
حوزه ستاديسدامور بیاري و زھكشي آاداره بھره برداري شبكھ متقاضي

درخواست طبق فرم 
شماره 

310-fo-001-00

رئیس یا جانشین 
ثبت و ارجاع 

بررسي درخواست 
توسط كارشناس مسئول

١٨ماده٢آیا طبق تبصره 
قانون توزیع عادالنھ آب 

حقابھ دارد؟
A

عالم بھ متقاضي جھت تكمیل فرمھايا

004-00-fo-310
011-00-fo-310

تكمیل پرونده طبق چك -دفتر 
لیست شماره 

002-00-fo-310
و ارجاع بھ كارشناس درآمد

و قراردادھا

كارشناس درآمد و 
وصول -قراردادھا 

ھزینھ ھا طبق فرم 
شماره 

013-00-fo-310

پرداخت ھزینھ ھا 
(كارشناسي و معوقھ)

كارشناس درآمد و قراردادھا  
اعالم وصول طبق فرم شماره 

005-00-fo-310

تكمیل فرمھاي
004-00-fo-310
011-00-fo-310

شروع

B

C

خیر

بلي

WF-001-01-310شماره سندشناخت حقابھ برنمودار گردش عملیات شركت سھامي آب منطقھ اي كرمان :

G

F

اعالم عدم امكان تامین آب بھ 
متقاضي طبق فرم شماره 

021-00-fo-310

رونوشت:
دفتر تأسیسات آبی و برقآبی

سدامور 
اداره بھره برداري
دبیر خانھ مركزي

H
:رونوشت

پرونده متقاضي

۴صفحھ ا از 



حوزه ستاديسدامور متقاضي

B

شناخت حقابھ برنمودار گردش عملیات شركت سھامي آب منطقھ اي كرمان

كارشناس بھره برداري انجام كار 
كارشناسي طبق فرم شماره 
310-fo-006-00

رئیس یا جانشین بررسي مدارك 
پرونده 

آیا مدارك كامل است؟

رئیس 
ارجاع جھت 
رفع نقص

دفترارسال پرونده بھ امور 
فرم شماره سد

310-fo-007-01

مدیر و جانشین بررسي 
پرونده

آیا مدارك كامل 
است؟

ارسال پرونده بھ ستاد 
طبق فرم شماره 
310-fo-008-01

ارسال بھ شبكھ جھت رفع 
نقص طبق فرم شماره 
310-fo-021-01

دبیرخانھ مركزي ثبت و 
ارسال بھ معاونت بھره 

برداري

معاونت بھره برداري 
دستور تشكیل كمیسیون 

صدور پروانھ 

كمیسیون صدور پروانھ 
تشكیل جلسھ

آیا مدارك كامل 
است؟

ارسال پرونده جھت 
وصول حق اشتراك
طبق فرم شماره 

٣١٠- FO -٠ 17 -٠٠

ارسال پرونده بھ شبكھ

ارجاع جھت -رئیس 
وصول حق اشتراك

كارشناس درآمد و 
صدور قبض و -قراردادھا 

تحویل بھ متقاضي

پرداخت ھزینھ حق 
كارشناس درآمد و قراردادھا اشتراك

اعالم وصول حق اشتراك طبق 
فرم شماره 

٣١٠- FO -٠ 05 -٠٠

اعالم وصول حق اشتراك -رئیس 
طبق فرم شماره سدبھ امور 

310-fo-018-01

سدامور/ آبیاری مدیر امور
ارسال پرونده بھ ستاد طبق 

فرم شماره 
310-fo-016-01

D

C
ارسال پرونده بھ امور 

آبیاری یا امورسد
طبق فرم شماره
310-fo-015-01

آیا حقابھ دار 
است ؟

E

خیر

بلي

خیر

بلي

خیر

بلي

خیر

رونوشت:
بایگاني

رونوشت: 
بایگاني

رونوشت:
اداره بھره برداري 

بایگاني
رونوشت:

دفترتأسیسات آبی وبرقآبی
دفتر امور مشتركین

رونوشت:
دفترتأسیسات آبی وبرقآبی

دفتر امور مشتركین

رونوشت:
بایگاني

رونوشت:
پرونده 
متقاضي

بلي

رونوشت:
امور مالي جھت اطالع

اداره بھره برداري 
بایگاني

اداره بھره برداري شبكھ ابیاري و زھكشي 

WF-001-01-310شماره سند :

۴از٢صفحھ



حوزه ستاديسدامور اداره بھره برداريمتقاضي

A

ارسال درخواست بھ 
طبق فرم شماره امورسد

310-fo-012-01

مدیر یا جانشین 
ثبت و بررسي

ارسال درخواست بھ 
ستاد طبق فرم شماره 
310-fo-009-01

آیا فروش حق اشتراك 
باتوجھ بھ برنامھ ریزي 

آب سد  امكان پذیر بعمنا
است؟

دبیرخانھ مركزي 
ثبت و ارجاع

معاونت بھره برداري 
ارجاع بھ كمیسیون 

تخصیص

كمیسیون تخصیص 
تشكیل جلسھ

آیا امكان تخصیص 
مي باشد؟

ارسال صورتجلسھ بھ 
آبیاری/سدامور 

طبق فرم شماره 
310-fo-014-01

ثبت و ارجاع بھ شبكھ 

شناخت حقابھ برنمودار گردش عملیات  شركت سھامي آب منطقھ اي كرمان

F

G

اعالم پاسخ منفي طبق 
فرم شماره 

310-fo-028-01

رونوشت: 
اداره بھره برداري

بایگاني

H

:رونوشت
بایگاني

رونوشت: 
اداره بھره برداري

بایگاني

خیر

بلي

خیر

بلي

دفترتأسیسات آبی وبرقآبی
دفتر امور مشتركین بھ منظور ظبط در 

پرونده 
اداره بھره برداري شبكھ آبیاري و زھكشي 

………
دبیرخانھ مركزي 

رئیس ارجاع بھ كارشناس 
بھره برداري

كارشناس بھره برداري 
گزارش كارشناسي طبق فرم 

شماره 
310-fo-029-00

آیا امكان آبرساني 
مي باشد؟

اعالم عدم امكان تامین آب
طبق فرم شماره 
310-fo-028-00

خیر
بلي

WF-001-01-310شماره سند :

۴از٣صفحھ 



حوزه ستاديسدامور متقاضي

دبیرخانھ مركزي 
ثبت و ارجاع بھ معاونت بھره 

برداري 

معاونت بھره برداري 
ارسال پرونده بھ 
امورمشتركین 

امورمشتركین
تائید وصول حق اشتراك و 
ارسال بھ كمیسیون صدور 

پروانھ 

كمیسیون صدور پروانھ 
تھیھ پیش نویس پروانھ

فرم شماره 
310-fo- 00-002 و اظھار نظر 

كمیسیون
فرم شماره 

310-fo-030-00

امضاء مدیرعامل یا جانشین و 
دستور ارسال پروانھ بھ 

متقاضي 

ارسال پروانھ بھ متقاضي 
طبق فرم شماره 
310-fo-019-01

رونوشت: 
مركز كامپیوتر 

دفتر تاأسیسات ابی و برقآبیدبیرخانھ 
دبیرخانھ مركزي 

امورآبیاري شھرستان
اداره بھره برداري 

D

پایان

E

شناخت حقابھ برنمودار گردش عملیات شركت سھامي آب منطقھ اي كرمان

اداره بھره برداري شبكھ ابیاري و 
زھكشي 

WF-001-01-310شماره سند :

۴از۴صفحھ 

H


