
 

   الگوی نمونه طراحی صفحه معرفی خدمات ادارات اجرایی  

شماره تماس 
و نام واحد  
پاسخگوی 
 زیرخدمت 

SLA FAQ  راهنمای استفاده از  اطالعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت 

 زیرخدمت 

ت 
دم

 خ
ائه

 ار
وه

نح
 

 

  عنوان خدمت   

 عنوان زیر خدمت  

 (شناسه زیرخدمت) 

 (شناسه کالن خدمت عنوان
 خدمت)

3822073
7-081 

 251داخلی 

/st/ir.hmrw://https1

86*  

صدور مجوز 
حفر در دشت  
های آزاد چگونه  
 است؟ 

تامین   متقاضیان 
آب در مناطق آزاد،  
در خواست خود را  
مبنی بر حفر چاه  
  به امور های آب

نواحی چهار گانه  
ارائه داده و پس از  
تشکیل پرونده 
اولیه، اسناد مالکیت  

اظهار نظر به   جهت
دفتر حقوقی ارجاع  
شده و در صورت  
عدم وجود مشکل  
  و پس از اختصاص

آب در کمیته  
تخصیص منابع آب  

ذ استعالمهای  و اخ
  ارائه  مربوط و

کارشناس   گزارش
و تائید کمیسیون  
صودر پروانه،  
نسبت به صدور  
پروانه حفر اقدام  

  . شود می

https://des.wrm.ir/Ent
rances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

119  

https://hmrw.ir/upload
ed_files/DCMS/GServic

e_files/hmrw_c4cdea_1
648525312.jpg 

یک 
رون

کت
ال

 ی 

آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی  
 چاه 

 

 
 

ارایه خدمات مرتبط با حفر  
و اجازه برداشت و مصرف  

( 1زیرزمینی )منابع آب    

  

 

 
38220737-

داخلی  810
251 

https://hmrw.i

r/st/*186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir
/Service/Details?ServiceId=1
3021446103 

https://www.hmrw.ir

/uploaded_files/DC

MS/GService_files/h

mrw_14e2b6_16485

26925.jpg 

ی
  الکترونیک

صدور پروانه حفر چاه به جای 
 چاه 

 

38220737-
داخلی  810

251 

https://hmrw.i

r/st/*186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

106 

https://www.hmrw.ir

/uploaded_files/DC

MS/GService_files/h

mrw_6e3ad7_16485

26436.jpg 

ی
  الکترونیک

 صدور مجوز کف شکنی چاه 

 

                                                            



 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

  
چگونه و   

در چه  
صورتی 
مجوز کف  
شکنی صادر 

 ؟میشود
از ارائه   پس

در خواستِ  
متقاضی به  
امور های  
آب نواحی 
چهارگانه و  
  ارائه گزارش
کارشناسی 
توسط 
کارشناس 
امور ، 
پرونده به  
کمیسیون 
صدور پروانه  
 ارجاع شده و

در صورت  
موافقت  
اعضای  
کمیسیون ، 
مجوز کف  
شکنی صادر 

 . می شود
چه چاه 
هایی 
مشمول  
تعیین  
تکلیف چاه  
های فاقد  

انه  و پر 
 میشود؟

 
¶  

            -  

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

111  

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_df1040_158

8222645.pdf 

 ترکیبی

      

صدور مجوز حفر گالری ،چاه  
 کمکی، برقوزنی و دوربرداری 

 
 
 
 
 
 
 
ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه  
برداشت و مصرف 

زیرزمینی منابع آب  
(1)  

 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

116 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_349705_16

48526333.jpg 

 الکترونیکی 

صدور مجوز ادامه حفاری  
 چاه 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

118 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_6b4f82_158

8225400.pdf 

 الکترونیکی 
صدور مجوز اصالح  
 کروکی چاه 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

105 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_11525e_16

48527160.jpg 

 الکترونیکی 

صدور مجوز اصالح قدرت  
 موتور و تغییر منصوبات 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

123 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_d23bc7_158

8392880.pdf 

 الکترونیکی 

صدور مجوز تغییر میزان نوع  
 چاه  مصرف برداشتی از 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

125 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_856426_158

8393326.pdf 

 الکترونیکی 

صدور اصالحیه پروانه  
 بهره برداری از چاه 
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چاه های  
کشاورزی  
بدون 
پروانه ای  
که در  
حال  
حاضر  
فعال و 
دارای  
سطح زیر 
 کشت و 
در دست  
بهره 
برداری  
هستند و 
تا پایان  

  85سال 
حفر و 
توسط  
وزارت  
  نیرو 
شناسایی  
و در  
لیست 
مربوطه  
درج شده  

 .باشد

  
  

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=15031446

122 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

صدور مجوز بسته بندی  
آب جهت مصارف شرب از  
 منابع آب زیر زمینی

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه  
برداشت و مصرف 

زیرزمینی منابع آب  
(1)  

 

38220737-081 
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https://hmrw.i
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                       -  https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091446

130 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور کارت تردد دستگاه 
 حفاری چاه 
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https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

136 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

تعیین میزان حجم مجاز  
 برداشت آب شارژ کنتور

38220737-081 
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https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

128 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 
صدور پروانه المثنی بهره 

 چاه برداری از 

38220737-081 
251داخلی    
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                  - ....................  https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13011446
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https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور پروانه صالحیت  
 حفاری چاهها 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13011446

129 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

صدور مجوز فعالیت 
 شرکت حفاری چاه 

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه  

برداشت و مصرف 
زیرزمینی منابع آب  
(1)  

 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

137 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

 صدور مجوز توسعه چشمه 
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https://hmrw.i
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

100  

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_ecb1fe_16

48525433.jpg 

 الکترونیکی 

صدور پروانه حفر چاه  
 جدید
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

108  

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_fb3437_16

48527273.jpg 

 الکترونیکی 

صدور پروانه حفر چاه به  
 جای قنات 
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

109  

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_659754_158

8222447.pdf 

  الکترونیکی

 صدور مجوز الیروبی چاه 
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https://hmrw.i
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

102  

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_3d8584_16

48529745.jpg 

  الکترونیکی

 تجدید مجوزهای حفر چاه 
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https://hmrw.i
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

117 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_542fc1_16

48526493.jpg 

  الکترونیکی

صدور مجوز تغییر روش  
 حفاری چاه 
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

104 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_9e9154_158

8230149.pdf 

 الکترونیکی 

صدور مجوز نصب  
 منصوبات چاه 
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

113 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_fec483_158

8392566.pdf 

 الکترونیکی 

صدور مجوز تغییر میزان  
 بهره برداری چاه 

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه  

برداشت و مصرف 



 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

124 

https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/wrm_42d883_158

8393088.pdf 

 الکترونیکی 

تغییر و اصالح نام  
دارندگان پروانه بهره  
 برداری از چاه 

زیرزمینی منابع آب  
(1)  
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

110 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

صدور مجوز کف  
شکنی،الیروبی،ادامه  
پیشکار،بغل بری ، پینه  

 قنات برداری 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 -----------------------
------ -  

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091446

133 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

تخصیص و تحویل پالک  
جدید دستگاه حفاری چاه  
در صورت مفقودی و 
 سرقت
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https://hmrw.i
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

127 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

رسیدگی به درخواست  
تعیین تکلیف چاههای  
 کشاورزی فاقد پروانه 

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه  

برداشت و مصرف 
زیرزمینی منابع آب  
(1)  

 
38220737-081 

251داخلی    
https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446
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https://www.hmrw.

ir/uploaded_files/D

CMS/GService_file

s/hmrw_7ee19c_16

48527243.jpg 

 الکترونیکی 

صدور پروانه بهره برداری  
 از چاه 
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 .................................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13011446

134 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور پروانه صالحیت  
 نظارت بر حفاری چاه 
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 .................................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13011446

135 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

تجدید پروانه صالحیت  
 نظارت بر حفاری چاه 
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

121 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

 صدور مجوز پمپاژ ثانویه  
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https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13021446

126 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

   

تمدید اعتبار پروانه بهره 
 برداری از چاه  

38220737-081 
250داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

نحوه  
دسترسی  
به آمار  
واطالعات  
چگونه  

 ت؟ اس
در  
صورتی  
که  

https://hmrw.ir/cs/Rain
Statistic/206/%D8%A8%

D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D9%86%D8%AC

%DB%8C 

 

https://www.hmrw.ir/includes/tpl

s/wrm99/GService/ 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 
 الکترونیکی 

تولید و ارائه آمار و  
 اطالعات پایه ی منابع آب 

ارائه آمار و اطالعات  
( 2صنعت آب کشور)  

38220737-081 
250داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://www.hmrw.ir/ol
d/uploaded_files/DCMS
/wysiwyg/files/hafari.xls 

 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091451

101 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

ارائه اطالعات شرکت  
 های حفاری چاه آب 

https://hmrw.ir/cs/RainStatistic/206/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://hmrw.ir/cs/RainStatistic/206/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://hmrw.ir/cs/RainStatistic/206/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://hmrw.ir/cs/RainStatistic/206/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://hmrw.ir/cs/RainStatistic/206/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.hmrw.ir/old/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/hafari.xls
https://www.hmrw.ir/old/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/hafari.xls
https://www.hmrw.ir/old/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/hafari.xls
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اطالعات  
ظر  مودر ن

در سایت 
شرکت  
وجود 
ندارد با  
درخواست  

توب به  مک
شرکت  
مراجعه تا  
طی 
مراحل  
قانونی 
کسب 

ز  مجو
اطالعات  
مورد نظر  
ارائه  
 گردد. 

https://hmrw.ir/st/72 
 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091451

102 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

رائه اطالعات وضعیت  
توسعه بهره برداری از  
منابع آب زیرزمینی 
 ممنوعیت دشت ها 

https://hmrw.ir/st/72
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روند ارائه  
تاییئیه 
های  
مرتبط به  
چه شکل  
است؟  

هر برای 
یند فرآ

مورد نظر  
به دفتر  
پیشخوان  
مراجعه تا  
تاییدیه 
های الزم  
صادر  
گردد. در  
صورتی  
که در  
دفاتر  
پیشخوان  
ارائه  
نمیگردد 
درخواست  
مکتوب را  
ارائه  
 فرمایید. 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

104 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

تایید ادامه بهره برداری از  
  5چاه های موضوع ماده  

 ق.ت.ع.آ

 
 
 
ارائه تاییدیه های  
مرتبط با صنعت آب  

( 3کشور)  



 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

ش رو 
ارائه  
درخواست  
چگونه  

؟ با  است
مراجعه به  
دفاتر  
پیشخوان  
و انتخاب  
خدمت  
مورد نظر  
فرآیند 
صورت  
 می گیرد. 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

111 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

تایید استقرار دستگاه  
 حفاری چاه 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

روند انجام  
کار چگونه  
است؟  
درخواست  
های اولیه  
در شرکت 
بررسی و به  
منظور  
صدور مجوز  
به شرکت  
مادر ارسال  
 می گردد 

 ....................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13012124

106 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

تایید انجام خرید و فروش 
)انتقال مالکیت( دستگاه  
 حفاری 

 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ................................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

110 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

یید انجام نوسازی  تا
دستگاه حفاری چاه و  
 انجام آزمایش باربری

تاییدیه های  ارائه 
مرتبط با صنعت آب  

( 3کشور)  
 



 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  
است؟ در  
سایت 
شرکت  
قسمت میز 
الکترونیک 
فرآیند انجام  
کار  
بارگذاری  
 شده است.  

 ................................ https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13012124

107 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

دور موافقت برداشت  ص
 مصالح رودخانه ای 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

روند انجام  
کار چگونه  
است؟  
درخواست  
های اولیه  
در شرکت 
بررسی و به  
منظور  
صدور مجوز  
به شرکت  
مادر ارسال  
 می گردد 

 .............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13012124

105 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 
تایید ارتقای رتبه  
 مهندسان ناظر حفاری  

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ................................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

109 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

ایید انجام تعمیرات و  ت
تغییرات در دستگاه های  
 حفاری 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  
است؟ در  
سایت 
شرکت  
قسمت میز 
الکترونیک 
فرآیند انجام  

بارگذاری  کار 
 شده است.  

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

112 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

تایید ترخیص دستگاه  
 حفاری چاه 



 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  
است؟ در  
سایت 
شرکت  
قسمت میز 
الکترونیک 
فرآیند انجام  

بارگذاری  کار 
 شده است.  

 ....................................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

113 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

تایید احداث مزارع 
پرورش و تکثیر آبزیان با  
 استفاده از رودخانه ها 
 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

روند انجام  
کار چگونه  
است؟  
درخواست  
های اولیه در  
شرکت  
بررسی و به  
منظور صدور  
مجوز به  
شرکت مادر  
ارسال می  
 گردد

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022124

108 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 
 الکترونیکی 

تایید جایگزینی دستگاه  
 حفاری چاه 

38220737-081 
251داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  
است؟ در  
سایت 
شرکت  
قسمت میز 
الکترونیک 
فرآیند انجام  

بارگذاری  کار 
 شده است 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091448

103 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

پاسخ به استعالم تامین  
 ب منابع آ

 
به   پاسخگویی 
حوزه   استعالمات 

( 4صنعت آب کشور)  



 

38220737-081 
253داخلی    

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ....
.. . .

. 

 ............................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091448

105 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

پاسخ به استعالم حد حریم  
 دریا 

 

38220737-081 
325داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  
است؟ در  
سایت 
شرکت  
قسمت میز 
الکترونیک 
فرآیند انجام  

بارگذاری  کار 
 شده است 

https://des.wrm.ir/Entr
ances/EntranceAll 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091448

108 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

پاسخ به استعالم تأمین  
متقاضیان شهری،  آب 

صنعتی و کشاورزی از  
طریق پساب های شهری  

   غیر متعارف و آب های 

38220737-081 
425داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 .............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13091448

104 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

پاسخ به استعالم تعیین  
حد بستر و حریم رودخانه  
ها، مسیل ها و انهار  
 طبیعی

پاسخگویی به  
استعالمات حوزه  
 صنعت آب کشور 

38220737-081 
244داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

https://setadiran.ir/set
ad/cms 

https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13092131

000 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

جذب سرمایه و جلب 
سرمایه گذار به منظور  

 صنعت آب کشور توسعه 

جذب سرمایه و جلب 
سرمایه گذار به  
منظور توسعه صنعت  

( 5آب کشور)  
38220737-081 

254داخلی   
https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ........................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022125

100 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

رارداد اجاره بستر جهت  ق
بهره برداری)کشت موقت( 
از اراضی بستر رودخانه ها  
 و مجاری آبی 

ارائه خدمات مرتبط با  
بهره برداری از بستر 
رودخانه ها و مجاری  

( 6آبی)  
38220737-081 

254داخلی   
https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022125

102 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

انعقاد قرارداد اجاره  
بستررودخانه ها برای  
احداث مزارع پرورش  
 وتکثیر آبزیان 



 

38220737-081 
254داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ..................... https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13092125

104 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

رسیدگی به اعتراضات  
آیین   3درکمیسیون ماده 

نامه مربوط به بستروحریم  
 رودخانه ها 

ارائه خدمات مرتبط با  
بهره برداری از بستر 

مجاری  رودخانه ها و 
( 6آبی)  

38220737-081 
254داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13022125

101 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

قرارداد اجاره بستر   تمدید
جهت بهره برداری)کشت 
موقت( از اراضی بستر  
 رودخانه ها و مجاری آبی 

38220737-081 
254داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=13012125

103 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ ترکیبی 

انعقاد قرارداد حق انتفاع از  
اراضی بستر رودخانه برای  
 بهره برداران مصالح 

38220737-081 
244داخلی   

https://hmrw.i

r/st/ *186 

م   روند انجا
کار چگونه  

از  است؟ 
طریق 
سامانه  
emokate
be 
درخواست را  
ثبت و از  
شرکت  
پیگیری 
 نمایید.  

 ............................. https://khadamat.mardom.ir/Ser

vice/Details?ServiceId=17062132

000 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی
صدور مجوز طرح های  
گردشگری وکارآفرینی 
پیرامون منابع و تاسیسات  
 آبی

صدور مجوز طرح  
هایگردشگری و  
کاآفرینی پیرامون  
منابع و تاسیسات  

( 7آبی)  

38220737-081 
    306داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

انجام   روش
کار چگونه  
است؟ از  
طریق 
سامانه ستاد  
استعالم ها و  
مناقصه ها و 

https://etend.setadiran
.ir/etend/indexPage.act

ion 

https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13011

449103 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 الکترونیکی 

نظارت و ارزیابی  
پیمانکاران و مشاوران  
 تاسیسات تامین آب 

نظارت و ارزیابی  
پیمانکاران و  
مشاوران صنعت آب  

(8کشور قراردادها)   
38220737-081 

    306داخلی
https://hmrw.i

r/st/ *186 

 .............................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13011

449104 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

ی 
 ترکیب

  و ارزیابی   نظارت 
و مشاوران  پیمانکاران 
 انتقال آب توزیع و 



 

38220737-081 
    256داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

مزایدات  
قابل  
بارگذاری و  
پیگیری 

ا باشد. می  

 .............................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13011

449100 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

ی
ضور

 ح

نظارت بر عملکرد  
مشاوران گروه های گشت  
 و بازرسی منابع آبی

نظارت و ارزیابی  
پیمانکاران و  
مشاوران صنعت آب  

(8کشور قراردادها)   
38220737-081 

    306داخلی
https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ........................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13011

449105 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

نظارت و ارزیابی  
پیمانکاران و مشاوران  
طرح های عمرانی صنعت  
 آب 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

ش انجام  رو 
ه  کار چگون

است؟ با  
اجعه به  مر

بخش میز  
خدمت  
الکترونیک 
در سایت 
شرکت و 
جستجوی  
خدمت مورد  

ظر فرآیند ن
ارائه شده  
 است.

 ............................ https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447120 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدورپروانه بهره برداری  
از آب های سطحی  
 واحدهای آبزی پروری

 
 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 .................................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447118 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی
صدور مجوز تغییر و  

پروانه  اصالح نام دارندگان 
بهره برداری از آب  
 سطحی 

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ................................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447106 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور پروانه المثنی بهره 
 برداری از آبهای سطحی 

ارایه خدمات مرتبط  
با بهرهبرداری از  

(9منابع آب سطحی )   

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 .................................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447105 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

تمدید اعتبار پروانه بهره 
 برداری از آبهای سطحی 

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ............................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447104 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور مجوز جابجایی  
محل تخصیص منبع آب  
 سطحی 

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 .............................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447103 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور اصالحیه پروانه  
بهره برداری از آب  
 سطحی 

 



 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ......................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447102 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور مجوز اصالح قدرت  
موتور و تغییر منصوبات  
 برداشت از آب سطحی 

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ................................. https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=15031

447109 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور مجوز بسته بندی  
آب جهت مصارف شرب از  
 منابع آب سطحی 

 
ارایه خدمات مرتبط  
با بهرهبرداری از  
(9منابع آب سطحی )   

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ........................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13021

447101 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی

صدور مجوز تغییر نوع  
مصرف / تغییر کاربری  
بهره برداری از منابع آبی  
 سطحی 

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ..................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=13011

447100 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

 ترکیبی
صدور پروانه بهره برداری  
از آبهای سطحی  
 واحدهای صنعتی

 

38220737-081 
    276داخلی

https://hmrw.i

r/st/ *186 

 ........................... https://khadamat.mardom.ir/S
ervice/Details?ServiceId=18081

450000 

https://www.hmrw.

ir/includes/tpls/wr

m99/GService/ 

ی
ضور

 ح

رهنگسازی و ارتقاء  ف
آگاهی های عمومی به  
 منظور صیانت از منابع آبی

فرهنگ سازی و 
ارتقاء آگاهی های  
عمومی به منظور  
صیانت از منابع  

( 10آبی)  

  

مشتمل بر تعهدات خدمتدهنده و خدمتگیرنده و تعیین سازوکار جبران تخطی از تعهدات را   بیانیه سطح توافق خدمتدستگاه اجرایی استانی میبایست برای هر یک از خدماتی که ارائه میدهد ، بیانیه توافق سطح خدمات:*

توسط    عدم مصداق بیانیه توافق سطح خدمات، بر اساس الگوی خدماتدر پیوست (ب) ارائه شده است).    بیانیه سطح توافق خدمت   تهیه و مستند آن را مقابل هر زیرخدمت در این ستون درج نماید. (نمونه تدوین

بود و بالعکس خدماتی که ارائه آنها با تعامل بین خدمتدهنده   ارزیاب بررسی خواهد شد. به عنوان مثال الگوی نظارت، پایش و ارزیابی، الگوی تدوین ضوابط، استاندارد و تعرفه مشمول عدم مصداق خواهند

تبه عنوان مثال الگوی آموزش و پژوهش، الگوی اپراتوری خدمت و الگوی ارائه تسهیالو خدمت گیرنده همراه میشود، تدوین بیانیه توافق سطح خدمات ضرورت دارد 



 

 


