
 شرکت آب منطقه اي تهران بهره برداري و حفاظت معاونشرح وظایف 
 

 سغحي ٍ صيشصهيٌي آثْبي هٌبثغ اص ويفي ٍ ووي حفبظت ٍ ثشداسي ثْشُ ّبي فؼبليت سيضي ثشًبهِ -1

هِ ثشًب اخشاي پيگيشي ٍ آثي تأسيسبت آة، هٌبثغ اص حفبظت ٍ ثشداسيُ ثْش ًظبهْبي ٍ ّب ثشًبهِ تْيِ ثش ًظبست -2

 دستَسالؼولْب ٍ ّب

 آثي تأسيسبت تؼويشات ّبي ًبهِ هَافمت هجبدلِ ٍ تْيِ ثش ًظبست ٍ ّوبٌّگي -3

 آثي تأسيسبت ثْيٌِ هذيشيت ٍ ايوٌي وٌتشل ًگْذاسي، ثشداسي، ثْشُ اهَس ثش ًظبست ٍ ساّجشي ّذايت، -4

 خصَصي ثخص ثِ ٍاگزاسضذُ

 آة تَصيغ ٍ اًتمبل تأسيسبت ثْيٌِ هذيشيت ٍ ًگْذاسي ثشداسي، ثْشُ ثش ػبليِ ًظبست ٍ سيضي ثشًبهِ -5

 ٍ سَاحل ّب، سٍدخبًِ هٌْذسي ٍ حفبظت ّبي ثشًبهِ اخشاي ٍ عشاحي ٍ تذٍيي ٍ تْيِ ثش ًظبست ٍ ّوبٌّگي -6

 تبالثْب ٍ ّب سٍدخبًِ حشين ٍ ثستش تؼييي

ج ػال ٍ ثبصسبصي ٍ اصالح تؼويشات، ٍ ًگْذاسي ّبي ًبهِ هَافمت هجبدلِ ٍ تْيِ سيضيُ ثشًبم ٍ ّوبٌّگي -7

 آثي تأسيسبت ثخطي

 ٍ ًظبست ٍ اضتشان حك ٍ ثْب آة ٍصَل ٍ هطتشويي اهَس سيستن تذٍيي ٍ تْيِ ثش ًظبست ٍ ّوبٌّگي -8

 آى ػولىشد اسصيبثي

 هشتجظ ّبي ًبهِيي آئ ٍ همشسات ٍ لَاًيي سبيش ٍ آة ػبدالًِ تَصيغ لبًَى صحيح اخشاي ثش ًظبست -9

 ٍ هٌبثغ اص ويفي ٍ ووي حفبظت ٍ ثشداسي ثْشُ صهيٌِ دس ضْشستبًْب آة هٌبثغ ٍاحذّبي ػولىشد ثش ًظبست -10

 آة تأسيسبت

 هَافمتٌبهِ چبسچَة دس صيشصهيٌي آة ّبي سفشُ ضيل ثختؼبد عشحْبي اخشاي ثش ًظبست ٍ ساّجشي ّذايت، -11

 ريشثظ ّبي

 ثش هطتشن آة هٌبثغ ٍ هشصي ّبي سٍدخبًِ ثب هشتجظ اهَس ّذايت ٍ ّوبٌّگي سبصهبًذّي، سيضي، ثشًبهِ -12

 لبًًَي تؼْذات ٍ همشسات لَاًيي، اسبس

 سذّب پبيذاسي ٍ ايوٌي وٌتشل فشآيٌذ اخشاي ٍ ّوبٌّگي -13

 آثي تأسيسبت اضغشاسي الذاهبت ثشًبهِ اًدبم ٍ ّوبٌّگي -14

 الصم آهَصضْبي ٍ آثي تأسيسبت اًسبًي ًيشٍي ويفي ٍ ووي سغح استمبء ّوبٌّگي ٍ پيگيشي -15

 اهَس پيگيشي ٍ ثشداسي ثْشُ ٍاحذ ثِ خذيذاالحذاث تأسيسبت اًتمبل دس تَسؼِ ٍ عشح ٍاحذّبي ثب ّوبٌّگي -16

 هشثَط

 آثي تأسيسبت اص ًگْذاسي ٍ ثشداسي ثْشُ ًيبص هَسد اػتجبس پيگيشي ٍ سيضي ثشًبهِ -17

 ّب دضت ثشاي وطبٍسصي آة ثْيٌِ هصشف الگَي سٍصسسبًي ثِ ٍ وشدى ػوليبتي خْت الصم الذام ٍ ثشسسي -18

 چبسچَة دس وبسثشي ًَع حست ثش ّب پشٍاًِ صذٍس ٍ آة ّبيناضتشا ٍاگزاسي ٍ هختلف آثيبسي ّبي ضجىِ ٍ

 خبسي همشسات ٍ هشثَط ّبي ًبهِ آئيي



 لبًًَي هَاسد سػبيت ٍ ريشثظ ٍاحذّبي ّوىبسي ثب ثْب آة ٍ آثِ حك اضتشان، حك هيضاى تؼييي ٍ ثشسسي -19

 ضشوت هذيشُ ّيئت دس تصَيت خْت

 وبّص ٍ پبسخگَيي صهبى دس تسشيغ هٌظَس ثِ هطتشويي پزيشش ثشاي وبس اًدبم فشآيٌذ اسائِ ٍ تْيِ -20

 هطتشويي ٍ هتمبضيبى هشاخؼبت

 حمَلي ٍ حميمي هطتشويي ضىبيبت ثِ سسيذگي دس ّوىبسي -21

 ٍ هصبسف سبيش ٍ ضشة صٌؼت، وطبٍسصي، هطتشويي وليِ ثب اًؼمبد خْت الصم لشاسدادّبي تٌظين ٍ تْيِ -22

 لبًًَي هَاسد اسبس ثش لشاسداد هفبد اخشاي ثش ًظبست

 دس وطبٍسصي تطىلْبي ٍ سداسيُ ةثْش ضشوتْبي ّذايت ٍ ايدبد خْت دس ريشثظ ٍاحذّبي ثب ّوىبسي -23

 آة هٌبثغ اص ثْيٌِ ثشداسي ثْشُ ًظبم ثشلشاسي هٌظَس ثِ صّىطي ٍ آثيبسي ّبي ضجىِ

 گضاسضبت اسائِ ٍ آى هستوش سٍصسسبًي ثِ هختلف، هصبسف هطتشويي اعالػبتي ثبًه هىبًيضُ سيستن ايدبد -24

 ايشاى آة هٌبثغ هذيشيت ضشوت ثِ الصم

 آة ثحشاى ثب همبثلِ ٍ آثي ون هذيشيت سٍضْبي تذٍيي خْت دس ٍاحذّب سبيش ثب ّوىبسي -25

 تؼييي پيص اص ٍوبسّبي سبص اسبس ثش هطتشويي ثِ سسبًي خذهت صحيح هَلغ ثِ اًدبم هٌظَس ثِ سيضي ثشًبهِ -26

 ضذُ

 هطتشويي ٍ دسآهذ اهَس دس هبدس ضشوت اص هطي خظ ٍ سيبستْب اّذاف، اػوبل ٍ دسيبفت -27

 هشثَط فؼبليتْبي ثْجَد ٍ ٍسي ثْشُ استمبء ٍ ضشوت فؼبليتْبي اًدبم هٌظَس ثِ الصم سيضي ثشًبهِ -28

 هستوش ثغَس هطتشويي ثِ سسبًي خذهت فشآيٌذّبي اصالح ٍ سٍصسسبًي ثِ -29

 هطتشويي اهَس ثب استجبط دس صبدسُ ّبي ثخطٌبهِ ٍ دستَسالؼولْب صحيح اخشاي -30

 ضشوت همشسات ٍ لَاًيي ثب آًْب تغجيك ػول، هَسد ّبي تؼشفِ هجبًي اص دليك آگبّي -31

 ثِ التصبدي سٍضْبي تؼييي ٍ ثشسسي هطتشويي، ثِ خذهبت ّضيٌِ تحليل ٍ تدضيِ ٍ ضذُ توبم ليوت ثشسسي -32

 پطتيجبًي ٍ هبلي حَصُ ثِ اسائِ ٍ ّضيٌِ وبّص خْت سٍص

 ٍ هبّيبًِ لجَض صذٍس ٍ هبضيٌي ثجت خْت گضاسضبت ثجت وٌتَس، لشائت ًحَُ ثش ًظبست ٍ سيضي ثشًبهِ -33

 پطتيجبًي ٍ هبلي حَصُ ثِ ًتبيح اسائِ

 دس اضتشان ٍصل ٍ لغغ ثِ الذام ٍ پشداخت ػذم ػلل ثشسسي هطتشويي، هغبلجبت پشداخت ػذم گضاسش تْيِ -34

 لضٍم صَست

 هطىل سفغ خْت پيگيشي ٍ هؼيَة وٌتَسّبي ضٌبسبئي دس ّوىبسي -35

 خسبسات تؼييي غيشهدبص، اًطؼبثبت حزف فشػي، ّبي ضجىِ خبظ، اًطؼبثبت ضٌبسبيي ثِ هشثَط اهَس اًدبم -36

 هدذد هسبحي ٍ تفىيىي تغييشوبسثشي، ٍاسدُ،

 هشثَط اعالػبت سٍصًگْذاضتي ثِ ٍ دسآهذ ٍصَل اهَس ًوَدى هىبًيضُ خصَظ دس الصم الذاهبت اًدبم -37

 ثبالدستي هشاخغ ثِ هشثَط گضاسش اسائِ ٍ خبظ هتمبضيبى هَسد دس ًظش اظْبس ٍ ثشسسي -38

 هستوش ثغَس وبس اًدبم فشآيٌذّبي اصالح ٍ ثبصًگشي احصبء، -39



 هٌبثغ اص پوپبط هدَصّبي ًيض ٍ ػويك ًيوِ ٍ ػويك چبّْبي حفش ّبي پشٍاًِ هتمبضيبى دسخَاست ثشسسي -40

 هٌبثغ هذيشيت ضشوت ٍ ًيشٍ ٍصاست ّْبي ثخطٌبم ٍ دستَسالؼولْب ٍ خبسي همشسات ٍ لَاًيي ثِ تَخِ ثب سغحي

 آة هٌبثغ حفبظت هذيش ّوبٌّگي ثب ريشثظ وبسضٌبسبى ثِ آى اسخبع ٍ ايشاى آة

 هشثَط وبسضٌبسبى ثِ اسائِ ٍ آة هٌبثغ حفبظت ثِ هشثَط اهَس اًدبم ٍ ًظبست خْت الصم ّْبي ثشًبم تْيِ -41

 پشٍاًِ ثشداسي، ثْشُ پشٍاًِ اٍليي حفش، ّبي پشٍاًِ استثٌبي ثِ چبّْب اليشٍثي ضىٌي، وف ّبي پشٍاًِ تأييذ -42

 ثْشُ ٍ حفبظت هؼبًٍت ّوبٌّگي ثب هشثَعِ هدَصّبي ٍ لٌبت حفش پشٍاًِ ٍ هوٌَػِ هٌبعك دس چبّْب هحل تغييش

 ثشداسي

 هؼبًٍت اص صبدسضذُ هدَص هَخت ثِ الٌظبسُ حك ٍ ػَاسض ٍصَل اص پس ثشداسي ثْشُ ّبي پشٍاًِ توذيذ -43

 ثشداسي ثْشُ ٍ حفبظت

 ثِ اػالم هٌظَس ثِ هزوَس ضشوتْبي تخلف هَاسد ثشسسي ٍ حفبسي ضشوتْبي ػولىشد ثش هستوش ًظبست -44

 همتضي الذام خْت ًيشٍ ٍصاست ٍ لضبيي هشاخغ

 هشثَط دٍلتي حمَق وليِ دسيبفت پيگيشي -45

 ثب الصم ّوبٌّگي ايدبد ٍ ضْشستبى دس هَخَد تبالثْبي ٍ سَاحل ّب، سٍدخبًِ ثستش ٍ حشين حفبظت ٍ تؼييي -46

 سَاحل ٍ ّب سٍدخبًِ هٌْذسي گشٍُ

 سسيذگي ويفيت ثْجَد ٍ اخشايي سٍضْبي اصالح هٌظَس ثِ هٌغمي ٍ هٌبست ّبي حل ساُ ٍ پيطٌْبدات اسائِ -47

 هَخَد لَاًيي چبسچَة دس ٍاصلِ ضىبيبت ٍ هتمبضيبى اهَس ثِ سسيذگي ٍ هحَلِ اهَس ثِ

 خْت حمَلي ٍاحذ ثِ آى اسخبع ٍ هتخلفيي لبًَى خالف الذاهبت خصَظ دس ٍاصلِ گضاسضبت ثشسسي -48

 الصم الذاهبت اًدبم

 هبفَق همبم ثِ اسائِ ٍ گضاسضبت تْيِ ٍ تحليل تدضيِ، -49

 ػولىشد حَصُ دس هشتجظ ّبي ًٌبهِ آئي ٍ همشسات ٍ لَاًيي سبيش ٍ آة ػبدالًِ تَصيغ لبًَى صحيح اخشاي -50

 اص هغبلؼبتي ٍ ػوشاًي ّْبي پشٍط ثب ساثغِ دس هذيشػبهل ستبدي دفبتش ٍ هؼبًٍتْب سبيش ثب ّوبٌّگي ٍ پيگيشي -51

 ضْشستبًْب آة اهَس هذيشّوبٌّگي ٍ ثشداسي ثْشُ ٍ حفبظت هؼبًٍت عشيك

 ضْشستبى آة هٌبثغ ٍاحذ سشپشستي تحت هٌغمِ آثي تأسيسبت سبيش ٍ سذّب ثش هذيشيت ٍ ًظبست -52

 سشپشستي تحت سذّبي ثشداسي ثْشُ اعالػبت هسبصي ثٌْگب ٍ الصم گضاسضبت اسائِ ٍ تْيِ -53

 هَضَع آة تأهيي خجشاًي ّْبي ّضيي ٍصَل خْت هطتشويي ٍ دسآهذ ٍاحذ ثب الصم يْبي ّوبٌّگ ايدبد -54

 هذاسن ٍ اسٌبد اسسبل ٍ ثَدخِ 18 تجصشُ ث ثٌذ ٍ آة ػبدالًِ تَصيغ لبًَى دٍم فصل اخشايي ًبهِ آئيي 12 هبدُ

 ٍاحذ آى ثِ الصم

 اًدبم خْت لسوت حفبظت وبسضٌبسبى ٍ ّب پشٍاًِ صذٍس ثِ سسيذگي وويسيَى ثيي الصم ّوبٌّگي ايدبد -55

 هتمبضيبى ّبي پشًٍذُ سٍي ثش الصم الذاهبت

 ثْشُ حبل دس سذّبي اضغشاسي ضشايظ ٍلَع صهبى دس الصم ّوبٌّگيْبي ٍ الذاهبت اًدبم ٍ سسبًي اعالع -56

 سشپشستي تحت ثشداسي



 الذاهبت سبيش ٍ سذّب ايوٌي وٌتشل ٍ ًگْذاسي ثشداسي، ثْشُ دس اي هٌغمِ آة ضشوت ستبد ثب ّوبٌّگي -57

 هشثَط

 تَصيغ لبًَى  30 هبدُ هَضَع هأهَسيي ًوبيٌذگي اثالؽ ٍاحذ پشسٌل هؼشفي ٍ تؼييي خْت الصم پيگيشي -58

 آة ػبدالًِ

 30 هبدُ هأهَسيي گضاسش اسبس ثش سذّب هخبصى ثِ هشثَط تخلفبت پيگيشي دس الصم ّوبٌّگي -59

 تخلفبت هَاسد اص يبفتي آگبّي هٌظَس ثِ هٌبست صهبًي فَاصل دس سشپشستي تحت هٌغمِ اص سشوطي ٍ ثبصديذ -60

 ريشثظ هسئَليي ثِ اسائِ ٍ الصم گضاسش تْيِ احتوبلي،

 ٍ هتمبضيبى ٍ هطتشويي ّْبي پشًٍذ سَاثك ًگْذاسي خْت تبفضاسي سخ ٍ هبفضاسي ًش اهىبًبت ًوَدى فشاّن -61

 اعالػبت ًوَدى هىبًيضُ

 ثش ًظبست ّوچٌيي ٍ اداسي تخلف هَاسد ثب ثشخَسد ٍ اهش تحت وبسوٌبى ثِ اثالغي ٍظبيف ضشح اسائِ -62

 وبسوٌبى ػولىشد

 اص دفبع هٌظَس ثِ صيشهدوَػِ ضْشستبًْبي دٍلتي دستگبّْبي سبيش يب ّب فشهبًذاسي خلسبت دس حضَس -63

 خبسي لَاًيي ٍ همشسات تجييي ٍ ضشوت حمَق ٍ هَاضغ

 دس تسشيغ ٍ هٌبست ػشسبًي اعال ٍ آة هٌبثغ ثشداسي ثْشُ ٍ حفبظت فؼبليتْبي وبس گشدش سبصي ضفبف -64

 سخَع اسثبة تىشين عشح ساستبي دس هتمبضيبى وبس سًٍذ

ػولىشد،  اسصضيبثي خولِ اص اهش تحت اًسبًي ًيشٍي ثِ هشثَط اهَس هَسد دس الصم الذاهبت اًدبم ٍ ثشسسي -65

ريشثظ  ٍاحذ ثِ اسائِ ٍ وبسوٌبى ٍام ٍ سفبّي اهَس ٍ آهَصش هأهَسيت، حك ٍ وبس اضبفِ الؼبدُ قٍف 

 ٍ اخٌبس دسيبفت خْت پيگيشي ٍ خذهبت ٍ خشيذ تمبضبي اسائِ ٍ ًيبص هَسد اداسي هلضٍهبت ثشآٍسد -66

 خذهبت

 آًْب ثْسبصي ٍ ػولىشد هٌغمِ دس ضشوت تحَيلي غيشهٌمَل ٍ هٌمَل اهَال ثىبسگيشي ًحَُ ثش ًظبست -67

 هستوش ثغَس وبس اًدبم فشآيٌذّبي اصالح ٍ ثبصًگشي احصبء، -68

 تأسيسبت ٍ سذّب اص ثْيٌِ سداسيُ ةثْش ٍ ًگْذاسي تحَيل، ثِ هشثَط اهَس ّوبٌّگي ٍ ًظبست سيضي، ثشًبهِ -69

 ٍاثستِ

 ٍ ثشداسي ثْشُ سٍضْبي ثْجَد ٍ دستَسالؼولْب ثبصًگشي هٌظَس ثِ هغبلؼبت اًدبم دس ًظبست ٍ سيضي ثشًبهِ -70

 ٍ سذّب ثِ هشثَط تأسيسبت دس ضذُ اًدبم ّبي گزاسي سشهبيِ اص استفبدُ حذاوثش ثِ دستشسي خْت ًگْذاسي

 آًْب هفيذ ػوش عَل ٍ ساًذهبى افضايص

 ٍ ثشداسيُ ثْش چگًَگي ثش ًظبست ًحَُ صهيٌِ دس هشثَعِ ٍاحذّبي ثِ الصم دستَسالؼولْبي اثالؽ ٍ تْيِ -71
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