
   فراخوان ناظران حفاری چاههای آب )بخش خصوصی(

شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد براساس آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب و 

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله گذاری، شست و شو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب با استفاده 

 .براساس شرایط ذیل نسبت به استفاده از خدمات ناظران حفاری چاههای آب اقدام نمایداز بخش خصوصی و 

 www.hmrw.ir لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد تا نسبت به ثبت نام در سایت این شرکت به نشانی

خاب ناظران حفاری متعاقبا اطالع رسانی الزم انجام اقدام نمایند الزم به ذکر است در خصوص ادامه فرایند انت

 .خواهد شد

در پایان خاطر نشان می سازد که افراد به محض دریافت پروانه صالحیت نظارت بر عملیات حفاری باید نسبت 

به ایجاد تشکل مهندسین ناظر و یا عضویت در یکی از تشکل ها یا نظامهای مهندسی معتبر با موضوع نظارت که 

ین دستورالعمل بخش خصوصی نامیده می شوند، اقدام نمایند تا امکان استفاده از خدمات آنان برای امر در ا

 .خطیر نظارت میسر باشد

 به مدت سه هفته می باشد 29/9/99مهلت ثبت نام از تاریخ 

 :شرایط احراز و مدارک مورد نیاز به شرح زیر

 می ایران تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسال -

 متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور  -

قسمت خدمات سایت ، بخش  www.hmrw.ir ارائه درخواست مطابق فرم موجود در سایت شرکت به نشانی- 

 فرم ثبت نام

 تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه -

 اردو قطعه عکس سه در چه -

آیین نامه اجرایی  17تصویر مصدق مدرک تحصیلی کاشناسی و یا باالتر در یکی از رشته های مندرج در ماده  -

 فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب )فارغ التحصیالن رشته های آب زیرزمینی ، زمین شناسی و معدن(

http://www.hmrw.ir/
http://www.hmrw.ir/


 ارائه گواهی حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه -

 گواهی عدم سوء پیشینه )پس از ثبت نام و در مراحل بعدی اخذ خواهد شد( -

 تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -

  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر )پس از ثبت نام و در مراحل بعدی اخذ خواهد شد( -

و شرکتهای دولتی )به استثنا اعضای هیات علمی و  عدم اشتغال به کار رسمی و قراردادی در سازمانها ، ادارات -

)دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر  2پیوست شماره  8 - 5تحقیقاتی( با ارایه تعهد رسمی به استناد بند 

چاه های آب در آبرفت و سازنده های سخت و تهیه گزارش حفاری )چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها 

 معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری  577نشریه شماره  -و مشاهده ای( 

 نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت های حفاری با ارائه تعهدنامه  -

داخلی  08138220738در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در فرآیند ثبت نام میتوانید با شماره تلفن 

 یرید.، خانم مهندس میرزایی تماس بگ 252

 


