
 بسمه تعالي                                                             

 فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي                            

 ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ :    شناسه خدمت -2 انشعاب آب  واگذاري  : عنوان خدمت -1

3- 
ارائه 

دهنده خدمت
 شهري و روستاييضالب فاهاي آب و شركت   :نام دستگاه اجرايي 

  آب و فاضالب كشور يشركت مهندس  :نام دستگاه مادر

4- 
مشخصات خدمت

 

آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي   4-23 و 4-17با رعايت مفاد بندواگذاري انشعاب آب   خدمت ارائه براي فرآيند اين شرح خدمت
 .تعرفه هاي آب و فاضالب صورت مي پذيرد

 
۲G(خدمت به شهروندان    نوع خدمت  C(

۲G( خدمت به كسب و كار     B(  
۲G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي     G( 

نوع مخاطبين
   آب انشعاب متقاضيان درخواست 
 

تصدي گري     حاكميتي    ماهيت خدمت 
 روستايي      شهري     استاني    منطقه اي   ملي    سطح خدمت

 ثبت مالكيت     تامين اجتماعي     كسب و كار   ماليات  سالمت آموزش  تولد    :رويداد مرتبط با
 ساير    وفات   هامدارك و گواهينامه    ازنشستگيب  ازدواج  بيمه  تاسيسات شهري   

 رخداد رويدادي مشخص     فرارسيدن زماني مشخص  تقاضاي گيرنده خدمت      نحوه آغاز خدمت
..:  .ساير   تشخيص دستگاه   

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

:حقوقي/اشخاص حقيقي
 معرفي نامه رسمي نماينده دستگاه متقاضي/  تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك

  مدارك مثبته مالكيتتصوير سند مالكيت يا 
 تصوير پروانه يا پايان كار ساختمان 

 هاي مرتبط از دستگاه مجوزهاي الزم 
 ب و فاضالب تعرفه هاي آآيين نامه عملياتي و شرايط عمومي قوانين و مقررات باالدستي

 هاي ابالغي  و دستورالعمل تعرفه ها

5- 
جزييات خدمت

 

دمت  در سالخهزار400متوسط    آمار تعداد خدمت گيرندگان
روز12 :خدمت ارايه زمان متوسط مدت

 ماه        فصل          سال:       بار در. . .                          يكبار براي هميشه                     تواتر
يكبار حضوري بار مراجعهتعداد
به ) ريال(ارايه خدمتهزينه

 خدمت گيرندگان
 پرداخت بصورت الكترونيكبانكي) هاي(شماره حساب )مبالغ(مبلغ

 بر اساس تعرفه هاي ابالغي
 

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

 س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدر 
https://esd.abfa‐ilam.ir/

ميز خدمت الكترونيكي:خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آننام سامانه مربوط به 
 رسانه ارتباطي خدمتنوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رساني خدمت

الكترونيكي    
 

 )برنامه كاربردي( تلفن همراه    )      مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي   
 ارسال پستي                  پست الكترونيك            
 پيام كوتاه              تلفن گويا يا مركز تماس       
  )باذكرنحوه دسترسي(ساير     



ذكر ضرورت الكترونيكيغير   
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

 :مراجعه به دستگاه
 ملي    
 استاني    
 شهرستاني    

در مرحله درخواست خدمت
 

الكترونيكي   
 

 )برنامه كاربردي( تلفن همراه    )      مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي   
 پست الكترونيك                         ارسال پستي     
 پيام كوتاه              تلفن گويا يا مركز تماس       
 دفاتر پيشخوان      

 :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان    
  )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

ذكر ضرورت مراجعه الكترونيكيغير   
حضوري

 

 جهت احراز اصالت فرد   
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
تحويل مجوزها الزم از : ساير   

  دستگاههاي مرتبط
 

 :مراجعه به دستگاه
 ملي    
 استاني    
 شهرستاني    

مرحله توليد خدمت
 

)
فرايند داخل دستگاه يا 
ارتباط با ديگر دستگاه ها 
الكترونيكي    )

 
 )ERP مانند اينترانت داخلي دستگاه يا(اينترانتي )           مانند درگاه دستگاه(اينترنتي      
  )باذكرنحوه دسترسي( سايرپست الكترونيك                               

ذكر ضرورت الكترونيكيغير   
مراجعه حضوري

 احراز اصالت فرد  
 احراز اصالت مدرك 
  تحويل مجوزهاي الزم از دستگاههاي مرتبط  
 فروش تكميل فرايند 

درمرحله ارائه خدمت
 

الكترونيكي   
 

 )برنامه كاربردي( تلفن همراه)         مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي   
 پست الكترونيك                        ارسال پستي      
 پيام كوتاه             تلفن گويا يا مركز تماس        
 دفاتر پيشخوان       

 :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان     
  )باذكرنحوه دسترسي(ساير     

ذكر ضرورت الكترونيكيغير   
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 نصب كنتور در محل :ساير   

 :مراجعه به دستگاه
 ملي     
 استاني     
 شهرستاني     

7- 
ارتباط
 

خدمت
 با 

ساير
 

سامانه
ها  

)
بانكهاي اطالعاتي

 (
 در

دستگاه
  

 فيلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي ديگر
 

استعالم غير  الكترونيكياستعالم 
 الكترونيكي

 
 

برخط
 o
n
lin
e

 
دسته

اي 
)

B
atch

(

    شبكه يا عدم وجود وجودتاييدجهت-موقعيت جغرافيايي  GISسامانه 
 

8-
ارتباط
 

خدمت
 

 با
ساير

نام سامانه هاي نام دستگاه ديگر
 دستگاه ديگر

فيلدهاي
 موردتبادل

 مبلغ 
درصورت (

 پرداخت 
 )هزينه

 غيرالكترونيكي استعالم اگر استعالم الكترونيكي
 ، است

 :استعالم توسط 

برخط
 o
n
lin
e

 
دسته

اي 
)

B
atch

(



 دستگاه         - مجوز حفاري - دهياري / شهرداري 
 كننده مراجعه       

 شركت ملي گاز
 دستگاه         - مجوز حفاري - )برحسب ضرورت(

 كننده مراجعه       
 اداره كل مخابرات

 دستگاه         - مجوز حفاري - )برحسب ضرورت(
 كننده مراجعه       

 سازمان ميراث فرهنگي
   - مجوز حفاري - )برحسب ضرورت(

 دستگاه      
  كننده مراجعه       

 دستگاه         -مجوز راه و حفاري - )برحسب ضرورت(پليس راهور
 كننده مراجعه       

 دستگاه         - نامه مجوزواگذاري - جهاد كشاورزي
 كننده مراجعه       

2و1فرم شماره سامانه دولت سازمان نظام مهندسي
 نظام مهندسي

 دستگاه         -
 كننده مراجعه       

 دستگاه         - تخفيفاتنامه  - شهيد و امورايثارگرانبنياد 
 كننده مراجعه       

 دستگاه         - نامه تخفيفات - ادره اوقاف  يا  امور مساجد
 كننده مراجعه       

 دستگاه         - نامه تخفيفات - ادارات بهزيستي و كميته امداد
 كننده مراجعه       

9- 
عناوين فرايندهاي خدمت

 مدارك بررسي، تخصيص كد پيگيري و ...) پرتال، دفاتر پيشخوان، سامانه هاي تلفني و ( ازطريق درگاههاي موجود  درخواست ثبت -1 
 تقاضا مورد محل در آب واگذاري انشعاب ارزيابي و امكان سنجي -2

 .گذاري انشعاب فاضالب عملياتي خواهد شددر صورت وجود امكان فني واگذاري انشعاب فاضالب، اين خدمت الزاما همراه خدمت وا: تبصره 
الزم مجوزهاي اخذ جهت مرتبط ارگانهاي به نامه معرفي صدور -3
 و اعالم هزينه ها به متقاضي جهت پرداخت انشعاب هاي هزينه صورتحساب صدورانجام محاسبات و  -4
 پرداخت هزينه ها، اجراي عمليات نصب و تحويل انشعاب به مشترك -5
 جهت)   گويا تلفن كوتاه ، ايميل، پيام ، اينترنت: (  شامل كترونيكيال سامانه طريق از انشعاب واگذاري مراحل تمامي در درخواست كننده به رساني اطالع -6

 پيگيري



 نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت-10

ثبت درخواست از طريق 
سامانه )درگاه ھای موجود

/ ميز خدمت/الکترونيکی
..( دفاتر پيشخوان و 

ارزيابي و امكان 
سنجيواگذاري انشعاب 

آب در محل مورد 
تقاضا

انجام محاسبات و صدور 
صورتحساب و اعالم 
ھزينه ھای واگذاری 
انشعاب آب به متقاضی

پرداخت ھزينه ھای 
صورتحساب

خير عدم امکان ارائه خدمت

بلی

واگذاری انشعاب آب

پايان

امکان نصبوجود دارد خير اعالم به مشترک

صدور معرفی نامه به 
ارگان ھای مرتبط جھت 
اخذ مجوزھای الزم

بلی

شروع

 
 
 
  :فرم كننده تكميلخانوادگينامونام

 مهين شكيبا
:تلفن

02189603613 
 :الكترونيكپست

shakiba@nww
.ir 

  :مربوطواحد
 فن آوري اطالعات و توسعه دولت الكترونيك 

 


