
معاونت  
خدمات مشترکین ودرآمد

معاونت
مهندسی و توسعه  

معاونت
بهره برداري

معاونت
مالی و پشتیبانی 

معاونت
برنامه ریزي و منابع انسانی

نمودار تشکیالت کلی
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

دفتر حقوقی، 
تحصیل وتملک اراضی

دفتر مجامع عمومی، 
حسابرسی و نظارت مالی

دفتر حراست
وامور محرمانه 

دفترروابط عمومی 
وآموزش همگانی 

دفتر 
قراردادها  

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

1394مهرماه و رئیس مجمع عمومی    

امور 
وادارات تابعه  

مدیر عامل

*مجریان طرحهاي مهم 

*جایگاه شاهدان انقالب  حوزه مدیریت عامل

ایمنی و محیط زیست
دفتر بهداشت، 

ایمنی و محیط زیست

و پدافند غیرعامل
دفتر مدیریت بحران
و پدافند غیرعامل

١

انتقال چاه نیمه به زاهدان
دفتر بهره برداري خط 

انتقال چاه نیمه به زاهدان

و توسعه مشارکت   
دفتر تجهیز منابع مالی

و توسعه مشارکت   

 122ارتباطات مردمی 
سامانهمرکز 

 122ارتباطات مردمی 



معاونت خدمات مشترکین  
  3و درآمد 

معاونت
  3مهندسی و توسعه 

معاونت
3بهره برداري 

معاونت
 3مالی و پشتیبانی 

معاونت
3برنامه ریزي و منابع انسانی 

30امور مالی و ذیحسابی 

8امور اداري 

5امور بازرگانی 

5اداره انبارها 

15وخدمات مهندسی  
دفترفنی

15وخدمات مهندسی  

10وتوزیع آب شهري  
اموراجراي طرحهاي تأمین 

10وتوزیع آب شهري  

10آوري وتصفیه فاضالب
امور اجراي طرحهاي جمع 

10آوري وتصفیه فاضالب

   9تأسیسات آب  از  
برداريدفتربهره 

   9تأسیسات آب  از  

7از تأسیسات فاضالب  
دفتربهره برداري

7از تأسیسات فاضالب  

دفترکنترل  
21کیفیت آب وفاضالب 

دفترکنترل  
21کیفیت آب وفاضالب 

نمودار تشکیالت کلی
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

269 :تعداد پست هاي ثابت 

دفتر حقوقی، تحصیل 
6وتملک اراضی 

عمومی، مجامع دفتر 
3ونظارت مالیحسابرسی 

دفتر حراست
8وامور محرمانه  

دفترروابط عمومی 
 5وآموزش همگانی 

دفتر 
5قراردادها  

و سیستمهايانرژي دفتر 
4دوراز راه وکنترل تله متري  

دفترمدیریت مصرف ومطالعات 
6درآمد کاهش آب بدون 

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

1394مهرماه و رئیس مجمع عمومی    

امور 
وادارات تابعه  

4دفتر خدمات مشترکین 

درآمددفتر نظارت بر 
 4و  وصول مطالبات  

درآمددفتر نظارت بر 
 4و  وصول مطالبات  

4و اجراي تعرفه 
گروه پباده سازي 

4و اجراي تعرفه 

3آب وفاضالب  انشعابات
اداره نظارت بر نصب 

3آب وفاضالب  انشعابات

مدیر عامل

*مجریان طرحهاي مهم *مجریان طرحهاي مهم 

*جایگاه شاهدان انقالب  6عامل حوزه مدیریت 
دفتر بهداشت، 

3ایمنی و محیط زیست 
دفتر بهداشت، 

3ایمنی و محیط زیست 
دفتر مدیریت بحران

5و پدافند غیرعامل 
دفتر مدیریت بحران

5و پدافند غیرعامل 

5منابع انسانی و آموزش  دفتر 5منابع انسانی و آموزش  دفتر
دفتر آمار دفتر آمار  15وفن آوري اطالعات     15وفن آوري اطالعات  

دفتر بودجه دفتر بودجه 4و بررسیهاي اقتصادي    4و بررسیهاي اقتصادي  
  4طرحها کنترل وارزیابی دفتر برنامه ریزي،   4طرحها کنترل وارزیابی دفتر برنامه ریزي، 

  7و تحقیقات دفتر بهبود بهره وري  7و تحقیقات دفتر بهبود بهره وري

٢

برداري خط  دفتر بهره
5انتقال چاه نیمه به زاهدان

برداري خط  دفتر بهره
5انتقال چاه نیمه به زاهدان

دفتر تجهیز منابع مالی
6و توسعه مشارکت  

دفتر تجهیز منابع مالی
6و توسعه مشارکت  

سامانهمرکز 
  7 -122ارتباطات مردمی  

سامانهمرکز 
  7 -122ارتباطات مردمی  

11خدمات عمومی امور  11خدمات عمومی امور 

4پیشگیرانه و تعمیرات 
گروه نگهداري 

4پیشگیرانه و تعمیرات 



*مجریان طرحهاي مهم 

مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره

2مشاور 

مدیر دفتر  
مدیر عامل و هیئت مدیره

حوزه مدیریت عامل

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان 

سیستان و بلوچستان
حوزه مدیریت عامل

مدیر دفتر روابط عمومی  
و آموزش همگانی

کمک کارشناس
1روابط عمومی  

کارشناس 
3روابط عمومی 

مدیر دفتر  
قراردادها

1کارشناس رسیدگی به پیمان

2کارشناس قراردادها 

مدیر دفتر حقوقی،  
تحصیل و تملک اراضی

کارشناس تحصیل  
1و تملک اراضی و اسناد 

1حقوقی کارشناس 

کارشناس 
1رسیدگی به شکایات 

*جایگاه شاهدان انقالب 

متصدي امور دفتري
  1رایانه و کار بر  

کارشناس
1هماهنگی و پیگیري  

مدیر دفتر  
حراست و امور محرمانه

کارشناس مسئول 
1حفاظت پرسنلی 

1حفاظت اسناد کارشناس 

IT 1کارشناس 

کارشناس مسئول
1حفاظت فیزیکی  

دفتريمتصدي امور 
1و کاربر رایانه  

1حفاظت پرسنلی کارشناس 

1حفاظت فیزیکی کارشناس 

٣

رئیس اداره حقوقی 

1کارشناس حقوقی کمک 

1کمک کارشناس قراردادها 

مدیر دفتر مجامع عمومی ،  
نظارت مالیحسابرسی و 

2مالی کارشناس 



مدیر دفتر  
و پدافند غیرعاملمدیریت بحران 

مدیر دفتر  
محیط زیستو ، ایمنی بهداشت

بهداشت،  کارشناس
2ایمنی و محیط زیست 

مدیر عامل

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه مدیریت عامل

۴

کارشناس 
1بحران مدیریت 

کارشناس مسئول 
1مدیریت بحران 

کارشناس 
1پدافند غیرعامل 

کارشناس مسئول 
1پدافند غیرعامل 

رئیس مرکز سامانه
  122ارتباطات مردمی 

کارشناس 
1هماهنگی و پیگیري 

1کارشناس تحلیل حوادث 

دفتر بهره برداري خط انتقال  مدیر 
چاه نیمه به زاهدان  

کارشناس 
1تصفیه خانه فاضالب 

رئیس تصفیه خانه
آب زاهدان 

1برق کارشناس 

کارشناس 
1بهره برداري از خط انتقال 

4کارشناس پاسخگویی 

مدیر دفتر  
تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت  

کارشناس 
1تجهیز منابع مالی  

1کارشناس پروژه 

1کارشناس امور اقتصادي 

1کارشناس قراردادها 

1مترجم 



متصدي امور دفتري 1کارشناس مسئول هماهنگی 
1و کاربر رایانه 

معاون 
مالی و پشتیبانی

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

متصدي امور دفتري 
3و کاربر رایانه 

1مسئول دبیرخانه 

رئیس اداره  
انبارها

1انباردار طرح 

1انباردار جاري 

مدیر  
امور بازرگانی

2کارپرداز 

2بازرگانی کارشناس 

2انباردار کمک 

1مسئول نقلیه 

1متصدي خدمات عمومی 

متصدي امور دفتري 
1و کاربر رایانه 

راننده وسائط نقلیه 
2سبک و سنگین 

مدیر امور  
خدمات عمومی  

مدیر عامل

مسئول 
1رفاه و درمان 

کارشناس مسئول 
1بیمه و رفاه 

مسئول
1بیمه و بازنشستگی 

کارشناس 
1امور اداري 

متصدي امور دفتري 
1و کاربر رایانه 

مدیر  
امور اداري

کارشناس مسئول 
1امور اداري 

کارشناس 
1ورزش و سالمتی 

۵

1تلفنچی 



کارشناس مسئول
1نظارت مالی و تلفیق اسناد  

متصدي امور دفتري 
1و کاربر رایانه 

مدیر امور  
مالی و ذیحسابی

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
  شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

معاون مالی و پشتیبانی

رئیس اداره حسابداري  
و درآمدمشترکین 

2مالی کارشناس 

حسابداريرئیس اداره 
عمومی 

2کارشناس دریافت و پرداخت 

کارشناس مسئول
2رسیدگی به اسناد  

2کارشناس دفاتر قانونی 

کارشناس مسئول 
1حقوق و دستمزد 

رئیس اداره حسابداري
طرحهاي عمرانی

کارشناس حسابداري 
7طرحهاي عمرانی 

کارشناس مسئول حسابداري 
1طرحهاي عمرانی 

1کارشناس رسیدگی به اسناد 

رئیس اداره حسابداري
دارائیها

1کارشناس حسابداري انبارها 

کارشناس مالی
1) جمعدار اموال( 

کارشناس حسابداري 
1قیمت تمام شده 

۶

کارشناس مسئول
2تنظیم اسناد  



متصدي امور دفتري 1کارشناس مسئول هماهنگی 
1و کاربر رایانه 

معاون 
برنامه ریزي و منابع انسانی

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت برنامه ریزي و منابع انسانی

مدیرعامل

مدیر دفتر  
منابع انسانی و آموزش

مدیر دفتر بودجه  
و بررسیهاي اقتصادي

مدیر دفتر بهبود
بهره وري و تحقیقات 

1کارشناس منابع انسانی 

کارشناس تشکیالت
1و طبقه بندي مشاغل  

کمک کارشناس
1تشکیالت و آموزش 

1کارشناس آموزش 

کارشناس مسئول بهبود
1بهره وري و تحول اداري  

1کارشناس مسئول تحقیقات 

1کارشناس کنترل بودجه 

1کارشناس مسئول بودجه 

کارشناس 
1بررسیهاي اقتصادي 

مدیر دفتر برنامه ریزي،  
کنترل و ارزیابی طرحها

1کارشناس تحول اداري 

  1کارشناس ارزیابی عملکرد 

1کارشناس تحقیقات  

1کارشناس بهره وري 

کارشناس برنامه ریزي،  
  3طرحها کنترل و ارزیابی 

٧



مدیر دفتر آمار
و فن آوري اطالعات

ریزي و منابع انسانیبرنامه معاون 

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت برنامه ریزي و منابع انسانی

کارشناس تحلیل فرآیند 
1سیستم هاي نرم افزاري 

کارشناس مسئول
1توسعه فناوري  و زیرساخت 

2کارشناس رایانه 

مسئول سیستم هايکارشناس 
1الکترونیک افزاري و خدمات نرم  

1کارشناس شبکه و امنیت 

1کارشناس رایانه 

کارشناس مسئول
  1 اطالعاتآمار و 

اطالعاتی  کارشناس بانکهاي 
GIS 1جغرافیایی 

کارشناس سیستمهاي  
  GIS 1جغرافیایی 

کارشناس مسئول
     GIS1سیستمهاي جغرافیایی  

1کمک کارشناس آمار 

1کارشناس آمار 

٨

کمک کارشناس 
1رایانه 



معاون
خدمات مشترکین و درآمد 

مدیر دفتر  
خدمات مشترکین  

رئیس گروه
پیاده سازي و اجراي تعرفه  

اداره نظارترئیس 
بر نصب انشعابات آب و فاضالب 

مدیر دفتر نظارت بر درآمد
و  وصول مطالبات   

مدیر عامل

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد

متصدي امور دفتري 
1و کاربر رایانه 

کمک کارشناس 
1انشعابات نصب 

کارشناس ناظر  
1نصب انشعابات 

کمک کارشناس
1درآمد و وصول مطالبات 

کارشناس
2درآمد و وصول مطالبات  

کمک کارشناس
1خدمات مشترکین 

2کارشناس خدمات مشترکین 

کمک کارشناس
1رایانه خدمات 

2کارشناس خدمات رایانه 

1کارشناس مسئول هماهنگی 

٩



متصدي امور دفتري 1کارشناس مسئول هماهنگی 
1و کاربر رایانه 

معاون 
مهندسی و توسعه

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت مهندسی و توسعه

مدیرعامل

مدیر دفتر  
فنی و خدمات مهندسی  

طرحهاي  امور اجراي مدیر 
تأمین و توزیع آب شهري

امور اجراي طرحهاي  مدیر 
جمع آوري و تصفیه فاضالب

2کارشناس فنی 

کارشناس طراحی
6تأسیسات آب و فاضالب 

1کمک کارشناس فنی  

کارشناس ناظر
4اجراي طرحهاي آب  

کارشناس مسئول 
1کنترل پروژه هاي آب 

1کارشناس برق  

کارشناس 
1تأسیسات و تجهیزات 

1کمک کارشناس فنی 

کارشناس ناظر  
6طرحهاي فاضالب اجراي 

1کارشناس فنی  

کارشناس مسئول 
1کنترل پروژه هاي فاضالب 

١٠

کارشناس مسئول طراحی
1تأسیسات آب و فاضالب 

کارشناس 
1ناظر نقشه برداري 

کارشناس 
1طرحها  ریزي برنامه 

کمک کارشناس 
1نقشه برداري 

کارشناس مسئول 
1برنامه ریزي طرحها  

1کارشناس منابع آب  1کمک کارشناس فنی 



متصدي امور دفتري 
1و کاربر رایانه 

معاون 
بهره برداري

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان

حوزه معاونت بهره برداري
مدیرعامل

1کارشناس مسئول هماهنگی 

بهره برداري  مدیر دفتر 
از تأسیسات آب

بهره برداري  مدیر دفتر 
از تأسیسات فاضالب

مدیر دفتر انرژي و  سیستمهاي
تله متري و کنترل از راه دور   

مدیریت مصرف  مدیر دفتر 
آب بدون درآمدو مطالعات کاهش 

کارشناس 
2مدیریت مصرف آب 

کارشناس آب بدون  کمک 
1درآمد و مدیریت مصرف 

کارشناس 
2مطالعات آب بدون درآمد  2کارشناس انرژي 

کارشناس سیستمهاي
1و کنترل از راه دور متري تله  

کارشناس بهره برداري از  
2تأسیسات جمع آوري و انتقال 

کارشناس مسئول بهره برداري از  
1تأسیسات جمع آوري و انتقال 

برداريکارشناس بهره 
2از تصفیه خانه فاضالب  

مسئول بهره برداري کارشناس 
1از تصفیه خانه فاضالب 

بهره برداريکارشناس 
3از تأسیسات توزیع 

کارشناس مسئول بهره برداري 
1از تأسیسات توزیع 

برداريکارشناس بهره 
3از تأسیسات تولید و انتقال  

مسئول بهره برداري کارشناس 
1از تأسیسات تولید و انتقال 

١١

رئیس گروه نگهداري
و تعمیرات پیشگیرانه   

کارشناس امور نگهداري
2و تعمیرات پیشگیرانه  

امور نگهداريکمک کارشناس 
1 و تعمیرات پیشگیرانه  



مدیر دفتر کنترل
کیفیت آب و فاضالب   

کارشناس مسئول
  1پایش کنترل کیفیت و  

کارشناس
1ها تحلیل داده  

کارشناس مسئول سامانه هاي  
 1وسنجش لحظه اي گند زدایی 

کارشناس 
1گندزدایی سامانه هاي 

کارشناس 
  1اي سنجش لحظه تجهیزات 

رئیس آزمایشگاه  
آب و فاضالب   

کارشناس مسئول 
1آزمایشگاه آب 

کارشناس 
1آزمایشگاه میکروبیولوژي 

کارشناس 
2شیمی آزمایشگاه 

1بردار تکنسین و نمونه 

کارشناس 
1آزمایشگاه بیولوژي 

کارشناس مسئول 
1آزمایشگاه فاضالب 

کارشناس 
1آزمایشگاه میکروبیولوژي 

کارشناس 
1آزمایشگاه شیمی 

1تکنسین و نمونه بردار 

کارشناس 
1آزمایشگاه بیولوژي 

بخش کارشناس مسئول 
 1دستگاهی آزمایشگاه 

آزمایشگاه کارشناس 
1معدنی ریزآالینده 

کارشناس 
  1آزمایشگاه ریزآالینده آلی 

١٢

نمودار تشکیالت تفصیلی ستاد
شرکت آب و فاضالب شهري استان سیستان و بلوچستان 

حوزه معاونت بهره برداري
معاون بهره برداري 


