
 به ارباب رجوع از طریق میز خدمت خدمات قابل ارائه

 مدارك الزم عنوان خدمت ردیف
مدت زمان الزم براي 

 انجام خدمت

 یک روز ارایه تکمیل فرم درخواست  پذیرش متقاضیان همکاري 1
مدرك یا گواهی اتمام تحصیالت و تکمیل فرم درخواستارایه  پذیرش متقاضیان امریه سربازي 2  یک روز 

پذیرش کارآموزي دانشجویان  3
 دانشگاهها

 – معرفی نامه از اداره ارتباط با صنعت واحد آموزش ارایه
 تکمیل فرم کارآموزي

 یک روز

 روز7 نظریه کارشناس امور آب-نامه استانداري استعالم برداشت شن و ماسه 4

 روز20 پرونده تکمیل شده ارسالی از امور آب صدور مجوز در بستر و حریم منابع آب 5

واگذاري اشتراك آب از رودخانه مرزي  6
 ارس

درخواست متقاضی، معرفی نامه ارگان ذیربط با درج میزان 
مصرف، سیماي طرح ، کروکی محل اراضی، مجوز تخصیص 

 آب

 روز 99

درخواست متقاضی، معرفی نامه ارگان ذیربط با درج میزان  واگذاري اشتراك از آبهاي سطحی 7
مصرف، سیماي طرح ، کروکی محل اراضی، مجوز تخصیص 

 آب

 روز 20

استفاده دو منظوره از چاه کشاورزي  8
 براي پرورش ماهی

معرفی نامه امور  -2پروانه بهره برداري چاه کشاورزي -1
در صورت داشتن شرکاي چاه ارایه رضایت  -3شیالت و آبزیان
 نامه رسمی شرکا

 روز 35

حفر چاه و احداث تاسیسات پرورش  9
 ماهی در حاشیه رودخانه ارس

  سیماي اجمالی طرح طبق فرم -1

اسناد مالکیت  -3تائیدیه صالحیت متقاضی از مرزبانی -2
 کروکی محل -4اراضی 

 روز150

 مزایده مزایده - تائیدیه شیالت -تقاضا پرورش ماهی در مخازن سدها 10

 روز 10 نقشه بستر و حریم دریاچه –تقاضا  ساخت و ساز در نزدیکی سدها 11

 روز 10 تقاضا و گزارش توجیهی استفاده توریستی و تفریحی از سدها 12

 نامه درخواستی از سازمان، اداره یا شرکت مربوطه ارایه آمار آبهاي سطحی 13

  روز 3دانشجویان 

  روز 5مشاوران 

 روز 10آمار موجود در شهرستانها 
گزارشات و نشریات موجود در آرشیو  14

 شرکت
 روز 2 نامه درخواستی از سازمان، اداره یا شرکت مربوطه

ارایه آمار پایه منابع آب از گروه تلفیق و  15
 بیالن

شرح خدمات  –خام  CD –فرم تکمیل شده  –نامه معرفی 
 مرتبط

 روز11

پذیرش نمونه هاي آب جهت آزمایش  16
 پایه

 روز15 

 


