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*تاتَجِ تِ اهکاًات، ًیشٍی اًؼاًی کاسؿٌاع ٍ حجن دسخَاػت ّای هتقاضیاى دس اهَس هٌاتغ آب هوکي 

 ًَتت کاسؿٌاػی اص یک تا چٌذ هاُ دس ًظش گشفتِ ؿَد.اػت 



*تا تَجِ ایٌکِ تشخی اص هشاحل ًیاصهٌذ تکویل ٍ اسائِ هذاسک ٍ اػتؼالهات هی تاؿذ لزا اػالم صهاى دقیق 

 تشای ؿشٍع ٍ پایاى سػیذگی تِ دسخَاػت ّا اهکاى پزیش ًوی تاؿذ.

 

  حفاظت ٍ تْشُ تشداسی()اداسُ  –تاتؼِ  هٌاتغ آب اهَس انجام کار: متصذی

 :مورد نیاز مذارک

 ( تصَیش اػکي ؿذُ ٍ اصل فشم دسخَاػت تکویل ٍ اهضا ؿذُ تَػط هالک پشٍاًِ یا ًوایٌذُ قاًًَی اٍ .1

تقاضا دٌّذُ دسصَست داؿتي ؿشیک دسپشٍاًِ تایؼتی ػشگشٍُ پشٍاًِ ٍ یا ًوایٌذُ قاًًَی آًْا تاؿذ ٍ 

 ) ٍجَد ًذاسداهکاى دسیافت تقاضا اص ػایش ؿشکا 

 هتصذیاى ّشهشحلِ هشاحل فشآیٌذ اًجام کاس اٍلَیت
ًحَُ اًجام فؼالیت )سایاًِ، 

 تلفي، حضَسی، هکاتثِ(

صهاى تخویٌی ّش هشحلِ )ػاػت، 

 سٍص(

 اسائِ دسخَاػت کتثی 1
دفاتش پؼتی ٍ 

 پیـخَاى
 ّواى سٍص حضَسی

2 
تحَیل فشم ّا، تکویل 

هذاسک ٍ اخز ّضیٌِ 

 کاسؿٌاػی

پؼتی ٍ دفاتش 

 پیـخَاى
 ّواى سٍص سایاًِ-حضَسی

 تْیِ گضاسؽ پغ اص تاصدیذ 3
کاسؿٌاع هٌاتغ 

 آب اهَس تاتؼِ
 سٍص 5 حضَسی

4 

اسػال پشًٍذُ تِ کویتِ 

تخصیص جْت اٍلَیت 

تٌذی دس صَست ٍجَد 

 تخصیص

 سٍص 16 جلؼِ کویتِ تخصیص

6 
هَافقت کویؼیَى سػیذگی 

شٍاًِ ّا جْت پتِ صذٍس 

 صذٍس هجَص

 صذٍس کویؼیَى

 اهَس ّای پشٍاًِ

 تاتؼِ آب هٌاتغ

 سٍص 11 سایاًِ

 صذٍس هجَص 7
اهَس هٌاتغ آب 

 تاتؼِ
 سٍص 1 سایاًِ

 تحَیل تِ هتقاضی 8
اهَس هٌاتغ آب 

 تاتؼِ
 ّوضهاى تا صذٍس هجَص حضَسی
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