
شناسنامه خدمت
آب منطقه اي فارس نام دستگاه:  

١٣٠٢١٤٤٦١١٤برقی کردن چاه عنوان خدمت / وظیفه:
ماهیت خدمت / وظیفه:

حاکمیتی                                        تصدي گري                                 حمایتی
جاي پمپهاي دیزلی میباشدجهت افزایش بازدهی، استفاده از موتور پمپهاي برقی بهیکی از اقدامات شرح خدمت / وظیفه:

بر برقی کردن چاه آب به ادارهی جهاد کشاورزي شهرستان خود ارائه میدهد. پس از بررسی در ابتدا متقاضی درخواستی را مبنی
، بازدید به عمل میآورند. سپس متقاضی را به شرکت درخواست توسط ادارهی مزبور، کارشناسان اداره از محل چاه و وضعیت اراضی

ي برق منطقهاي شهرستان معرفی مینمایند تا جهت اخذ مجوزهاي الزم و تهیهی کروکی محل پروژه اقدام نماید. برآورد قیمت هزینه
ه و تکمیل اطالعات خود انجام کار توسط پیمانکار انجام میگیرد. سپس متقاضی در ادارهی جهاد کشاورزي، اقدام به تشکیل پروند

مینماید. پس از تکمیل پرونده، ادارهی جهاد کشاورزي متقاضی را جهت اخذ تسهیالت به بانک کشاورزي معرفی مینماید. پس از عقد 
قرارداد با بانک و تشکیل پرونده، تسهیالت موردنظر به متقاضی پرداخت خواهد شد. پس از تایید ادارهی برق و وجود امکانات 

.انی به متقاضی، متقاضی میتواند نسبت به خرید تجهیزات کنتور هوشمند اقدام نمایدبرقرس

شرب و سایر مصارفمصرف کنندگان آب کشاورزي، صنعتی،معرفی خدمت گیرنده (گان): 
انواع زیر گروه هاي خدمت:

کانال هاي کنونی ارائه خدمت:
)-------ته (تعداد مرکز: حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابس

)250(تعداد دفتر: ICTدفاتر پیشخوان و دفاتر خدمات روستایی 
جایگاه وب                                                  سایر کانال ها: 

روش ارائه خدمت الکترونیکی:
ارائه خدمت به صورت غیر الکترونیکی

الکترونیکی از چگونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وباطالع رسانی
تعاملی                                                      تراکنشی 

ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري:
آمار تعداد خدمت گیرندگان:

سطح ارائه خدمت الکترونیکی:
منطقه اي                          استانی                  شهري                         روستاییملی                 

نوع خدمت:
G2GG2CG2BB2BB2C

وره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه یکساله:تعداد د



ساعته48مدت زمان ارائه خدمت:
هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

بهاي تمام شده ارائه خدمت (در صورت وجود) (ریال):
یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارائه است؟آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی (مانند اطالعات، استعالم و .......) است، 

نیازمند استعالم بصورت موردي 
ملی مالک یا مالکینرت کاو فتوکپی شناسنامه مالکیتد سناانیازمندي هاي احراز هویت حقیقی و حقوقی: 

نیازمندي ها به دیگر پایگاه هاي اطالعات پایه کشور:


