 فرآیند استقرار دستگاه حفاري -13نمودار 

  
 

 



 
 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  31   صفحه

 
1  از  1صفحه  -فرآیند ترخیص دستگاه حفاري  - 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) بخش خصوصی حفاري کمیسیون صدور پروانه هابخش خصوصی نظارت

ثبت درخواست اولیه

بررسی درخواست 
ومدارك

بازدید و تهیه تعیین کارشناس
صورتجلسه ترخیص

تایید گزارش 
کارشناسی؟

اعالم نقص و تکمیل 
بلیمدارك

ترخیص دستگاه 
حفاري

بله

خیر

خیر

جهت اطالعبررسی درخواست تایید

عدم تایید

تکمیل صورتجلسه 
تکمیل  –ترخیص 

شناسنامه حفاري
جهت اطالع

 
 حفاريفرآیند ترخیص دستگاه  -14نمودار 

 

 

  
 

 



 
 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  32   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور پروانه بهره برداري  - 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

تایید گزارش

Fعدم تایید گزارش

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
اعتبار مجوز نصب 

نداردمنصوبات

M

دارد

 
 برداري فرآیند صدور پروانه بهره -15نمودار 

  
 

 



 
 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  33   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور پروانه بهره برداري  - 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
بهره برداري 

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

I

I

M

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 برداري فرآیند صدور پروانه بهره -15ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  34   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز پمپاژ ثانویه  - 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

تایید گزارش
عدم تایید 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

 
 فرآیند صدور مجوز پمپاژ ثانویه -16نمودار 

  
 

 



 
 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  35   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز پمپاژ ثانویه  - 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 مجوز پمپاژ 
ثانویه

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 فرآیند صدور مجوز پمپاژ ثانویه -16ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  36   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز اصالح قدرت موتور، تغییر منصوبات  - 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

تایید گزارش
عدم تایید 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

 
 منصوباتتغییر قدرت موتور،  اصالحفرآیند صدور مجوز  -17نمودار 

  
 

 



 
 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  37   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز اصالح قدرت موتور، تغییر منصوبات  - 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 مجوز اصالح 
قدرت موتور

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 منصوباتتغییر قدرت موتور،  اصالحفرآیند صدور مجوز  -17ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  38   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر میزان بهره برداري 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
کمیته منابع آب، کمیته تخصیص(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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

بررسی امکان 
تخصیص

بلی
تخصیص جدیدآبفا

28 و 27اصالحیه مواد 

بررسی امکان 
تخصیص

وجود دارد

M

وجود ندارد

 
 برداري چاه فرآیند صدور مجوز تغییر میزان بهره -18نمودار 

  
 

 



 
 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  39   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر میزان بهره برداري 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 مجوز تغییر 
  میزان بهره برداري 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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

M

/ ابالغ مصوبه کمیته منابع آب
کمیسیون به متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون/ کمیته منابع آب

 
 برداري چاه فرآیند صدور مجوز تغییر میزان بهره -18ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  40   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر نوع مصرف  - 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

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 نوع مصرففرآیند صدور مجوز تغییر  -19نمودار 

  
 

 



 
 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  41   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور مجوز تغییر نوع مصرف  - 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 مجوز تغییر 
نوع مصرف

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 فرآیند صدور مجوز تغییر نوع مصرف -19ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  42   صفحه

 

2  از  1صفحه  -تغییر و اصالح نامفرآیند صدور مجوز  - 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

اعالم نیاز و تامین 
اعالم / استعالمات 

نقص و تکمیل مدارك
بلی

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

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

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

تایید گزارش
عدم تایید گزارش

تایید

عدم تایید

تایید هزینه
تعیین آبدهی  بلی

خیر

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

گزارش کارشناسی 
تغییر نام

F

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 
 فرآیند صدور مجوز تغییر و اصالح نام -20نمودار 

  
 

 



 
 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  43   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  - تغییر و اصالح نامفرآیند صدور مجوز  – 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
معاون حفاظت و بهره برداريکمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) مسئول بررسی حقوقی

(امور آب شهرستان) مدیر عامل

قبول درخواست  /رد

نیاز به   /نقص مدرك
کارشناسی مجدد

رد درخواست

خیر

بررسی رفع نقص تکمیل مدارك
مدارك

رفع نواقص گزارش 
کارشناس فنی

بررسی رفع نواقص 
گزارش کارشناسی

تعیین مجدد کارشناس 
حقوقی

تهیه مجدد گزارش 
کارشناسی 

نیاز به کارشناسی مجدد

E

قبول درخواست

/فنی/ نقص مدارك 
حقوقی 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

F

کامل

ارایه رونوشت مجوز  
صادره به متقاضی

رفع نواقص گزارش 
کارشناس حقوقی حقوقی

بررسی رفع نواقص 
گزارش حقوقی

کامل

ناقص

مالحظه و بررسی

I

صدور مجوز تغییر 
و اصالح نام

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 فرآیند صدور مجوز تغییر و اصالح نام -20ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  44   صفحه

 

2  از  1صفحه  -فرآیند صدور اصالحیه پروانه بهره برداري  - 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 بدهی و 
تعیین نوبت

تایید هزینه بدهی و 
نوبت کارشناسی 

پرداخت هزینه بدهی و 
اطالع از نوبت 

کارشناسی

تایید هزینه بدهی 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

تایید گزارش
عدم تایید گزارش

F

تایید

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

تایید هزینه
تعیین آبدهی  بلی

خیر

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه بدهی

تایید جهت طرح در 
کمیسیون

تایید

E

عدم تایید

 .بازدید کارشناسی اختیاري و بدون دریافت هزینه کارشناسی می باشد
 برداري فرآیند صدور اصالحیه پروانه بهره -21نمودار 

  
 

 



 
 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  45   صفحه

 

 

 
2  از  2صفحه  -فرآیند صدور اصالحیه پروانه بهره برداري  - 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 اصالحیه 
پروانه بهره برداري

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 مجوز  
صادره به متقاضی

مالحظه و بررسی

F

I

I

ابالغ مصوبه کمیسیون به 
متقاضی

اطالع از رد درخواست توسط 
کمیسیون

 
 برداري فرآیند صدور اصالحیه پروانه بهره -21ادامه نمودار 

 

  
 

 



 
 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  46   صفحه

 

1  از  1صفحه  -فرآیند تمدید اعتبار پروانه بهره برداري  – 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
کمیسیون صدور پروانه ها(دبیر کمیسیون صدور پروانه ها) تکنسین

(امور آب شهرستان)

ثبت درخواست اولیه

      /نیاز به استعالم
تکمیل مدارك

بازدید و تهیه گزارش تعیین کارشناس
کارشناسی

بررسی و ثبت 
گزارش کارشناسی

و تامین  اعالم نیاز
اعالم  /استعالمات 

نقص و تکمیل مدارك

بلی

عدم تایید

تعیین مسئول بررسی 
بررسی مداركحقوقی

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

خیر

عدم تایید نوبت کارشناسی

عدم تایید هزینه ها

تمدید پروانه بهره 
برداري

ارایه رونوشت مجوز  
صادره به متقاضی

تایید
ابالغ به متقاضی

مخالفت

 
 برداري فرایند تمدید اعتبار پروانه بهره -22نمودار 

  
 

 



 

  

     شماره سند: 
   تاریخ صدور: 

 شماره بازنگري: 
 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی تاریخ بازنگري: 

 

 

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

 :امضاء  47   صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 صادره يها و مجوزها قالب پروانه



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

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

 زیرزمینیبرداري از منابع آب  محور در بهره فرآیندهاي متقاضی

 

 

 48   صفحه :امضاء 

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

برداري بهینه از  پروانه بهره

 عمیق  هاي عمیق و نیمه چاه

 ................   :.............       ویرایشسند:  ........... شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................پروانهشماره 
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

برداري  هیئت وزیران، براي بهره 11/06/1375سازي مصرف آب کشاورزي مصوب  بهینه  نامه و آیین 1361آب مصوب سال قانون توزیع عادالنه  3این پروانه به استناد ماده 
 شود. از چاه موضوع پروانه حفر شماره ................. مورخ ..................، با مشخصات زیر صادر می

  ]حقیقی/حقوقی[اشخاص  -مشخصات دارندگان پروانه -1 
  ........................ ]ت. تولد[ ........................ ]نام پدر[ ........................ ]نام مشترك[ 
  ........................ ]صادره از[ ........................ ]ش. شناسنامه[ ........................ ]کد ملی[ 

شناسه ملی [ ........................ ]شماره ثبت[ ........................ ]نام شرکت/ موسسه[ 
  ........................ ]شرکت

 ش. تلفن همراه: ................ ش. تلفن ثابت: .................. کد پستی: ............... ....نشانی اقامت قانونی:  -2
 موقعیت چاه: -3

 پالك ....................... روستا ....................... بخش ....................... شهرستان ................. .......................استان 
:Y مختصات جغرافیایی شامل:  ........................  X:  ........................  Zone:  .....................  

 متعلق به ....................... ]چاه/ قنات/ چشمه/ رودخانه/ شبکه آبرسانی[به فاصله ............ متر از 
 مشخصات چاه: -4

 کیلوواتحداکثر قدرت مجاز موتور ......... اسب بخار معادل ........  نیرو محرکه: ............ قطر لوله جدار: ............ عمق چاه: ............ متر
 برداري مجاز: ............ لیتر در ثانیه/ ............ مترمکعب در شبانه روز حداکثر میزان بهره قطر لوله آبده: ............

 ]آبرفت -سازند سخت/ آبرفت/ سازند سخت[نوع آبخوان:  -5
 مشخصات محل مصرف آب: -6

 گردد. از شمال به ............ از شرق به ............ از جنوب به ............ از غرب به ............ محدود می الف: جهات چهارگانه:
 ............ هکتارج: مساحت اراضی تحت شرب:  ............ هکتار ب: مساحت کل اراضی:

 د: درصد هر یک از محصوالت زیر کشت:
        محصول 
        درصد 

 برداري مطابق جدول زیر: مقدار آب قابل بهره -7
  سالیانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  دبی نوع مصرف 
 

 ....... کشاورزي

ساعت 
               کارکرد

حجم  
)m3(               

 
 ....... ]نوع مصرف دوم[

ساعت 
               کارکرد

حجم  
)m3(               

 
 ....... ]نوع مصرف سوم[

ساعت 
               کارکرد

حجم  
)m3(               

 و به منظور تمدید پروانه الزم است حداقل سه ماه قبل از انقضاي مهلت، اقدام شود.باشد  اعتبار این پروانه تا تاریخ ............... می -8
 ]گردد. می ساقط اعتبار درجه از قبلی هاي پروانه پروانه، این صدور با و گردیده ............ صادر ............ مورخ شماره پروانه جاي به پروانه اولین پروانه صادره نباشد: اینکه  درصورتی[

 باشد. دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می -9
   توضیحات:

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

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

 زیرزمینیبرداري از منابع آب  محور در بهره فرآیندهاي متقاضی

 

 

 49   صفحه :امضاء 

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

برداري بهینه از  پروانه بهره

 عمیق  هاي عمیق و نیمه چاه

 ................   :.............       ویرایشسند:  ........... شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................پروانهشماره 
 تاریخ صدور:    ..........................

 :    ..........................تاریخ اعتبار
 .باشد می شده تعیین فواصل رعایت به ملزم پروانه دارنده و است ضمیمه چاه محل کروکی.   1
 اثر بی و ساقط اعتبار درجه از پروانه باشد، شده ارائه غیر اراضی یا و گردد اعالم ملی منابع اراضی یا شود حاصل تردیدي ،چاه اراضی در مشاع شرکاي رضایت و مالکیت در صورتی که در.   2

 .شد نخواهد پذیرفته چاه...  و الیروبی شکنی، کف جابجائی، با رابطه در متقاضی از درخواستی گونه هیچ و است
 به مربوط هاي هزینه پرداخت با تواند می جدید مالک شده، تفکیک قطعات واگذاري و اراضی تفکیک صورت در و باشد می انتقال غیرقابل سهام صورت به و مربوطه اراضی بدون چاه.   3

 موافقت باید دهد تغییر به مصارف دیگر کشاورزي از را چاه از خود آب سهم مصرف نوع بخواهد جدید متقاضی که صورتی در و نماید استفاده آن آب از برداران، بهره سایر به چاه برداري بهره
 مقدار با متناسب پروانه این موضوع چاه از برداري بهره میزان مسکونیمنطقه  به چاه شرب تحت اراضی تبدیل صورت در همچنین و این صورت غیر در بگیرد، را شرکت و برداران بهره سایر

 درجه اعتبار ساقط خواهد شد. المنفعه گردد و پروانه از و مسلوب، و چنانچه کل اراضی تحت شرب چاه، به منطقه مسکونی تبدیل شود، چاه بایستی پر شد خواهد داده تقلیل باقیمانده اراضی
 یا شخص به فروشی آب حق ضمناً. ندارد اي منطقه آب شرکت اجازه بدون را آب مصرف نوع تغییر حق آن هدارند و باشد می شده تعیین مصارف منظور به چاه از برداري بهره براي پروانه این.   4

 .گیرد می صورت قانونی برخورد متخلف با و بوده مقررات خالف عمل این و نداشته را دیگر اشخاص
 این پروانه به تناسب اصالح خواهد شد. شود، فراهم هکتار هر در آب مصرف مالحظه قابل کاهش موجبات که به نحوي کشت، نوع تغییر یا و آبیاري هاي راندمان بهبود صورت در.   5
هاي مصوب، میزان مصرف مندرج در این پروانه صادره را  نامه مطابق قوانین و آیین ،بینی نشده آبی، خشکسالی، افت سطح آب زیرزمینی و یا حوادث پیش شرکت مجاز است در شرایط کم . 6

 نماید. و متعهد حق اعتراض را از خود سلب می کاهش تناسب به آب النهعاد توزیع قانون  29 ماده "ز" بند طبق
 این الینفک جزء مربوطه اجرایی هاي نامه آیین و برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون و کشاورزي آب بهینه مصرف نامه آیین و آب عادالنه توزیع قانون مقررات کلیه.   7

 .باشد می آنها اجراي به موظف دارنده و است پروانه
 شرکت نماید، تخطی نیرو وزارت مقررات از یا و نماید واگذار یا و منتقل دیگري به را خود پروانه نیرو وزارت اجازه بدون یا و تخلف پروانه متن در مذکور مقررات از پروانه دارنده هرگاه .  8

 خواهد ساقط اعتبار درجه از و لغو را پروانه آبخوان، به وارده خسارت اخذ ضمن آن، هاي تبصره و برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون اجرایی نامه آیین  6 ماده براساس
 .نمود

 .باشد می پروانه همین  6 ردیف "د" بند در جرمند کشاورزي مصارف جهت صرفاً پروانه این.   9
 متقاضی طرف از که مدارکی صحت عدم که درصورتی نماید، نمی دارنده براي جهت این از حقی ایجاد و نبوده مالکیت بر دلیل وجه هیچ به و است اعتبار داراي فنی نظر از فقط پروانه این -10

 .بود خواهد ساقط اعتبار درجه از پروانه این شود ثابت گردیده ارائه
 .بود خواهد معتبر شرکت موافقت با و اولیه شرب تحت اراضی با پروانه و چاه انتقال-12

 نظر به جرم موارد حسب بر تادیبی حبس ماه سه تا روز  15 از یا و شالق ضربه  50 تا  10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص :آب عادالنه توزیع قانون  45 ماده 
 :شوند می محکوم شرع حاکم

 آبی تاسیسات از برداري بهره امر انحاء از نحوي به یا کند آب گیري اندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییر آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر: الف 
 .سازد مختل را
 .نرسد او به دیگري حق آب که گردد موجب یا  و کند منتقل خود به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر: ب 
 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمدا کس هر: ج 

 .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر: د
 .کند مبادرت آب منابع از برداري بهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر ه:

 شود. تبصره : در مورد بندهاي (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می
 مصادیق تخلف عبارتند از: برداري: هاي آب فاقد پروانه بهره نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه آیین 6ذیل ماده  2  تبصره

 نصب منصوبات غیرمجاز -1
 برداشت از مفاد پروانهاضافه  -2
 عدم نصب و یا حذف و دستکاري کنتور هوشمند حجمی -3
 شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت کف -4
 انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه -5
 تغییر نوع کاربري مصرف -6
 فعال نبودن آبیاري تحت فشار -7
 عنوانهرگونه فروش غیرقانونی آب به افراد یا مزارع دیگر تحت هرگونه  -8
 هرگونه اقدام به آبیاري بر خالف سند ملی آب و الگوي کشت -9

 هاي وزارت نیرو نامه هاي مرتبط و بخش نامه و آیین 1361هرگونه اقدام مغایر قانون توزیع عادالنه آب مصوب  -10
 هرگونه اقدام مغایر ضوابط قوانین کیفري و مدنی مرتبط با آب و محیط زیست -11
 1379ی بخش آب، ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب هرگونه اقدام مغایر سیاست کل -12

 



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

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

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی

 

 

 :امضاء  50   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 برداري پروانه بهره
 ................   :.............       ویرایشسند:  ........... شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 :    .........................پروانهشماره 

 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... آقاي/ [هاي مربوطه به  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 
شماره  حفر شود از یک حلقه چاه موضوع پروانه اجازه داده می ](با شماره ثبت ...........) داراي کد ملی ....................... صادره از .......................

، با شهرستان ........................... بخش ....................... ....................... مورخ ....................... در اراضی واقع در پالك ....................... روستاي ...................
 برداري نماید. مشخصات زیر اقدام به بهره

 قطر لوله آبده: ............. اینچ -3 قطر لوله جدار: ............. اینچ -2 .......... مترعمق چاه: ... -1
 نیرو محرکه: ...................... -4
 ار معادل .............. کیلووات.............. اسب بخموتور حداکثر قدرت مجاز  -5
 ]آبرفت -/ سازند سختسازند سخت/ آبرفت[نوع آبخوان:  -8
مترمکعب در سال و نصب کنتور  ..............معادل  ]روز مترمکعب در شبانه.............. [لیتر در ثانیه ............. به ظرفیت حداکثر مجاز برداري  میزان بهره -9

 ساعت در سال............. به میزان حجمی هوشمند 
 نوع مصرف:

 ]لیتر در ثانیه.............. [به ظرفیت حداکثر .............. متر مکعب در سال  مجاز برداري میزان بهره :شرب شهري
 ]لیتر در ثانیه.............. [به ظرفیت حداکثر .............. متر مکعب در سال  مجاز برداري میزان بهره روستایی:شرب 

 ]لیتر در ثانیه.............. [مکعب در سال  به ظرفیت حداکثر .............. متر مجاز برداري میزان بهره صنعت:
 ]لیتر در ثانیه.............. [به ظرفیت حداکثر .............. متر مکعب در سال  مجاز برداري میزان بهره خدمات:

 Y: .............  ،X: .............  ،Zoneجغرافیایی محل حفر چاه: ............. : مشخصات -10
 متعلق به ....................... ]چاه/ قنات/ چشمه/ رودخانه/ شبکه آبرسانی[به فاصله ............ متر از 

 باشد و به منظور تمدید پروانه الزم است یک ماه قبل از انقضاي مهلت اقدام شود. این پروانه تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می -11
هاي قبلی از درجه اعتبار ساقط  جاي پروانه شماره ....................... مورخ ....................... صادر گردیده است و با صدور این پروانه، پروانه این پروانه به[

 ]گردد. می
 باشد. دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می -12

 
   توضیحات:

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل [  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

 

 

 

  



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

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

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی

 

 

 :امضاء  51   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 برداري پروانه بهره

 ................   :.............       ویرایشسند:  ........... شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................پروانهشماره 
 تاریخ صدور:    ..........................

 :    ..........................تاریخ اعتبار

 .باشد می شده تعیین فواصل رعایت به ملزم پروانه دارنده و است ضمیمه چاه محل کروکی.   1
 از پروانه باشد، شده ارائه غیر اراضی یا و گردد اعالم ملی منابع اراضی یا شود حاصل تردیدي چاه اراضی در مشاع شرکاي رضایت و مالکیت در که صورتی در.   2

 .شد نخواهد پذیرفته چاه...  و الیروبی شکنی، کف جابجائی، با رابطه در متقاضی از درخواستی گونه هیچ و است اثر بی و ساقط اعتبار درجه
 حق ضمناً. ندارد اي منطقه آب شرکت اجازه بدون را آب مصرف نوع تغییر حق آن دارنده و باشد می شده تعیین مصارف منظور به چاه از برداري بهره براي پروانه این.   3

 .گیرد می صورت قانونی برخورد متخلف با و بوده مقررات خالف عمل این و نداشته را دیگر اشخاص یا شخص به فروشی آب
 .باشد می آنها اجراي به موظف دارنده و است پروانه این الینفک جزء مربوطه اجرایی هاي نامه و آیین آب عادالنه توزیع قانون مقررات کلیه.   4
 نیرو وزارت مقررات از یا و نماید واگذار یا و منتقل دیگري به را خود پروانه نیرو وزارت اجازه بدون یا و تخلف پروانه متن در مذکور مقررات از پروانه دارنده هرگاه .  5

 .نمود خواهد ساقط اعتبار درجه از و لغو را پروانه آبخوان به وارده خسارت اخذ از پس براساس شرکت نماید، تخطی
 صحت عدم که درصورتی نماید، نمی دارنده براي جهت این از حقی ایجاد و نبوده مالکیت بر دلیل وجه هیچ به و است اعتبار داراي فنی نظر از فقط پروانه . این 6 

 .بود خواهد ساقط اعتبار درجه از پروانه این شود ثابت گردیده ارائه متقاضی طرف از که مدارکی
 بر تادیبی حبس ماه سه تا روز  15 از یا و شالق ضربه  50 تا  10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص :آب عادالنه توزیع قانون  45 ماده

 :شوند می محکوم شرع حاکم نظر به جرم موارد حسب
 امر انحاء از نحوي به یا کند آب گیري اندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییر آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر: الف 

 .سازد مختل را آبی تاسیسات از برداري بهره
 .نرسد او به دیگري حق آب که گردد موجب یا  و کند منتقل خود به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر: ب 
 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمدا کس هر: ج 

 .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر: د
 .کند مبادرت آب منابع از برداري بهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر: ه

 .شود می موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با) د( و) ج( و) ب( بندهاي مورد در:  تبصره
 مصادیق تخلف عبارتند از:برداري:  هاي آب فاقد پروانه بهره نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه آیین 6ذیل ماده  2  تبصره

 نصب منصوبات غیرمجاز -1
 اضافه برداشت از مفاد پروانه -2
 عدم نصب و یا حذف و دستکاري کنتور هوشمند حجمی -3
 شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت کف -4
 انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه -5
 تغییر نوع کاربري مصرف -6
 فعال نبودن آبیاري تحت فشار -7
 وش غیرقانونی آب به افراد یا مزارع دیگر تحت هرگونه عنوانهرگونه فر -8
 هرگونه اقدام به آبیاري بر خالف سند ملی آب و الگوي کشت -9

 هاي وزارت نیرو نامه هاي مرتبط و بخش نامه و آیین 1361هرگونه اقدام مغایر قانون توزیع عادالنه آب مصوب  -10
 رتبط با آب و محیط زیستهرگونه اقدام مغایر ضوابط قوانین کیفري و مدنی م -11

 1379هرگونه اقدام مغایر سیاست کلی بخش آب، ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  -12

 



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

 برداري منابع آب و امور مشترکین (ساماب) یکپارچه حفاظت و بهرهسامانه  

 :امضاء  52   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 حفر چاه پروانه
 :   ................ویرایش:  ..............................       سند شماره
 ... ……  از..  ……:  صفحه
 :    .........................پروانه شماره
 :    ..........................صدور تاریخ

 حفر محل کروکی: پیوست

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

........... برابر و با توجه به درخواست مورخ ............ هاي مربوطه نامه آیینو  16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 
با توجه به [ها و  شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه مصوبهاعزامی و  گزارش کارشناس

آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند [به  ،]گمانه) پروانه حفرهاي زیرزمینی محل (براي  نامشخص بودن وضعیت کمی و کیفی آب
در اراضی واقع در شود  اجازه داده می ] )..................شماره ثبت  ا(ب ....................... داراي کد ملی ....................... صادره از .......................

با  احت ....................... هکتار،پالك ....................... روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مس
 مشخصات زیر اقدام به حفر یک حلقه چاه نماید.

 ]اي، حفاظت کاتدي، گمانه ، اکتشافی، مشاهدهقطعی[نوع چاه:  -1
  Y: ............. ،X: ............. ،Zone............. : مختصات جغرافیایی: -2

 ......متعلق به ................. ]چاه/ قنات/ چشمه/ رودخانه/ شبکه آبرسانی[به فاصله ............ متر از 
 ]دهانه گشاد[قطر لوله جدار: ....................... اینچ  -5 : ....................... اینچحفاريقطر  -4 ....................... مترعمق چاه:  -3
 ]اي اي/ روتاري/ روتاري ضربه دستی/ ماشینی، ضربه[حفاري  روش -6
 ]آبرفت -/ سازند سختسازند سخت/ آبرفت[نوع آبخوان:  -7
 ]کشاورزي/ شرب/ صنعت و خدمات[نوع مصرف:  -8
 گزارش ارائه و حفاري خاتمه از پس برداري بهره پروانه و نبوده آن موضوع چاه از برداري بهره براي مجوزي وجه هیچ به پروانه این -9

 )پروانه حفر قطعی(براي  .شد خواهد صادر مقررات طبق چاه حفاري شناسنامه و پمپاژ آزمایش
برداري بر اساس نتایج حاصل از انجام  برداري از چاه موضوع آن نبوده و مجوز بهره این پروانه به هیچ وجه مجوزي براي بهره -9-1

باشد و چنانچه  عملیات حفاري چاه گمانه و منوط به انجام آزمایش پمپاژ و حصول اطمینان از آبدهی چاه و مناسب بودن کیفیت آن می
 گمانه) پروانه حفرطلوب نباشد چاه گمانه حفر شده بایستی پر و اعاده وضع سابق گردد. (براي نتایج حاصل مثبت و م

هاي  برداري و استحصال آب را ندارد. (براي چاه دارنده این پروانه به هیچ وجه حق تجهیز چاه و نصب منصوبات به منظور بهره -9-2
هاي  زدگی لوله عنوان یکی از اجزاء ایستگاه حفاظت کاتدیک و جلوگیري از زنگاي) و چاه موضوع این پروانه همزمان به  کاتدي، مشاهده

 گردد. (صرفاً براي چاه کاتدي) انتقال نفت و گاز محسوب می
 .باشد این پروانه تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می -10
 باشد. این پروانه میدارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر  -11

   توضیحات:
   

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

 

 

 

  



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

 برداري منابع آب و امور مشترکین (ساماب) یکپارچه حفاظت و بهرهسامانه  

 :امضاء  53   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 حفر چاه پروانه

 

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره پروانه
 تاریخ صدور:    ..........................

 پیوست: کروکی محل حفر

 باشد. کروکی محل چاه ضمیمه است و دارنده پرونده ملزم به رعایت فواصل در کروکی می -1
 .نماید استفاده نیرو وزارت طرف از صادره حفاري جهت پروانه داراي شرکتهاي از چاه حفر براي است مکلف پروانه این دارنده -2
 و متوقف را حفاري بایستی عمقی، هر در کف سنگ یا و سخت سازند به برخورد صورت در حفار شرکت و پروانه دارنده -3

 .نماید تکلیف کسب و اعالم اي منطقه آب شرکت به کتباً را مراتب
 تفکیک قطعات واگذاري و اراضی تفکیک صورت در و باشد می انتقال غیرقابل سهام صورت به مربوطه و اراضی بدون چاه -4

 )برداري بهره(براي چاه  .شد خواهد داده تقلیل باقیمانده اراضی مقدار با متناسب چاه، از برداري بهره میزان شده
 و چاه حفر براي غیر اراضی یا شود حاصل تردیدي چاه یا قنات و اراضی در مشاع شرکاء رضایت و مالکیت در صورتیکه در -5

 است اعتبار داراي فنی نظر از فقط پروانه این کلی بطور و است ساقط اعتبار درجه از و اثر بی پروانه باشد شده ارائه پروانه صدور
 .باشد نمی مالکیت براي دلیلی و
 یا و منتقل دیگري به را خود پروانه نیرو وزارت اجازه بدون یا و تخلف پروانه متن در مذکور مقررات از پروانه دارنده هرگاه -6

 از برداري بهره به اقدام تلمبه و موتور نصب با برداري بهره پروانه بدون یا و نماید تخلف نیرو وزارت مقررات از یا و نماید واگذار
 تکرار صورت در و گرفت خواهد قرار پیگرد تحت قوانین برابر نماید مبادرت چاه حفر به شده تعیین محل غیر در یا و نماید چاه

 .شد خواهد ساقط اعتبار درجه از و لغو صادره پروانه
 آن روي بر اقدامی هیچگونه حق پروانه این دارنده باشد شده واقع ملی منابع اراضی در پروانه این موضوع چاه صورتیکه در -7

 .است ساقط اعتبار درجه از پروانه و ندارد
توانید با  نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، مجوز حفر چاه گمانه با موافقت شما صادر و می آئین 7به استناد ماده  -8

 هزینه و مسئولیت خود اقدام به حفر چاه نمایید. بدیهی است چنانچه حفر چاه منجر به نتیجه مثبت نگردد هیچگونه مسئولیتی
 متوجه این شرکت نخواهد گردید. (براي چاه گمانه)

 یا و شالق ضربه  50 تا  10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص :آب عادالنه توزیع قانون  45 ماده
 :شوند می محکوم شرع حاکم نظر به جرم موارد حسب بر تادیبی حبس ماه سه تا روز  15 از
 گیري اندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییر آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر: الف 

 .سازد مختل را آبی تاسیسات از برداري بهره امر انحاء از نحوي به یا کند آب
 گردد موجب یا  و کند منتقل خود به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر: ب 

 .نرسد او به دیگري حق آب که
 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمدا کس هر: ج 

 .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر: د
 .کند مبادرت آب منابع از برداري بهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر: ه

 .شود می موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با) د( و) ج( و) ب( بندهاي مورد در:  تبصره
 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء 54   صفحه 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 حفر پروانه

 چاه چاه به جاي

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره پروانه
 تاریخ صدور:    ..........................

 پیوست: کروکی محل حفر

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

........... برابر و با توجه به درخواست مورخ ............ هاي مربوطه نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 
با توجه به [ها و  شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهمصوبه اعزامی و  گزارش کارشناس

آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند [به  ،]هاي زیرزمینی محل (براي چاه گمانه) نامشخص بودن وضعیت کمی و کیفی آب
در اراضی واقع در شود  اجازه داده می ])..................(با شماره ثبت  ....................... داراي کد ملی ....................... صادره از ......................

نسبت به  ،...................... هکتار....................... روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت .پالك 
در از چاه قبلی .................. به فاصله ............. موضوع پروانه شماره ....................... مورخ .....جاي چاه قبلی  جایگزین بهحفر یک حلقه چاه 

 اقدام نماید.طبق کروکی پیوست جهت ............. 
 ]گمانه ،قطعی[نوع چاه:  -1
  Y: ............. ،X: ............. ،Zone............. : مختصات جغرافیایی: -2

 ......متعلق به ................. ]رودخانه/ شبکه آبرسانی چاه/ قنات/ چشمه/[به فاصله ............ متر از 
 ]دهانه گشاد[قطر لوله جدار: ....................... اینچ  -5 قطر حفاري: ....................... اینچ -4 عمق چاه: ....................... متر -3
 ]اي ضربهاي/ روتاري/ روتاري  دستی/ ماشینی، ضربه[حفاري  روش -6
 ]آبرفت -سازند سخت/ آبرفت/ سازند سخت[نوع آبخوان:  -7
 ]کشاورزي/ شرب/ صنعت و خدمات[نوع مصرف:  -8
 گزارش ارائه و حفاري خاتمه از پس برداري بهره پروانه و نبوده آن موضوع چاه از برداري بهره براي مجوزي وجه هیچ به پروانه این -9

المنفعه نمودن چاه موجود فعلی در حضور نماینده این شرکت و ارائه  ، و منوط به پر و مسلوبچاه حفاري شناسنامه و پمپاژ آزمایش
 )پروانه جابجایی قطعی(براي  .شد خواهد صادر مقررات طبق صورتجلسه مربوطه،

برداري بر اساس نتایج حاصل از انجام  بهره پروانهبرداري از چاه موضوع آن نبوده و  این پروانه به هیچ وجه مجوزي براي بهره -9-1
باشد و چنانچه  عملیات حفاري چاه گمانه و منوط به انجام آزمایش پمپاژ و حصول اطمینان از آبدهی چاه و مناسب بودن کیفیت آن می

  گمانه) بجاییپروانه جانتایج حاصل مثبت و مطلوب نباشد چاه گمانه حفر شده بایستی پر و اعاده وضع سابق گردد. (براي 
 باشد. .......... داراي اعتبار میاین پروانه تا تاریخ ............. -10
 باشد. دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می -11

   توضیحات:
   

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء 55   صفحه 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

تغییر محل  پروانه

 (جابجایی) چاه

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره پروانه
 صدور:    ..........................تاریخ 

 پیوست: کروکی محل حفر

 باشد. کروکی محل چاه ضمیمه است و دارنده پرونده ملزم به رعایت فواصل در کروکی می -1
 .نماید استفاده نیرو وزارت طرف از صادره حفاري جهت پروانه داراي شرکتهاي از چاه حفر براي است مکلف پروانه این دارنده -2
 و متوقف را حفاري بایستی عمقی، هر در کف سنگ یا و سخت سازند به برخورد صورت در حفار شرکت و پروانه دارنده -3

 .نماید تکلیف کسب و اعالم اي منطقه آب شرکت به کتباً را مراتب
 تفکیک قطعات واگذاري و اراضی تفکیک صورت در و باشد می انتقال غیرقابل سهام صورت به مربوطه و اراضی بدون چاه -4

 برداري) (براي چاه بهره .شد خواهد داده تقلیل باقیمانده اراضی مقدار با متناسب چاه، از برداري بهره میزان شده
 صدور و چاه حفر براي غیر اراضی یا شود حاصل تردیدي چاه و اراضی در مشاع شرکاء رضایت و مالکیت در صورتیکه در -5

 و است اعتبار داراي فنی نظر از فقط پروانه این کلی بطور و است ساقط اعتبار درجه از و اثر بی پروانه باشد شده ارائه پروانه
 .باشد نمی مالکیت براي دلیلی

 یا و منتقل دیگري به را خود پروانه نیرو وزارت اجازه بدون یا و تخلف پروانه متن در مذکور مقررات از پروانه دارنده هرگاه -6
 از برداري بهره به اقدام تلمبه و موتور نصب با برداري بهره پروانه بدون یا و نماید تخلف نیرو وزارت مقررات از یا و نماید واگذار

 تکرار صورت در و گرفت خواهد قرار پیگرد تحت قوانین برابر نماید مبادرت چاه حفر به شده تعیین محل غیر در یا و نماید چاه
 .شد خواهد ساقط اعتبار درجه از و لغو صادره پروانه

 آن روي بر اقدامی هیچگونه حق پروانه این دارنده باشد شده واقع ملی منابع اراضی در پروانه این موضوع چاه صورتیکه در -7
 .است ساقط اعتبار درجه از پروانه و ندارد

توانید با  چاه گمانه با موافقت شما صادر و مینامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، مجوز حفر  آئین 7به استناد ماده  -8
هزینه و مسئولیت خود اقدام به حفر چاه نمایید. بدیهی است چنانچه حفر چاه منجر به نتیجه مثبت نگردد هیچگونه مسئولیتی 

 متوجه این شرکت نخواهد گردید. (براي چاه گمانه)
 یا و شالق ضربه  50 تا  10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع ادهاع بر عالوه زیر اشخاص آب: عادالنه توزیع قانون  45 ماده

 :شوند می محکوم شرع حاکم نظر به جرم موارد حسب بر تادیبی حبس ماه سه تا روز  15 از
 گیري اندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییر آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر: الف 

 .سازد مختل را آبی تاسیسات از برداري بهره امر انحاء از نحوي به یا کند آب
 گردد موجب یا  و کند منتقل خود به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر: ب 

 .نرسد او به دیگري حق آب که
 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمدا کس هر: ج 

 .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر: د
 .کند مبادرت آب منابع از برداري بهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر: ه

 .شود می موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با) د( و) ج( و) ب( بندهاي مورد در:  تبصره
 
 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء 56   صفحه 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره متقاضیفرآیندهاي  بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

حفر چاه به جاي  پروانه

 قنات

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره پروانه
 تاریخ صدور:    ..........................

 پیوست: کروکی محل حفر

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

........... برابر و با توجه به درخواست مورخ ............ هاي مربوطه نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 
با توجه به [ها و  شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهمصوبه اعزامی و  گزارش کارشناس

آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند [به  ،]هاي زیرزمینی محل (براي چاه گمانه) نامشخص بودن وضعیت کمی و کیفی آب
در اراضی واقع در شود  اجازه داده می ])..................(با شماره ثبت  ....................... داراي کد ملی ....................... صادره از ......................

نسبت به  ،...................... هکتار....................... روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت .پالك 
 اقدام نماید.طبق کروکی پیوست .............  قناتجاي  جایگزین بهحفر یک حلقه چاه 

 ]گمانه ،قطعی[نوع چاه:  -1
  Y: ............. ،X: ............. ،Zone............. : مختصات جغرافیایی: -2

 ......متعلق به ................. ]چاه/ قنات/ چشمه/ رودخانه/ شبکه آبرسانی[به فاصله ............ متر از 
 ]دهانه گشاد[قطر لوله جدار: ....................... اینچ  -5 ....................... اینچقطر حفاري:  -4 عمق چاه: ....................... متر -3
 ]اي اي/ روتاري/ روتاري ضربه دستی/ ماشینی، ضربه[حفاري  روش -6
 ]آبرفت -سازند سخت/ آبرفت/ سازند سخت[نوع آبخوان:  -7
 ]کشاورزي/ شرب/ صنعت و خدمات[نوع مصرف:  -8
 گزارش ارائه و حفاري خاتمه از پس برداري بهره پروانه و نبوده آن موضوع چاه از برداري بهره براي مجوزي وجه هیچ به پروانه این -9

 )قطعی حفرپروانه (براي  .شد خواهد صادر، چاه حفاري شناسنامه و پمپاژ آزمایش
برداري بر اساس نتایج حاصل از انجام  بهره پروانهبرداري از چاه موضوع آن نبوده و  این پروانه به هیچ وجه مجوزي براي بهره -9-1

باشد و چنانچه  عملیات حفاري چاه گمانه و منوط به انجام آزمایش پمپاژ و حصول اطمینان از آبدهی چاه و مناسب بودن کیفیت آن می
 گمانه)پروانه حفر مطلوب نباشد چاه گمانه حفر شده بایستی پر و اعاده وضع سابق گردد. (براي  نتایج حاصل مثبت و

 شود. با حفر این چاه، قنات مذکور فاقد حریم و متروکه اعالم می -10
 باشد. .......... داراي اعتبار میاین پروانه تا تاریخ ............. -11
 باشد. شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه میدارنده پروانه ملزم به رعایت  -12

   توضیحات:
   

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

 

 

 

 

 
 



 
 
 

  
 

 :امضاء 57   صفحه 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره متقاضیفرآیندهاي  بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

حفر چاه به جاي  پروانه

 قنات

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره پروانه
 تاریخ صدور:    ..........................

 پیوست: کروکی محل حفر

 باشد. فواصل در کروکی میکروکی محل چاه ضمیمه است و دارنده پرونده ملزم به رعایت  -1
 .نماید استفاده نیرو وزارت طرف از صادره حفاري جهت پروانه داراي شرکتهاي از چاه حفر براي است مکلف پروانه این دارنده -2
 و متوقف را حفاري بایستی عمقی، هر در کف سنگ یا و سخت سازند به برخورد صورت در حفار شرکت و پروانه دارنده -3

 .نماید تکلیف کسب و اعالم اي منطقه آب شرکت به کتباً را مراتب
 تفکیک قطعات واگذاري و اراضی تفکیک صورت در و باشد می انتقال غیرقابل سهام صورت به مربوطه و اراضی بدون چاه -4

 برداري) (براي چاه بهره .شد خواهد داده تقلیل باقیمانده اراضی مقدار با متناسب چاه، از برداري بهره میزان شده
 صدور و چاه حفر براي غیر اراضی یا شود حاصل تردیدي چاه و اراضی در مشاع شرکاء رضایت و مالکیت در صورتیکه در -5

 و است اعتبار داراي فنی نظر از فقط پروانه این کلی بطور و است ساقط اعتبار درجه از و اثر بی پروانه باشد شده ارائه پروانه
 .باشد نمی مالکیت براي دلیلی

 یا و منتقل دیگري به را خود پروانه نیرو وزارت اجازه بدون یا و تخلف پروانه متن در مذکور مقررات از پروانه دارنده هرگاه -6
 از برداري بهره به اقدام تلمبه و موتور نصب با برداري بهره پروانه بدون یا و نماید تخلف نیرو وزارت مقررات از یا و نماید واگذار

 تکرار صورت در و گرفت خواهد قرار پیگرد تحت قوانین برابر نماید مبادرت چاه حفر به شده تعیین محل غیر در یا و نماید چاه
 .شد خواهد ساقط اعتبار درجه از و لغو صادره پروانه

 آن روي بر اقدامی هیچگونه حق پروانه این دارنده باشد شده واقع ملی منابع اراضی در پروانه این موضوع چاه صورتیکه در -7
 .است ساقط اعتبار درجه از پروانه و ندارد

توانید با  نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، مجوز حفر چاه گمانه با موافقت شما صادر و می آئین 7به استناد ماده  -8
چه حفر چاه منجر به نتیجه مثبت نگردد هیچگونه مسئولیتی هزینه و مسئولیت خود اقدام به حفر چاه نمایید. بدیهی است چنان

 متوجه این شرکت نخواهد گردید. (براي چاه گمانه)
 یا و شالق ضربه  50 تا  10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص آب: عادالنه توزیع قانون  45 ماده

 :شوند می محکوم شرع حاکم نظر به جرم موارد حسب بر تادیبی حبس ماه سه تا روز  15 از
 گیري اندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییر آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر: الف 

 .سازد مختل را آبی تاسیسات از برداري بهره امر انحاء از نحوي به یا کند آب
 گردد موجب یا  و کند منتقل خود به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر: ب 

 .نرسد او به دیگري حق آب که
 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمدا کس هر: ج 

 .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر: د
 .کند مبادرت آب منابع از برداري بهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون کس هر: ه

 .شود می موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با) د( و) ج( و) ب( بندهاي مورد در:  تبصره
 
 

 



 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: تاریخ      شماره بازنگري: 

 

 

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

 :امضاء  58   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 شکنی کفمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

درخواست مورخ هاي مربوطه و با توجه به  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  اعزامی و مصوبه رابر گزارش کارشناس....................... ب

................... صادره از آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي کد ملی ....[ها به  به صدور پروانه

شود در چاه موضوع پروانه شماره ....................... مورخ  اجازه داده می ]).(با شماره ثبت ...................... ......................

واقع در اراضی پالك ....................... روستاي  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. ....................... با مختصات 

به  شکنی کفقدام به ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت ....................... هکتار، ا

قطر لوله جدار ............. اینچ/ [قطر حفاري .................... اینچ و ا بمیزان ............. متر تا عمق نهایی ............. متر، 

 نماید. ]اي / روتاري ضربهاي/ روتاري دستی/ ماشینی، ضربه[ با روش حفاري ]گشاد دهانه

 باشد. این مجوز تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می

 و متوقف را حفاري بایستی عمقی، هر در کف سنگ یا و سخت سازند به برخورد صورت در حفار شرکت و پروانه دارنده

 .نماید تکلیف کسب و اعالم اي منطقه آب شرکت به کتباً را مراتب

نسبت به صدور پروانه با ارائه درخواست از طرف متقاضی، شکنی و ارائه گزارش و شناسنامه حفاري،  پس از خاتمه کف

 آید. می عمل برداري بررسی به بهره

 ممنوعه هاي دشت در و کارشناس نظر اعالم پمپاژ و آزمایش انجام به منوط چاه از برداري بهره پروانه صدور ضمنا

 بود. خواهد آب عادالنه توزیع قانون دوم فصل اجرایی نامه آیین 11 ماده 3 تبصره به مستند

 توضیحات:

 
  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

 هیئت مدیره و مدیرعاملرئیس   

 



 
 
 

  
 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 :امضاء  59   صفحه

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 الیروبیمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

درخواست مورخ هاي مربوطه و با توجه به  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  اعزامی و مصوبه رابر گزارش کارشناس....................... ب

................... صادره از آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي کد ملی ....[ها به  به صدور پروانه

شماره برداري  بهرهشود در چاه موضوع پروانه  اجازه داده می ](با شماره ثبت .......................) .......................

واقع در اراضی پالك  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. ....................... مورخ ....................... با مختصات 

...................... ....................... روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت .

با شکنی،  با تأکید بر عدم انجام عملیات کف......... متر، هکتار، اقدام به الیروبی به میزان ............. متر تا عمق نهایی ....

 نماید. ]اي / روتاري ضربهاي/ روتاري دستی/ ماشینی، ضربه[ روش حفاري

 باشد. این مجوز تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می

 

 توضیحات:

 

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 و مدیرعاملرئیس هیئت مدیره 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  60   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 گالري حفرمجوز 

 ]و چاه کمکی[

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

مربوطه و با توجه به درخواست مورخ هاي  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  مصوبهاعزامی و  ........... برابر گزارش کارشناس............

....................... داراي کد ملی ....................... صادره از آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند [ها به  به صدور پروانه

شماره ....................... مورخ شود در چاه موضوع پروانه  یاجازه داده م ] (با شماره ثبت ..................) .......................

واقع در اراضی پالك ....................... روستاي  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. ....................... با مختصات 

حفرگالري در قدام به ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت ....................... هکتار، ا

دستی/ [ با روش حفاري، ] در جهات ............ و جمعاً به میزان .............[ ...... به میزان ............. مترجهت .................

 نماید. ])روتاري( ماشینی

شود براي تسهیل در عملیات حفر گالري، یک حلقه چاه کمکی برابر کروکی پیوست به  به متقاضی اجازه داده می

دستی/ ماشینی [ي ................ متر از چاه اصلی، به عمق .................. متر و قطر ................... اینچ با روش حفاري  فاصله

باشد و  برداري از این چاه، خالف ضوابط و مقررات می تجهیز و بهره حفر نماید. ]اي) هاي/ روتاري ضرب (روتاري/ ضربه

 .گیرد میدر صورت عدم رعایت موضوع، متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار 

 باشد. این مجوز تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می

 توضیحات:

 
  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  61   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره متقاضیفرآیندهاي  بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

/ برقوزنیمجوز 

 دوربرداري

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

با توجه به درخواست مورخ هاي مربوطه و  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  مصوبهاعزامی و  ........... برابر گزارش کارشناس............

کد ملی ....................... صادره از آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي [ها به  به صدور پروانه

شماره ....................... مورخ  شود در چاه موضوع پروانه میاجازه داده  ](با شماره ثبت ..................) .......................

واقع در اراضی پالك ....................... روستاي  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. ....................... با مختصات 

/ برقوزنیقدام به ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت ....................... هکتار، ا

قطر لوله [.................... اینچ و  (برقوزنی) با قطر حفارينهایی ............. متر،  به میزان ............. متر تا عمق دوربرداري

 نماید. ]اي / روتاري ضربهاي/ روتاري دستی/ ماشینی، ضربه[ با روش حفاري ]گشاد جدار ............. اینچ/ دهانه

 باشد. این مجوز تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می

 توضیحات:

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  62   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی در بهرهمحور  فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 ادامه حفاريمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

توجه به درخواست مورخ هاي مربوطه و با  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  مصوبهاعزامی و  ........... برابر گزارش کارشناس............

ملی ....................... صادره از آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي کد [ها به  به صدور پروانه

شود در چاه موضوع پروانه/ مجوز شماره ....................... مورخ  اجازه داده می ](با شماره ثبت ..................) .......................

واقع در اراضی پالك ....................... روستاي  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. ....................... با مختصات 

ت ضمن تأکید بر رعای....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت ....................... هکتار، 

به میزان ............. متر از عمق ............. متر تا عمق نهایی .............  ه حفارياداماقدام به ، کلیه مفاد پروانه حفر مربوطه

 نماید. ]اي / روتاري ضربهاي/ روتاري دستی/ ماشینی، ضربه[ با روش حفاريمتر، 

 و متوقف را حفاري بایستی عمقی، هر در کف سنگ یا و سخت سازند به برخورد صورت در حفار شرکت و پروانه دارنده

 .نماید تکلیف کسب و اعالم اي منطقه آب شرکت به کتباً را مراتب

 توضیحات:

 

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  63   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 تغییر روش حفاري چاهمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

شماره ....................... مورخ  مصوبهبا توجه به درخواست مورخ ....................... برابر گزارش کارشناسی اعزامی و 

آقاي/ خانم/ شرکت [ پیشنهادي متعلق به روش حفاري چاه، ها ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

 ](با شماره ثبت ..................) ....................... داراي کد ملی ....................... صادره از ...................... ....................... فرزند

 Y، ............. :X، ....: .........Zone: ............. مختصات  باشماره ....................... مورخ .......................  پروانه حفرموضوع 

ضمن شهرستان .......................، واقع در اراضی پالك ....................... روستاي ....................... بخش ....................... 

  ]اي هاي/ روتاري/ روتاري ضرب دستی/ ماشینی، ضربه[.از روش حفاري   تأکید بر رعایت کلیه مفاد پروانه حفر مربوطه،

  شود. اصالح می ]اي اي/ روتاري/ روتاري ضربه دستی/ ماشینی، ضربه[.به روش حفاري 

دارنده پروانه و شرکت حفار در صورت برخورد به سازند سخت و یا سنگ کف در هر عمقی، بایستی حفاري را متوقف و 

 اي اعالم و کسب تکلیف نماید. مراتب را کتباً به شرکت آب منطقه

 توضیحات:

 
  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  64   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 زیرزمینیبرداري از منابع آب  محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

اصالح کروکی و مجوز 

 مشخصات پروانه

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

هاي مربوطه و با توجه به درخواست مورخ  نامه آیینو  16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی  مصوبهاعزامی و  ........... برابر گزارش کارشناس............

....................... فرزند ....................... آقاي/ خانم/ شرکت [ ، کروکی محل چاه پیشنهادي متعلق بهها به صدور پروانه

شماره .......................  پروانهموضوع  ](با شماره ثبت ..................) داراي کد ملی ....................... صادره از .......................

واقع در اراضی پالك .......................  Y، ............. :X، : .............Zone: ............. مختصات  ازمورخ ....................... 

ضمن تأکید بر رعایت کلیه مفاد پروانه حفر شهرستان .......................، روستاي ....................... بخش ....................... 

و مشخصات ذیل اصالح  Y: ............. ،X: ............. ،Zone......... :طبق کروکی پیوست به مختصات ....  مربوطه،

 گردد: می

 عمق چاه پیشنهادي: ............. متر                               -1

 قطر حفاري: ....................... اینچ -2

 قطر لوله جدار: ............. اینچ -3

 ]اي اي/ روتاري/ روتاري ضربه ماشینی، ضربهدستی/ [روش حفاري:  -4

 توضیحات:

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  65   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 منابع آب زیرزمینیبرداري از  محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 مجوز نصب تجهیزات چاه
   :..............................       ویرایش  سند: شماره

................ 
  ...……  از  ..……صفحه:  

 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

 اعزامی کارشناس گزارش برابرهاي مربوطه  نامه و آیین 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 
آقاي/ خانم/ شرکت [به  ها پروانه صدور به رسیدگی کمیسیون.......................  مورخ.......................  شماره مصوبه و

 ].................) ثبت شماره با( .............................................. فرزند ....................... داراي کد ملی ....................... صادره از 
شود نسبت به نصب منصوبات بر روي چاه موضوع پروانه شماره ....................... مورخ ....................... واقع  اجازه داده می

....................... شهرستان ....................... به مساحت  در اراضی پالك ....................... روستاي ....................... بخش
 ....................... هکتار، با مشخصات زیر اقدام و نتیجه را به ....................... اطالع دهد.

 قطر لوله آبده: -4 قطر لوله جدار: -3 قطر حفاري:  -2 عمق چاه: -1
.............. معادل  روز) .............. لیتر در ثانیه (............. مترمکعب در شبانه به ظرفیت حداکثر برداري مجاز هرهمیزان ب -5

 مترمکعب در سال و نصب کنتور هوشمند حجمی به میزان .............. ساعت در سال
  ]آبرفت -/ سازند سختسازند سخت/ آبرفت[ نوع آبخوان: -6
 ]شرب/ صنعت و خدمات کشاورزي/[نوع مصرف:  -7
 نیرو محرکه:  -8
 حداکثر قدرت مجاز موتور ....................... اسب بخار معادل ....................... کیلووات -9

 باشد. می Y: ............. ،X: ............. ،Zoneمحل چاه موضوع این مجوز در مختصات ............. : -10
 باشد. وز تا تاریخ ....................... میاعتبار این مج -11
هاي  این مجوز صرفاً براي اطالع از تکالیف مقرر در جهت تجهیز چاه و در صورت نیاز ارائه به ادارات و سازمان -12

گردد و  ذیربط به منظور دریافت منصوبات مجاز، انشعاب برق با مشخصات اعالم شده و یا سایر خدمات جنبی صادر می
، چاه پس از نصب منصوبات توسط کارشناس شرکت پلمپ باشد برداري از چاه نمی ه هیچ عنوان مجوزي جهت بهرهب

الذکر و در نهایت بازدید  برداري منوط به اجراي تکالیف فوق و تجهیز چاه با مشخصات فوق شده و صدور پروانه بهره
 کارشناس و تایید این شرکت خواهد بود.

 
   توضیحات:

  
نام رئیس هیئت مدیره و [

 ]مدیرعامل

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

 



 
 
 
 

  
 

برداري منابع آب و امور مشترکین  سامانه یکپارچه حفاظت و بهره 

 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی بهرهمحور در  فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

 :امضاء  66   صفحه

 

 وزارت نیرو
 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 مجوز عقد قرارداد حفاري
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 :    .........................مجوزشماره 

 :    ..........................تاریخ صدور

 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:
 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:
 ش. پرونده برق:

 ثبت شماره با....................... ( از صادره.......................  ملی کد داراي.......................  فرزند.......................  شرکت/ خانم/ آقاي
حفر/ تغییر محل/ [ / مجوزمبنی بر صدور پروانه .......................مورخ  .......................، بازگشت به درخواست شماره ..................)

در  ]کروکی اصالح /حفاري روش تغییر/ وربرداري/ برقوزنی/ حفر گالري و چاه کمکیشکنی/ الیروبی/ حفر چاه به جاي قنات/ د کف
با مختصات جغرافیایی  ....................... شهرستان.......................  بخش.......................  روستاي.......................  پالك در واقع اراضی در

: .............Y ،: .............X: ............. ،Zone  شود در مدت حداکثر  اجازه داده می ]کشاورزي/ شرب/ صنعت و خدمات[با نوع مصرف
حفر [به منظور معتبر هاي حفاري داراي پروانه صالحیت  ................... از تاریخ صدور این مجوز، نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت

/ شکنی چاه/ الیروبی چاه/ حفر چاه به جاي قنات/ دوربرداري چاه/ برقوزنی چاه/ حفر گالري و چاه کمکی اه/ کفچاه/ تغییر محل چ
 با مشخصات ذیل اقدام نمایید. ] کروکی اصالح/ حفاري روش تغییر

 ]براي حفر چاه/ تغییر محل چاه/ حفر چاه به جاي قنات[
 ]دهانه گشاد[.............. اینچ قطر لوله جدار: ... : ....................... اینچحفاريقطر  عمق چاه: ....................... متر

 :به میزان .................. متر تا عمق نهایی .................. متر]براي الیروبی[
 :]شکنی براي کف[

 به میزان .................. متر تا عمق نهایی .................. متر
 ]دهانه گشاد[.............. اینچ قطر لوله جدار: ... : ....................... اینچحفاريقطر 

 :]براي دوربرداري[
 ....................... اینچ به میزان .................. متر تا عمق نهایی .................. متر و قطر حفاري

 :]براي برقوزنی[
 .................. متر تا عمق نهایی .................. متربه میزان 

 ]دهانه گشاد[.............. اینچ قطر لوله جدار: ... : ....................... اینچحفاريقطر 
..................... و جمعاً به میزان در جهات [:حفر گالري در جهت .............. به میزان .................... متر ]براي حفر گالري و چاه کمکی[

 و حفر یک حلقه چاه کمکی به فاصله ................... متر از چاه اصلی به عمق ................. متر و قطر ................ اینچ ]..................
 :]براي اصالح کروکی[

 ]دهانه گشاد[.............. اینچ قطر لوله جدار: ... ....................... اینچ: حفاريقطر  عمق چاه: ....................... متر
 ]اي اي/ روتاري/ روتاري ضربه دستی/ ماشینی، ضربه[حفاري  : روش]براي همه موارد[

شکنی چاه/  محل چاه/ کفحفر چاه/ تغییر [ضروري است پس از انعقاد قرارداد حفاري، یک نسخه از آن به منظور تحویل پروانه/ مجوز 
 ] کروکی اصالح/ حفاري روش تغییر/ الیروبی چاه/ حفر چاه به جاي قنات/ دوربرداري چاه/ برقوزنی چاه/ حفر گالري و چاه کمکی

 مورد نظر به این امور ارائه شود.
شکنی چاه/ الیروبی چاه/ حفر  چاه/ کفحفر چاه/ تغییر محل [عدم ارسال قرارداد مذکور در مدت تعیین شده به منزله انصراف شما از 

 باشد. می ] کروکی اصالح /حفاري روش تغییر/ چاه به جاي قنات/ دوربرداري چاه/ برقوزنی چاه/ حفر گالري و چاه کمکی
 این اجازه نامه، به هیچ وجه مجوزي براي حفاري نبوده و صرفاً به منظور عقد قرارداد حفاري در مهلت مقرر صادر شده است.

 ات:توضیح
 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  
 



 
 
 
 

  
 

برداري منابع آب و امور مشترکین  سامانه یکپارچه حفاظت و بهره 

 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی بهرهمحور در  فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

 :امضاء  67   صفحه

 

 وزارت نیرو
 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

صورتجلسه استقرار 

 دستگاه حفاري

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره صورتجلسه
 :    ..........................تاریخ تنظیم

 مشخصات چاه:
 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 
 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 
 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:
 مشخصات شرکت حفاري:

 نام شرکت حفاري:

 کد شرکت حفاري:

 نوع شرکت:

 

 شماره ثبت:

 تاریخ ثبت:

 محل ثبت:

 

 شماره پروانه صالحیت حفاري:

 تاریخ پروانه صالحیت حفاري:

 تاریخ اعتبار پروانه صالحیت حفاري:

 ....................... منابع آب شهرستان: امور/ اداره
حفر/ تغییر [ / مجوزچاه موضوع پروانهبه موجب درخواست آقاي/ خانم/ شرکت حفاري ....................... به محل 

/ تغییر روش / حفر چاه به جاي قنات/ دوربرداري/ برقوزنی/ حفر گالري و چاه کمکیشکنی/ الیروبی محل/ کف
...... ................. متعلق به آقاي/ خانم/ شرکت ....................... مورخ با شماره ....................... ]اصالح کروکی حفاري/

 تهیه شده....................... عزیمت و بر اساس کروکی  شهرستانواقع در اراضی ....................... دشت ....................... 
.................. الذکر و قرارداد حفاري شماره ....................... به تاریخ ..... به تاریخ ....................... کارشناس و پروانه فوق

 .................... پلمب شده به شمارهانگ ...و با کد ....................... پالك مشخصه وزارت نیرو داراي دستگاه حفاري 
....................... به شماره پالك ....................... متعلق ]شاسی/ کامیون[سریال....................... و نصب شده بر روي 

به شماره ء کنندگان ذیل مستقر و از ناحیه چرخ با پلمب  به شرکت/ مؤسسه حفاري ....................... در حضور امضا
 سریال ....................... فک گردید. سریال ....................... پلمب گردید. ضمناً پلمب دکل دستگاه حفاري به شماره
هاي با مجوز  براي چاه[گیري گردید.  عمق فعلی چاه (در زمان استقرار دستگاه حفاري) ....................... متر اندازه

 ]شکنی و الیروبی کف
 اي): نقطه UTMمختصات محل حفاري (

Zone: ……………… 

 
Y: ……………… 

 
X: ……………….. 

 : .........GPSشماره سریال پلمپ دستگاه  : ..........GPSشماره سریال دستگاه  ]فعال/ غیرفعال[: GPSوضعیت دستگاه 

 مالحظات:
 

 مسئول فنی شرکت حفاري اي نماینده شرکت آب منطقه نماینده مالک یا مالکین چاه مهندس ناظر

 نام و نام خانوادگی:

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 نام خانوادگی:نام و 

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 امضاء:

 

 امضاء:

 

 امضاء:

 

 امضاء:

 
 



 
 
 
 

  
 

 :امضاء  68   صفحه

برداري منابع آب و امور مشترکین  سامانه یکپارچه حفاظت و بهره 

 

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

 

 وزارت نیرو
 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

تحویل چاه و صورتجلسه 

 ترخیص دستگاه حفاري

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 :    .........................شماره صورتجلسه
 :    ..........................تاریخ تنظیم

 مشخصات چاه:
 کد اشتراك:
 کد کالسه:

 
 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 
 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:
 مشخصات شرکت حفاري:

 حفاري:نام شرکت 

 کد شرکت حفاري:

 نوع شرکت:

 

 شماره ثبت:

 تاریخ ثبت:

 محل ثبت:

 

 شماره پروانه صالحیت حفاري:

 تاریخ پروانه صالحیت حفاري:

 تاریخ اعتبار پروانه صالحیت حفاري:

 ....................... امور/ اداره منابع آب شهرستان:
/ شکنی کف/ محل تغییر/ حفر [ / مجوز....................... به محل چاه موضوع پروانهبه موجب درخواست آقاي/ خانم/ شرکت حفاري 

با شماره  ]کروکی اصالح /حفاري روش تغییر/ کمکی چاه و گالري حفر/ برقوزنی/ دوربرداري/ قنات جاي به چاه حفر/ الیروبی
....................... دشت روستاي/ شهر ....................... واقع در اراضی  متعلق به آقاي/ خانم/ شرکت ....................... مورخ .......................

....................... کارشناس و  مورخبر اساس کروکی هاي فنی  پس از انجام بررسی....................... عزیمت و  شهرستان....................... 
و قرارداد نظارت شماره ....................... مورخ .......................  مورخالذکر و قرارداد حفاري شماره .......................  پروانه فوق

....................... با کد دستگاه حفاري ء کنندگان ذیل  ا....................... انجام صحیح عملیات حفاري تأیید گردید. ضمناً در حضور امض
............ به شماره پالك ....................... متعلق به ........... ]شاسی/ کامیون[....................... انگ ....................... نصب شده بر روي 

سریال به شماره طی صورتجلسه استقرار مورخ ....................... مستقر و با پلمب  کهشرکت/ مؤسسه حفاري ....................... 
 سریال ....................... پلمب و ترخیص شد.به شماره ....................... پلمب گردیده بود از ناحیه دکل با پلمب 

ضمناً در چاه مذکور به میزان ............... متر لوله جدار  گیري شد. چاه....................... متر اندازهسطح آب ....................... متر و عمق 
 ................ اینچ نصب گردیده است.

 اي): نقطه UTMمختصات محل حفاري (
Zone: ……………… 

 
Y: ……………… 

 
X: ……………….. 

 : .........GPSشماره سریال پلمپ دستگاه  : ..........GPSشماره سریال دستگاه  ]فعال/ غیرفعال[: GPSوضعیت دستگاه 

 مالحظات:
منابع آب روز ضمن اعالم نتایج آزمایش پمپاژ به امور/ اداره  30د ظرف مدت گرد پروانه حفر مالک چاه متعهد می 4بر اساس بند 

چاه آزمایش پمپاژ به عمل آورده و گزارش مربوطه را براي اخذ پروانه شهرستان ....................... تحت نظارت مهندس ناظر از 
برداري چاه  برداري به امور آب ناحیه فوق تحویل نماید. بدیهی است چنانچه نامبرده به تعهد خود عمل نکند امور آب از بهره بهره

 جلوگیري خواهد نمود.
 

 مسئول فنی شرکت حفاري اي آب منطقه نماینده شرکت نماینده مالک یا مالکین چاه مهندس ناظر

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 امضاء:

 

 امضاء:

 

 امضاء:

 

 امضاء:

 
 



 
 
 

  
 

 :امضاء  69   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 پمپاژ ثانویهمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

شماره ....................... مورخ  مصوبهاعزامی و  ........... برابر گزارش کارشناسبا توجه به درخواست مورخ ............

آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي [ها به  ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

 شود در چاه موضوع پروانه میاجازه داده  ](با شماره ثبت ..................) کد ملی ....................... صادره از .......................

واقع  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. شماره ....................... مورخ ....................... با مختصات برداري بهره

روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................... به مساحت در اراضی پالك ....................... 

نصب یک دستگاه ....................... به ، اقدام و آبیاري تحت فشار به مساحت ....................... هکتار ....................... هکتار

براي  Y: .............  ،X: .............  ،Zone. کیلووات معادل ............. اسب بخار در مختصات  ............. :به قدرت  ............

به مسافت ...............  برداري مذکور، آبخور محصور در کروکی منضم به پروانه بهرهپمپاژ ثانویه و انتقال آب به اراضی 

 ...... متر (نسبت به محل چاه) و یا اجراي سیستم آبیاري تحت فشار نماید.متر و اختالف ارتفاع .........

است و به هیچ وجه مجاز به آب فروشی  الذکر فوق برداري دارنده این مجوز موظف به رعایت مفاد مندرج در پروانه بهره

 باشد. نمی برداري خارج از کروکی منضم به پروانه بهرهو انتقال آب به اراضی 

برداري از  باشد و در صورت عدم اعتبار پروانه بهره برداري چاه مربوطه می این مجوز منوط به اعتبار پروانه بهرهاعتبار 

 گردد. درجه اعتبار ساقط می

 توضیحات:

 
  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 :امضاء  70   صفحه

   تاریخ صدور:         شماره سند: 

 برداري از منابع آب زیرزمینی محور در بهره فرآیندهاي متقاضی بازنگري: شماره بازنگري:      تاریخ 

 

 

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

 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

اصالح قدرت موتور، مجوز 

 تغییر منصوبات

 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره
  ...……  از  ..……صفحه:  

 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

شماره ....................... مورخ  مصوبهاعزامی و  برابر گزارش کارشناس........... با توجه به درخواست مورخ ............

آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند ....................... داراي [ها به  ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

 شود در چاه موضوع پروانه میاجازه داده  ](با شماره ثبت ..................) ...............کد ملی ....................... صادره از ........

واقع  Y ، ............. :X ، : .............Zone: ............. شماره ....................... مورخ ....................... با مختصات برداري  بهره

... به مساحت در اراضی پالك ....................... روستاي ....................... بخش ....................... شهرستان ....................

... اسب بخار با قدرت نیروي محرکه از ............. کیلووات معادل .......... ]افزایش/کاهش[به ....................... هکتار، اقدام 

 نیروي محرکه ............. به ............. کیلووات معادل ............. اسب بخار با نیروي محرکه ............. نماید.

 باشد. این مجوز تا تاریخ ....................... داراي اعتبار می

 برداري اصالحی اقدام نماید. به اخذ پروانه بهرهبایست نسبت  الزم به ذکر است متقاضی پس از اخذ مجوزهاي الزم می

 توضیحات:

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 



 
 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 اي ......... شرکت سهامی آب منطقه

 تغییر نوع مصرفمجوز 
 ................   :..............................       ویرایش  سند: شماره

  ...……  از  ..……صفحه:  
 شماره مجوز:    .........................
 تاریخ صدور:    ..........................

 کد اشتراك:

 کد کالسه:

 م. مطالعاتی:

 کد م. مطالعاتی:

 اشتراك برق:

 ش. پرونده برق:

........... برابر مورخ ............ با توجه به درخواستقانون توزیع عادالنه آب و  28و  27اصالحی مواد   به استناد دستورالعمل

و  ها شماره ....................... مورخ ....................... کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه مصوبهاعزامی و  گزارش کارشناس

....................... داراي کد ملی آقاي/ خانم/ شرکت ....................... فرزند [ چاه متعلق به در، موافقت کمیته تخصیص

شماره ....................... برداري  بهره پروانهموضوع  ] (با شماره ثبت .................) ....................... صادره از .......................

واقع در اراضی پالك .......................  Y، ............. :X، : .............Zone: ............. مختصات  بامورخ ....................... 

مقدار شود،  اجازه داده میشهرستان .......................، طبق کروکی پیوست روستاي ....................... بخش ....................... 

 چاه مذکور به شرح ذیل تغییر داده شود:................. مترمکعب در سال از مصرف ................... حجم پروانه 

 : ....................... با آبدهی: ............. لیتر در ثانیه ( ............. مترمکعب در سال)1مصرف  -

 ]هی: ............. لیتر در ثانیه ( ............. مترمکعب در سال): ....................... با آبد2مصرف [ -

 ]: ....................... با آبدهی: ............. لیتر در ثانیه ( ............. مترمکعب در سال)3مصرف [ -

 صالحی اقدام نماید.برداري ا بایست نسبت به اخذ پروانه بهره الزم به ذکر است متقاضی پس از اخذ مجوزهاي الزم می

 توضیحات:

 

 

  

 ]نام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل[  

  

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

  
 

 :امضاء  71   صفحه
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