
 راهنمای خدمت

 تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطالعات پایه منابع آب  -85

 به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب
 مراحل انجام خدمت  الف(

 ـ اًذازُ گیری ٍ ًوًَِ برداری تَسط هتصذیبى  1

 ـ پردازش ٍ برٍزرسبًی ببًک اطالعبتی تَسط گرٍّْبی آبْبی سطحی ٍ زیرزهیٌی  2

 ٍ بیالى  تلفیقارسبل اطالعبت از طرف گرٍّْب بِ گرٍُ  ـ 3

 ـ تْیِ ببًک اطالعبتی از هٌببع آة استبى 4

آهَزش شرکت(  ـ داًشجَیبى از داًشگبُ هربَطِ )پس از تبییذ ًْبیی از دفتر حراست 1ٍ ) ـ ارائِ هعرفی ًبه5ِ

 (ـ سبزهبى ّبٍ ادارات درخَاست کٌٌذ2ُ

)بِ غیر از ًبهِ ّبی درصَرت ًیبز بِ ببزدیذ کبرشٌبسی جْت ارائِ پبسخ ؛ ـ بررسی ًبهِ ّبی ارسبلی 6

 داًشجَیی(

 ـ هحبسبِ تعرفِ آهبر درخَاستی 7*

 ارگبًْبی درخَاست کٌٌذُ ( ـ اعالم تعرفِ آهبر درخَاستی )هختص هشبٍریي درٍى سبزهبًی ٍ برٍى سبزهبًی 8ٍ

 ـ ارائِ رسیذ پرداخت تعرفِ از سَی درخَاست کٌٌذُ  9

 ـ ارائِ آهبر ٍ اطالعبت پس از پرداخت ّسیٌِ بِ هتقبضی)درخَاست کٌٌذُ(11

 

 مدت زمان الزم جهت انجام فرایدب( 

 پس از ارائِ ًبهِ ّبی هربَطِ یک رٍز تب یک ّفتِ 

* تبصر: براسبس هصَبِ ّیئت هذیرُ هحترم شرکت داًشجَیبى ضوي ارائِ هعرفی ًبهِ از داًشگبُ هحل تحصیل 

 11الی  6پس از طی هراحل تکویل فرم ٍ اداری هعبف از پرداخت تعرفِ هی ببشٌذ ٍ هراحل گردش کبر از ردیف 

 را شبهل ًوی شًَذ . 

 

 

 

 

 

 

 
اًجبم ّر  هتصذیبى هراحل فرایٌذ اًجبم کبر اٍلَیت

 هرحلِ

 ًحَُ اًجبم فعبلیت

 جلسِ(-هکبتبِ-حضَری-تلفي-)رایبًِ

زهبى تخویٌی هرحلِ )سبعت، رٍز 

) 

 رٍزاًِ ٍ هبّبًِ عولیبت صحرایی – حضَری  هتصذیبى اًذازُ گیری ٍ ًوًَِ برداری 1



پردازش ٍ برٍزرسبًی ببًک  2

 اطالعبتی 

گرٍّْبی آبْبی 

سطحی ٍ 

 زیرزهیٌی

 سبل آبیبراسبس  رایبًِ

 سَیارسبل اطالعبت از  3

 گرٍّْب بِ گرٍُ تلفیق ٍ بیالى

گرٍّْبی آبْبی 

سطحی ٍ 

 زیرزهیٌی

 براسبس سبل آبی هکبتبِ  – رایبًِ

 – هتقبضی ارائِ هعرفی ًبهِ  4

 –حراست شرکت 

 آهَزش

  - حضَری

 یک تب دٍ رٍز هکبتبِ  –رایبًِ  ٍاحذ هطبلعبت  بررسی ًبهِ ّبی ارسبلی  5

 یک ّفتِ رایبًِ  ٍاحذ هطبلعبت  رخَاستیدهحبسبِ تعرفِ آهبر  6

 رٍز 2تب  1 رایبًِ  ٍاحذ هطبلعبت  اعالم تعرفِ آهبر درخَاستی  7

 رٍز 2تب  1 حضَری هتقبضی ارائِ رسیذ پرداخت تعرفِ  8

 رٍز تب یک ّفتِ  1 حضَری ٍاحذ هطبلعبت  ارائِ آهبر ٍ اطالعبت  9

 

 

 آدرس فیسیکی خذهت :

 دفتر هطبلعبت پبیِ هٌببع آة  – شرکت آة هٌطقِ ای هبزًذراى -قبئن شْر -جبدُ سبری 3کیلَهتر  -سبری  : آدرس

 98643 -48158کذ پستی

 11133347811 -4:   تلفي

 


