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مدیر عامل  

نمودار تشکیالت کلی
واحدهاي تابعه  
سیستان و بلوچستانشرکت آب و فاضالب شهري استان 

حمیدرضا جانباز:           تصویب کننده 
مدیر عامل شرکت سهامی مهندسی آب وفاضالب کشور

1396اسفند ماه و رئیس مجمع عمومی    

امور
فاضالب چابهارآب و  

امور
فاضالب ایرانشهرآب و  

امور
فاضالب سراوانآب و  

امور
آب و فاضالب زاهدان 

نصرت آباد  
بمپور  

بزمان
محمدان

نگور  
آسپیچ  

گشت
سیرکان  

امور
فاضالب خاشآب و  

امور
فاضالب نیک شهرآب و  

نوك آباد
بنت

اسپکه

امور
کناركفاضالب آب و  

امور
فاضالب زابلیآب و  

امور
میرجاوهفاضالبآب و  

امور
فاضالب جالقآب و  

زرآباد

امور
زهکفاضالبآب و  

فاضالبو امور آب 
سیب و سوران 

هیدوچ

امور
فاضالب راسکآب و  

پیشین
سرباز

امور
فاضالب دلگانآب و  

امور
فاضالب قصرقندآب و  

امور
فاضالب فنوجآب و  

460: جمع تعداد پست هاي سازمانی
62: تعداد پست هاي ستاره دار



مدیرامور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب زاهدان

یکشهر درجه 

1ایمنی و محیط زیست
بهداشت، کارشناس 

1ایمنی و محیط زیست

کارشناس برنامه ریزي
1) سپتا(و نگهداري  

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

کارشناس مسئول روابط عمومی 
1ورسیدگی به شکایات 

امور
خدمات مشترکین و درآمد

اداره
آب و فاضالبکیفی  کنترل

امور
مالی و پشتیبانی  

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

اداره
فنی و اجرایی 

امور بهره برداري از 
تأسیسات آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

٢

متصدي  امور دفتري متصدي  امور دفتري 
1و کاربر رایانه  

1و تعمیرات پیشگیرانه 
کارشناس نگهداري  
1و تعمیرات پیشگیرانه 

1فناوري اطالعاتو 
کارشناس برنامه ریزي 

1فناوري اطالعاتو 

کارشناس کارشناس 
1حفاظت پرسنلی 

1*سر نگهبان



مدیر امور
مالی و پشتیبانی 

1حسابداري مشترکین 
کارشناس  

1حسابداري مشترکین 

1مسئول رسیدگی اسناد

1متصدي رسیدگی اسناد

2متصدي ثبت دفاتر 

رئیس اداره  
حسابداري عمومی  

1لیست حقوقیو ثبت اسناد 
متصدي صدور و تنظیم  

1لیست حقوقیو ثبت اسناد 

1جمعدار اموال

1و دارائی ها اموال 
متصدي  حسابداري

1و دارائی ها اموال 

رئیس اداره حسابداري
دارائیها 

مدیر امور نمودار تشکیالت تفصیلی 
زاهدانامور آب و فاضالب 

یکشهر درجه 

٣

1حسابداري انبار  
متصدي

1حسابداري انبار  

1پرسنلی  و
امور اداريمسئول 

1پرسنلی  و

2و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

2و کاربر رایانه 

1خدمات عمومی  
کارشناس

1خدمات عمومی  

1کارپرداز 

رئیس اداره  
پشتیبانی و خدمات عمومی  

1مسئول انبار 

1انباردار 



مدیر امور  
مشترکین و درآمدخدمات 

کارشناس ناظر بر فروش  
1و نصب انشعابات 

کارشناس ناظر ارائه  
1خدمات پس از فروش 

خدمات متصدي 
1*مشترکین 

رئیس اداره
خدمات مشترکین

کارشناس ناظر وصول  
1مطالبات ودرآمد

1متصدي درآمد 

کارشناس ناظر قرائت  
1کنتور و صدور قبض 

رئیس اداره   
وصول مطالبات و درآمد

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب زاهدان

یکشهر درجه 

۴

بایگانی متصدي 
1*امور مشترکین 

متصدي نظارت
1بر فروش انشعابات  

نظارت بر ارائه متصدي 
1 خدمات پس از فروش 

کارشناس مسئول  
خدمات مشترکین ناحیه یک

1درآمد متصدي 

1ارزیاب 

متصدي
1کنتوربر قرائت نظارت  

کارشناس مسئول  
خدمات مشترکین ناحیه دو

کارشناس مسئول  
خدمات مشترکین ناحیه سه

مدیر امور

1ارزیاب  

متصدي نظارت
1بر فروش انشعابات  

نظارت بر ارائه متصدي 
1 خدمات پس از فروش 

1درآمد متصدي 

1ارزیاب 

متصدي
1کنتوربر قرائت نظارت  

متصدي نظارت
1بر فروش انشعابات  

نظارت بر ارائه متصدي 
1 خدمات پس از فروش 

1درآمد متصدي 

1ارزیاب 

متصدي
1کنتوربر قرائت نظارت  



کارشناس  
1کنترل کیفی آب 

کارشناس  
1کنترل کیفی فاضالب

1کارشناس آزمایشگاه 

رئیس اداره
کنترل کیفی آب و فاضالب

1کارشناس فنی 

1تکنسین فنی 

رئیس اداره   
فنی و اجرایی

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب زاهدان

یکشهر درجه 

۵

1تکنسین آزمایشگاه 

مدیر امور



مدیر امور بهره برداري
از تأسیسات آب و فاضالب  

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب زاهدان

شهر درجه یک

کارشناس تله متري
2و کنترل از راه دور  

رئیس اداره بهره برداري
فاضالباز شبکه و انشعابات 

1کارشناس مسئول تأسیسات

کارشناس ناظر نصب
1و تعویض انشعاب آب  

کارشناس مسئول تله متري
1وکنترل از راه دور 

رئیس اداره  
تصفیه خانه فاضالب

1تکنسین برق 

کارشناس بهره برداري
1از تأسیسات آب 

مسئول  
1تعمیر و نگهداري شبکه 

1مسئول امداد و حوادث 

رئیس اداره بهره برداري
از شبکه و انشعابات آب

مسئول بهره برداري
1از تأسیسات 

3تکنسین برق 

3تکنسین مکانیک 

رئیس اداره بهره برداري
از تأسیسات تولید 

کارشناس انرژي و سیستم  
1کنترل از راه دور 

۶

کارشناس مسئول بهره برداري 
1از شبکه و تأسیسات فاضالب 

برداري از تکنسین بهره 
2فاضالب وتأسیسات شبکه 

تکنسین  
2بازرسی شبکه فاضالب 

مدیر امور

1* استادکار 



٧

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
نصرت آبادو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب زاهدان



مدیرامور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
ایرانشهرامور آب و فاضالب 

سهشهر درجه 

1ایمنی و محیط زیست
بهداشت، کارشناس 

1ایمنی و محیط زیست

کارشناس برنامه ریزي نگهداري 
1فناوري اطالعات و ) پتاس(

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

کارشناس روابط عمومی  
1ورسیدگی به شکایات 

اداره
خدمات مشترکین و درآمد

کیفیت  کنترلاداره 
آب و فاضالبو بهداشت 

اداره 
مالی و پشتیبانی  

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

اداره
فنی و اجرایی 

برداري از اداره بهره 
تأسیسات آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

٨

کارشناس مسئول  ناظر 
1آبرسانی سرکهوران 

1آبرسانی سرکهوران بهره برداري ازتأسیسات کارشناس مسئول  ناظر 

3برق و تأسیسات 
تکنسین 

3برق و تأسیسات 

متصدي  امور دفتري متصدي  امور دفتري 
1و کاربر رایانه  

2*و انتظامات 
متصدي حراست 

2*و انتظامات 



مدیر امور
نمودار تشکیالت تفصیلی 

ایرانشهرامور آب و فاضالب 
شهر درجه سه

٩

1کارشناس مالی 

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1نقلیه و ماشین آالت 
مسئول خدمات عمومی،

1نقلیه و ماشین آالت 

1کارپرداز 

رئیس اداره 
مالی و پشتیبانی

1کارشناس مسئول انبار 

1انباردار 

2*نقلیه سبک و سنگین 
راننده وسائط

2*نقلیه سبک و سنگین 

1کارشناس بازرگانی 

رئیس اداره
خدمات مشترکین و درآمد

کارشناس فروش و نصب  
1انشعابات آب و فاضالب 

کارشناس ارائه خدمات
1پس از فروش  

1ارزیاب 

کارشناس مسئول
1خدمات مشترکین 

متصدي نظارت بر وصول  
1مطالبات ودرآمد

متصدي نظارت بر قرائت 
1کنتور و صدور قبض 

کارشناس مسئول وصول  
1و درآمد مطالبات 

متصدي 
1*خدمات مشترکین 

متصدي
1*بایگانی مشترکین  



کارشناس مسئول کنترل 
1کیفیت و آزمایشگاه 

کارشناس آزمایشگاه 
1شیمی 

آزمایشگاه کارشناس 
1میکروبیولوژي 

رئیس اداره
کنترل کیفی آب و فاضالب

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

2تکنسین تأسیسات 

رئیس اداره  بهره برداري   
از شبکه و تأسیسات    

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب ایرانشهر

شهر درجه سه

١٠

مدیر امور

1کارشناس فنی 

1تکنسین فنی 

رئیس اداره   
فنی و اجرایی

تکنسین ناظر  
1حوادث و اتفاقات 



رئیس اداره

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
بمپورو فاضالب اداره آب 

پنجشهر درجه 

١١

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

کمک کارشناس وصول 
1مطالبات و ناظر قرائت کنتور 1تکنسین تأسیسات 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

امور آب و فاضالب ایرانشهر

1کارشناس اداري و مالی

1کارپرداز 

1مسئول خدمات عمومی 



رئیس اداره

کارشناس خدمات 
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
بزمانو فاضالب اداره آب 

هفتشهر درجه 

١٢

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

1تکنسین بهره برداري 

مسئول بهره برداري از  
1تأسیسات وخطوط انتقال

امور آب و فاضالب ایرانشهر

مأمور مراقب تأسیسات و 
1*تجهیزات و لوله کش 

کارشناس 
1شبکه و تأسیسات 



١٣

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
محمدانو فاضالب اداره آب 

شهر درجه شش

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب ایرانشهر



مدیرامور 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سراوانامور آب و فاضالب 

چهارشهر درجه 

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

١۴

متصدي  امور دفتري متصدي  امور دفتري 
1و کاربر رایانه   1زیستایمنی و محیط 

کارشناس بهداشت، 
1زیستایمنی و محیط 

اداره
خدمات مشترکین و درآمد

اداره بهره برداري از تأسیسات  
تولید و خطوط انتقال

اداره
مالی و پشتیبانی  

اداره بهره برداري 
از شبکه و انشعابات آب

کیفیت اداره کنترل
آب و فاضالب و بهداشت



رئیس اداره
خدمات مشترکین و درآمد

مدیر امور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سراوانامور آب و فاضالب 

شهر درجه چهار

١۵

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1کارشناس مالی

1کارپرداز 

رئیس اداره  
مالی و پشتیبانی

1و ماشین آالت 
مسئول خدمات عمومی

1و ماشین آالت 

1انباردار 

متصدي فروش و نصب  
1انشعابات آب و فاضالب 

متصدي 
1خدمات پس از فروش 

1ارزیاب 

کارشناس مسئول
1خدمات مشترکین 

متصدي نظارت بر وصول  
1مطالبات ودرآمد

متصدي نظارت بر قرائت 
1کنتور و صدور قبض 

کارشناس مسئول وصول  
1مطالبات و درآمد 

بایگانی متصدي 
1*مشترکین 

بهره برداري از  رئیس اداره 
تأسیسات تولید و خطوط انتقال

کارشناس بهره برداري خط 
1انتقال شمس آبادبه سراوان

1برق تکنسین 

1تکنسین مکانیک 

1و پرسنلی 
مسئول امور اداري

1و پرسنلی 

1کارشناس بازرگانی 



١۶

اداره بهره برداري  رئیس 
شبکه و تأسیسات    از 

مدیر امور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سراوانامور آب و فاضالب 

شهر درجه چهار

1شبکه و تأسیسات از  
برداريبهره کارشناس 

1شبکه و تأسیسات از  

1شبکه و تأسیسات  
تکنسین

1شبکه و تأسیسات  

کارشناس مسئول کنترل  
1کیفیت و آزمایشگاه 

کارشناس آزمایشگاه 
1میکروبیولوژي 

رئیس اداره کنترل کیفیت
و بهداشت آب و فاضالب



رئیس اداره

متصدي امور دفتري
1و کاربر رایانه

کارشناس خدمات 
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات  
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
آسپیچو فاضالب اداره آب 

پنجشهر درجه 

١٧

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

کمک کارشناس وصول 
1مطالبات و ناظر قرائت کنتور

مأمور مراقب تأسیسات و 
1*تجهیزات و لوله کش 

کارشناس 
1شبکه و تأسیسات 

امور آب و فاضالب سراوان



١٨

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
گشتو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب سراوان

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  



١٩

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سیرکانو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب سراوان



مدیرامور 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب چابهار

چهارشهر درجه 

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

اداره
خدمات مشترکین و درآمد

تأسیسات  اداره بهره برداري از 
تولید و خطوط انتقال

اداره
مالی و پشتیبانی  

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

اداره
فنی و اجرایی 

اداره بهره برداري 
از شبکه و انشعابات آب

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

٢٠

متصدي  امور دفتري متصدي  امور دفتري 
1و کاربر رایانه   1زیستایمنی و محیط 

کارشناس بهداشت، 
1زیستایمنی و محیط 

1*و انتظامات 
متصدي حراست 

1*و انتظامات 

اداره بهره برداري 
از شبکه و تأسیسات فاضالب 

کیفیت اداره کنترل
آب و فاضالب و بهداشت



رئیس اداره
خدمات مشترکین و درآمد

1کارشناس فنی 

1تکنسین فنی 

ادارهرئیس 
فنی و اجرایی 

مدیر امور
نمودار تشکیالت تفصیلی 

چابهارامور آب و فاضالب 
شهر درجه چهار

٢١

1پرسنلی  و
امور اداريمسئول 

1پرسنلی  و

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1کارشناس مالی

1کارپرداز 

رئیس اداره 
مالی و پشتیبانی

مسئول خدمات عمومی
1و ماشین آالت 

1انباردار 

1*نقلیه سبک و سنگین 
راننده وسائط

1*نقلیه سبک و سنگین 

1کارشناس بازرگانی 

کارشناس مسئول 
1آب شیرین کن 

1کارشناس تأسیسات 

بهره برداري از رئیس اداره 
تأسیسات تولید و خطوط انتقال

1کارشناس برق 

کارشناس ناظر بر فروش و  
1نصب انشعابات 

کارشناس ناظر بر ارائه  
1خدمات پس از فروش 

متصدي
1*خدمات مشترکین  

کارشناس مسئول
1خدمات مشترکین 

متصدي نظارت بر وصول  
1مطالبات ودرآمد

متصدي نظارت بر قرائت 
1کنتور و صدور قبض 

وصول مسئول کارشناس  
1و درآمدمطالبات 

بایگانی متصدي 
1*امور مشترکین 



کارشناس مسئول کنترل 
1کیفیت آب و فاضالب

کارشناس مسئول 
آزمایشگاه تصفیه خانه هاي

  1آب و فاضالب 

کارشناس آزمایشگاه 
1آب

رئیس اداره کنترل کیفیت
و بهداشت آب و فاضالب

بهره برداري  اداره رئیس  
فاضالب  شبکه و  تأسیسات از 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب چابهار

شهر درجه چهار

٢٢

کارشناس آزمایشگاه 
1میکروبیولوژي 

مدیر امور

1*تکنسین ونمونه بردار 

کارشناس ناظربهره برداري 
1از شبکه و انشعابات

1)ایستگاههاي پمپاژ(
کارشناس برق

1)ایستگاههاي پمپاژ(

1)ایستگاههاي پمپاژ(
مکانیککارشناس 

1)ایستگاههاي پمپاژ(

1تکنسین ناظر حوادث 

مسئول 
1تصفیه خانه فاضالب

1شستشوي شبکه 
تکنسین ناظر  
1شستشوي شبکه 

مسئول 
1شبکه و انشعابات

1تصفیه فاضالب 
تکنسین فرآیند  
1تصفیه فاضالب 

اداره بهره برداري  رئیس  
از شبکه و انشعابات آب

کارشناس 
1شبکه و انشعابات

1حوادث و اتفاقات 
تکنسین ناظر

1حوادث و اتفاقات 



٢٣

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
نگورو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب چاربهار



مدیرامور 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب خاش

چهارشهر درجه 

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

اداره
خدمات مشترکین و درآمد

اداره کنترل کیفیت
و بهداشت آب و فاضالب

اداره
مالی و پشتیبانی   

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

اداره بهره برداري از
شبکه و تأسیسات آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

٢۴

متصدي  امور دفتري متصدي  امور دفتري 
1و کاربر رایانه   1زیستایمنی و محیط 

کارشناس بهداشت، 
1زیستایمنی و محیط 

1*و انتظامات 
متصدي حراست 

1*و انتظامات 



رئیس اداره
خدمات مشترکین و درآمد

اداره بهره برداري  رئیس 
فاضالب  شبکه و تأسیسات آب و از 

مدیر امور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
خاشامور آب و فاضالب 

شهر درجه چهار

٢۵

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1کارشناس مالی 

1کارپرداز 

رئیس اداره  
مالی و پشتیبانی

مسئول خدمات عمومی 
1و ماشین آالت 

1انباردار 

1*نقلیه سبک و سنگین 
راننده وسائط

1*نقلیه سبک و سنگین 

متصدي فروش و نصب  
1انشعابات آب و فاضالب 

متصدي 
1خدمات پس از فروش 

1ارزیاب 

کارشناس مسئول
1خدمات مشترکین 

متصدي نظارت بر وصول  
1مطالبات ودرآمد

متصدي نظارت بر قرائت 
1کنتور و صدور قبض 

کارشناس مسئول وصول  
1و درآمد مطالبات 

کارشناس مسئول  
1وخطوط انتقالتأسیسات 

1تأسیساتاز  
برداريبهره کارشناس 

1تأسیساتاز  

1تکنسین برق 

1تکنسین مکانیک 

1بهره برداري شبکه 
کارشناس  

1بهره برداري شبکه 

1تکنسین شبکه

کارشناس مسئول 
1شبکه و انشعابات

کنترلرئیس اداره 
کیفیت و بهداشت آب و فاضالب 

کارشناس آزمایشگاه
1آب و فاضالب 

کارشناس آزمایشگاه 
1میکروبیولوژي 



٢۶

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
نوك آبادو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب خاش

مسئول تأسیسات
1تولید و خطوط انتقال 

متصدي خدمات مشترکین
1*و درآمد 



مدیر امور  

مسئول خدمات کارشناس 
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس مسئول خدمات  
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
شهرنیکامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

٢٧

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

متصدي خدمات
2*مشترکین و درآمد 

مسئولکارشناس 
1شبکه و تأسیسات 

مسئول کنترل  کارشناس
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و روابط عمومی  

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1کارپرداز 

1و ماشین آالت 
مسئول خدمات عمومی

1و ماشین آالت 

1انباردار 

1*نقلیه سبک و سنگین 
راننده وسائط

1*نقلیه سبک و سنگین 

1مسئول امور اداري 

تکنسین  
1شبکه و تأسیسات 

تکنسین  
1حوادث و اتفاقات 

کارشناس آزمایشگاه
1میکروبیولوژي 



٢٨

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
بنتو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب نیک شهر



٢٩

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
اسپکهو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب نیک شهر



مدیر امور  

1کارپرداز 

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
زهکامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

٣٠

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

امور دفتري  متصدي 
1و کاربر رایانه 

متصدي خدمات
1*مشترکین و درآمد 

تکنسین  
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس آزمایشگاه   
1آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان



مدیر امور  

1کارپرداز 

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سیب و سورانامور آب و فاضالب 
شششهر درجه 

٣١

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

متصدي خدمات
1*مشترکین و درآمد 

تکنسین  
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

مسئول کنترل  
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1انباردار  



٣٢

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
هیدوچو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب سیب و سوران



مدیرامور

نمودار تشکیالت تفصیلی 
امور آب و فاضالب کنارك

شششهر درجه 

کارشناس مسئول
1درآمدخدمات مشترکین و 

کارشناس مسئول 
1فاضالبآزمایشگاه آب و

کارشناس مسئول
1خدمات مالی و پشتیبانی   

ازتأسیسات برداري بهره 
و فاضالب آب 

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

٣٣

مسئول مسئول 
1حرست و امور محرمانه 

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و کاربر رایانه  

1زیستایمنی و محیط 
کارشناس بهداشت، 

1زیستایمنی و محیط 

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1و کمک کارشناس مالی 
کارپرداز

1و کمک کارشناس مالی 

1انباردار  

2*نقلیه سبک و سنگین 
راننده وسائط

2*نقلیه سبک و سنگین 

1و ماشین آالت 
مسئول خدمات عمومی

1و ماشین آالت 

1پس از فروش 
متصدي فروش و خدمات

1پس از فروش 

1و نظارت بر قرائت کنتور 
وصول مطالباتمتصدي 

1و نظارت بر قرائت کنتور 

1ارزیاب 

کارشناس آزمایشگاه 
1آب

کارشناس آزمایشگاه 
1فاضالب 

تکنسین آزمایشگاه 
1*ونمونه بردار 



٣۴

1تکنسین ناظر حوادث 

1شستشوي شبکه 
تکنسین ناظر

1شستشوي شبکه 

کارشناس مسئول بهره برداري
  1از تأسیسات آب و فاضالب 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
کناركو فاضالب اداره آب 

شهر درجه شش

مدیر امور

1کارشناس برق

1کارشناس مکانیک 

مسئول نگهداري
1از شبکه و انشعابات

1تکنسین تأسیسات 

مسئول بهره برداري
1ازشبکه وتأسیسات 

1فرآیند تصفیه فاضالب
کارشناس ناظر  

1فرآیند تصفیه فاضالب

مسئول ناظر
1تصفیه خانه فاضالب 



٣۵

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
زرآبادو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب کنارك



٣۶

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
جالقو فاضالب اداره آب 

شهر درجه شش

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

تکنسین
1شبکه و خطوط انتقال

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان



٣٧

مدیر امور  

نمودار تشکیالت تفصیلی 
میرجاوهامور آب و فاضالب 

شهر درجه شش

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
3*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

متصدي خدمات
1اداري و پشتیبانی 

کارشناس
1خدمات مالی و پشتیبانی

  

متصدي 
1خدمات مشترکین و درآمد 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان



مدیر امور  

1کارپرداز 

کارشناس خدمات 
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات  
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
زابلیامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

٣٨

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

کارشناس 
1شبکه و تأسیسات 

مسئول کنترل  
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان



مدیر امور  

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1مشترکین و درآمد 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
دلگانامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

٣٩

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

مسئول کنترل   
1کیفیت و آزمایشگاه 

تکنسین آزمایشگاه
1*و نمونه بردار  

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و روابط عمومی  



مدیر امور  

خدمات کارشناس مسئول 
1مالی و پشتیبانی 

خدمات کارشناس مسئول  
1درآمدمشترکین و

نمودار تشکیالت تفصیلی 
راسکامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

۴٠

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

متصدي خدمات مشترکین، 
1درآمد و نصب انشعاب 

کارشناس بهره برداري 
1از شبکه و تأسیسات 

کارشناس مسئول 
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس کنترل   
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و روابط عمومی  

1و کاربر رایانه 
متصدي امور دفتري  

1و کاربر رایانه 

1کارپرداز 

1و ماشین آالت 
مسئول خدمات عمومی

1و ماشین آالت 

1انباردار 

1کارشناس مالی 



رئیس اداره

کارشناس خدمات  
1مشترکین و درآمد 

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
پیشینو فاضالب اداره آب 

هفتشهر درجه 

۴١

کارشناس آزمایشگاه
1آب و فاضالب 

امور آب و فاضالب راسک



۴٢

رئیس اداره

نمودار تشکیالت تفصیلی 
سربازو فاضالب اداره آب 

شهر درجه هفت

کارشناس  
1و درآمدخدمات مشترکین 

مأمور مراقب تأسیسات
1*و تجهیزات و لوله کش  

کارشناس  
1شبکه و تأسیسات

امور آب و فاضالب راسک



مدیر امور  

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1و درآمد مشترکین 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
فنوجامور آب و فاضالب 

شششهر درجه 

۴٣

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

متصدي خدمات
1*مشترکین و درآمد 

کارشناس
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس کنترل  
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و روابط عمومی  

1کارپرداز  تکنسین  
1شبکه و تأسیسات 



مدیر امور  

کارشناس خدمات  
1مالی و پشتیبانی 

کارشناس خدمات   
1و درآمد مشترکین 

نمودار تشکیالت تفصیلی 
صرقندامور آب و فاضالب ق

شششهر درجه 

۴۴

مسئول  
1حراست و امور محرمانه

متصدي خدمات
2*مشترکین و درآمد 

کارشناس
1شبکه و تأسیسات 

کارشناس کنترل  
1کیفیت و آزمایشگاه 

شرکت آب و فاضالب شهري 
استان سیستان و بلوچستان

متصدي امور دفتري  متصدي امور دفتري  
1و روابط عمومی  

1کارپرداز  تکنسین  
1شبکه و تأسیسات 



۴۵

مدیر

نمودار تشکیالت تفصیلی 
تولید و تصفیه خانه بهره برداري از تأسیسات 

انتقال آبرسانی به زابل و سیستانو 

رئیس تصفیه خانه آب
سیستان

کارشناس بهره برداري
1از خطوط انتقال

کارشناس  
تصفیه خانه

1کارشناس برق 

شرکت آب و فاضالب شهري  
استان سیستان و بلوچستان

1کارشناس مکانیک 


