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 تً مذیشیت جٍادکؾاَسصی ؽٍشعتان َ ٌذایت متقاضی تً ؽشكت ٌای تخققی متقاضیمشاجؼً - 

 خذمات مؾاَسي ای عاصمان وظاو مٍىذعی

مؾاَسي تا کاسؽىاط َ اسائً تقاضا تً ؽشکت - 

تشسعی ؽشکت تا تُجً تً ؽشایط متقاضی َ دسیافت مذاسک - 

تکمیم پشَوذي دس ؽشکت - 

 تاصدیذ کاسؽىاط ؽشکت اص طشح َ امکاوات متقاضی َ تشسعی ؽشایط کاس - 

  (دس فُستی کً متقاضی احشاص ؽشایط تاؽذ)اخز اعتؼالمات الصو تُعط ؽشکت - 

دس فُستی کً پاعخ )اسائً کهیً مذاسک تکمیم ؽذي تُعط ؽشکت تً عاصمان وظاو مٍىذعی - 

 جٍت فذَس مُافقت افُنی  (اعتؼالمات مثثت تاؽذ

 فذَس مُافقت افُنی تُعط عاصمان وظاو مٍىذعي - 

 اعتؼالو تُعط ؽشکت اص مذیشیت امُس اساضی جٍت حفظ کاستشی - 

دس فُست دسیافت پاعخ مثثت اص امُس اساضی ، تٍیً طشح تُجیٍی َ وقؾً اجشائی تُعط متقاضی اص - 

 طشیق ؽشکت ٌای ریقالح

اسجاع پشَوذي اص عُی ؽشکت تً عاصمان وظاو مٍىذعی جٍت فذَس پشَاوً تأعیظ - 

فذَس پشَاوً تأعیظ تُعط عاصمان وظاو مٍىذعی - 

تؼذ اص عاخت طشح آتضی پشَسی تشاعاط وقؾً ٌای تائیذ ؽذي َ تاصدیذ ؽشکت َ تکمیم فشو ، پشَوذي - 

 . جٍت فذَس پشَاوً تٍشي تشداسی تً وظاو مٍىذعی اسجاع می ؽُد

 :مذاسک مُسد ویاص - 7

: مذاسک ؽخقی

 قطؼً 2   کپی ؽىاعىامً ، کپی کاست پایان خذمت ، کپی آخشیه مذسک تحقیهی ، کپی کا ست مهی ، 

ػکظ 

: مذاسک آب

. دس فُستی کً ققذ اعتفادي اص چاي داؽتً تاؽىذ داسا تُدن پشَاوً چاي انضامی می تاؽذ   - 

دس فُستی کً ققذ اعتفادي اص آب سَدخاوً ، چؾمً ، کاوال َ وٍش آب سا داؽتً تاؽىذ ، دس تخؼ    - 

. اعتؼالمات اص عاصمان آب اعتان تایذ مجُص دسیافت ؽُد

دس خقُؿ آب قىات ، سضایت حق آتً تشان دس قانة فشو ٌای پیؼ تیىی ؽذي تذیه مىظُس قاتم اوجاو    - 

. اعت

ؽخقی ، ؽشاکتی ، دس فُست تمایم تً اعتفادي اص صمیه مهی تاتغ قُاویه مذیشیت امُس ): مذسک صمیه

 (اساضی می تاؽذ

: ؽشح اعتؼالمات طشح ٌای آتضی پشَسی- 8

 



مذیشیت ؽیالت َ امُس آتضیان اعتان - 

 (مُافقت تا تخقیـ آب)امُس آب ؽٍشعتان - 

دامپضؽکی ؽٍشعتان - 

محیط صیغت ؽٍشعتان - 

 (فشماوذاسی)تخؾذاسی - 

 (وُع مانکیت صمیه)مىاتغ طثیؼی ؽٍشعتان - 

امُس اساضی ؽٍشعتان- 

 



 

  

  

 


