
 
وزارت نیرو 

شرکت مدیریت منببع آة ایران 

 شرکت آة منطقه ای گلستبن

 گردش کبر صدور مجوز موافقت بب خرید تجهیسات
 

 

 1 

 

 

 غذيس مجًص مًافقت ثب خشیذ تجُیضات  َذف 

  تؼبسیف

 اضخبظ حقیقی ي حقًقی  خذمت گیشوذگبن

 اداسٌ َب ي امًس َبی مىبثغ آة ضُشستبوُب خذمت دَىذگبن

 مذاسک ي اعالػبت مًسد ویبص مًسد ویبص

وتبیج آصمبیص ضیمیبیی آة،  - 1
فیص ياسیضی َضیىٍ غذيس مجًص،  - 2 
ضىبسىبمٍ حفبسی دس خػًظ چبَُبی ػمیق کٍ ثٍ تبئیذ وبظش فىی ي مذیشػبمل ضشکت حفبسی سسیذٌ - 3

. ة .آصمبیص پمپبط تًسظ ضشکت حفبسی اوجبم گشفتٍ است ي مذاسک مشثًعٍ ضمیمٍ می ثبضذ. الف )است 
  (.آصمبیص پمپبط تًسظ ضشکت حفبسی اوجبم وگشفتٍ است

 غذيس مجًص مًافقت ثب خشیذ تجُیضات  فشمُبی مًسد استفبدٌ 

  مسئًلیت ي اختیبسات

  قًاویه ي مقشسات

  سيص13 سيص، حذاکثش 9حذاقل  مذت صمبن اوجبم کبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػجذاالحذ ثبضقشٌ: تػًیت کىىذٌ  غفت اهلل َمتی: تبییذ کىىذٌ حسه آرسم دل : تُیٍ کىىذٌ 

  :تبسیخ ايلیه غذيس 

 
 سشپشست دفتش ثُجًد : سمت

 مذیشیت ي مىبثغ اوسبوی

 کبسضىبس حفبظت ي ثُشٌ ثشداسی: سمت
  اص آثُبی صیشصمیىی

 مذیش دفتش حفبظت ي ثُشٌ ثشداسی: سمت
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 :تبسیخ غذيس وسخٍ ثبصوگشی ضذٌ
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شرح مراحل انجبم کبر  

ثب خبتمٍ یبفته حفبسی ي تشخیع دستگبٌ حفبسی تًسظ ضشکت حفبس ي یب تُیٍ غًستجلسٍ پبیبن حفبسی ثشای چبَُبی 

دَبوٍ گطبد متقبضی می ثبیست ثب اسائٍ ضىبسىبمٍ حفبسی ي پشداخت َضیىٍ َبی غذيس مجًص خشیذ تجُیضات ي ثُشٌ ثشداسی 

وسجت ثٍ تکمیل فشم مشثًط ثٍ دسخًاست مًافقت ثب خشیذ تجُیضات دس امًس یب اداسٌ مىبثغ آة ضُشستبن ي تکمیل پشيوذٌ اقذام 

پشيوذٌ تکمیل ضذٌ تًسظ مسئًل تطکیل پشيوذٌ ثٍ کبسضىبس مىبثغ آة جُت تُیٍ گضاسش کبسضىبسی تحًیل می گشدد . ومبیذ

دس غًست مًافقت کمیسیًن ثب غذيس مجًص خشیذ . ي دس غًست تبئیذ، پشيوذٌ ثٍ کمیسیًن غذيس پشياوٍ َب اسسبل می گشدد

.  تجُیضات، مجًص مًافقت ثب خشیذ تجُیضات اص سًی اداسٌ یب امًس ضُشستبن غبدس می گشدد

دس مًاسدی کٍ متقبضی ثٍ َش دلیلی وتًاوذ ثُشٌ ثشداسی اص چبٌ جذیذ سا اوجبم دَذ ثبیذ متؼُذ گشدد کٍ تب صمبن تجُیض 

کبمل ي غذيس پشياوٍ ثُشٌ ثشداسی َیچگًوٍ ثُشٌ ثشداسی ثؼمل ویبيسد ي متقبضی میتًاوذ َمچىبن ثُشٌ ثشداسی اص چبٌ قذیمی سا 

. ادامٍ دَذ

 

مشاحل ي مذت صمبن غذيس مجًص خشیذ تجُیضات 

 مسئول انجبم مرحله
مدت زمبن 

 (روز)حداقل 

مدت زمبن 

 (روز)حداکثر 

تکمیل فشم دسخًاست ي اسائٍ ضىبسىبمٍ حفبسی ، دسیبفت وًثت ثبصدیذ اص 
 ، پشداخت َضیىٍ َبی کبسضىبسیمتػذی تطکیل پشيوذٌ 

 1 1 متقبضی

 3 3 کبسضىبس مىبثغ آة ثبصدیذ/تُیٍ گضاسش کبسضىبسی ثشای مىػًثبت

 1 1 متػذی امًس تطکیل پشيوذٌ اسسبل ثٍ کمیسیًن غذيس پشياوٍ َب

 7 3 اػضبی کمیسیًن اظُبس وظش کمیسیًن

 1 1 سئیس اداسٌ یب مذیش امًس ضُشستبن اػالم مًافقت یب ػذم مًافقت ثب غذيس مجًص خشیذ تجُیضات
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استقشاس ي تشخیع 

 دستگبٌ حفبسی

 متقبضی

اسائٍ دسخًاست مًافقت ثب خشیذ تجُیضات ي اسائٍ 
 ضىبسىبمٍ حفبسی 

 متصدی تشکیل پرونده

 
اخز مذاسک الصم ، اػالم تبسیخ ثبصدیذ ي َضیىٍ َبی 

 غذيس مجًص

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
 اسجبع ثٍ متػذی تطکیل پشيوذٌ 

 کبرشنبس منببع آة

 
 تُیٍ گضاسش کبسضىبسی

 متصدی تشکیل پرونده

 
 اسسبل ثٍ کمیسیًن غذيس پشياوٍ َب 

آیب مًاسد مًسد تبئیذ است ؟ 

 بلی

 خیر

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
 اػالم ثٍ متقبضی جُت سفغ مغبیشتُب

 متقبضی

 
 سفغ مغبیشتُب

آیب مًاسد مًسد تبئیذ است ؟ 

 بلی

 خیر

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
 غذيس مجًص خشیذ تجُیضات

گشدش کبس غذيس 
 پشياوٍ ثُشٌ ثشداسی

 کمیسیون صدور پروانه هب

 
 اػالم مًافقت ثب غذيس مجًص خشیذ تجُیضات


