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 ))توضيح مهم(( 

ير آن به هر طريق و توسط  هطر فطرر ررون و بطرون     ثمي باشد. كپي و يا تكتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شركت اين سند تحت پوشش كنترل مدارك نطام كيفيت 

 .مي باشدع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري توزي شركت سازماني مجاز  نبوره و منوط به اخذ مجوز از 
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 روش اجرايي خدمات پس از  فروش  3از 1صفحه 

 

 : هدف -1
 

فعاليت هااي ساا از وااایاري انشاعا       تشريحبمنظور يكنواخت يروش تعريف و راهنمايي ، اجرايي روش اين تدوين از هدف
   .مشتري مي باشد به ،در راستاي خدمات سازمانتوجه به الزامات و قوانين مربوطه با

  :  رررامنه كارب -2
آن   زير مجموعاه  يشهرستانها هايبرق وو امورهابختياري  درشركت توزيع برق استان چهارمحال و ، روش اين شده قيد ضوابط

    است.داراي كاربرد 
 مسئوليتها -3

 

 : /رئيس شهرستان مدير عامل -1-3

 بررسي اوليه درخواست       
 :خدمات مشتركين -2-3   
 يتقاضمدرخواست بررسي   -       

 (مشترکمتقاضي )خدمات به اعالم هزينه هاي  -       
      
 :بهره برراري  -3-3          

 متقاضي )مشترک( درخواستفني سنجي  امكان -

 مورد نيازتجهيزات نصب  -

 انجام كارروش  -4
   تغيير نام( 1-4  

تقاضااي تغييار   خدمات مشاتركين   حدهايادارات يا وابه توزيع برق شركت  نيازمورد مدارک ومي تواند با ارائه اسناد   متقاضي

   ارائه نمايد.به واحد خدمات مشتركين  CO-F-10به شماره  تقاضاي تغيير نامخود را از طريق فرم نام 

مطابق با آيين نامه تكميلي تعرفه هاي بارق  نام  تغييرهاي سرداخت هزينه  واخی اسناد و مدارک سا ازواحد خدمات مشتركين 

 متقاضي را به واحد تشاخي  ارجااو و   CO-F-10به شماره  تقاضاي تغيير نامفرم   دوم  قسمت اول و و تكميلتوسط متقاضي 

باه شاماره    تقاضاي تغيير ناام فرم  نسبت به تكميل وارسال و انجام تسويه حسا  انشعا  سا از بررسي مدارکواحد تشخي  

CO-F-10 ره بشمافرم اعالم و تغيير مشخصات مشترک  ،تغييرات جهت ثبت وCO-F-68   به واحد بايگاني  قسمت مشاتركين

فارم تغييار مشخصاات    فايال كاامويوتري باه تاورت دوره اي      نام در مات مشتركين شهرستان جهت تغييردخ. اقدام مي نمايد

 .شركت  ارسال تا تغييرات الزم انجام شود را به ستاد CO-F-68به شماره                          مشترک

 )جابجايي راخلي( ( تغيير مكان2-4
درخواست خاود را اعاالم ماي دارد     CO-F-05بشماره تقاضاي انتقال در داخل تكميل فرم  متقاضي سا ازمراجعه به خدمات مشتركين و

درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار  مامور بازديد محل به محل مورد درخواست متقاضي مراجعه و سا از تكميل فرم توسط متقاضي ،

 جهت بررسي و دريافت نظرات به واحد CO-F-05ا از بررسي مامور بازيد محل فرم تقاضاي انتقال در داخل بشماره سمي دهد 

باه متقاضاي اعاالم و ساا از      هزيناه هااي آن   ،در تورت امكان سیيري درخواست برداري ارسال و سا از كسب نظرات اين واحد ،بهره  

   .وابق تغييرات در سرونده مشترک و كامويوتر ثبت مي ارددس انجام و درخواست متقاضي سرداخت هزينه ها 
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 (تغيير تعرفه3-4

 در تورت نياز ارائه مدارک و مجوزهاي الزم به خدمات مشتركين فرم تغيير تعرفه به شمارهو سا از ارائه درخواست 

 CO-F-40 ست مشاترک باا فعاليات وي ، واحاد     تنظيم و مامور بازرسي نسبت به بازديد اقدام و در تورت عدم مغايرت درخوا

واحاد  ،  )حسابداري مشتركين( ارائه مي نمايدو به واحد مالي را تكميل CO-F-40به شماره  فرم تغيير تعرفه خدمات مشتركين

ساا از بررساي و تايياد    . نماياد ارساال مي  به رئيا برق شهرساتان  آن را  ،تسويه حسا  با مشترک و تكميل فرم مالي سا از 

به ناام تغييارات اطالعاات     5شهرستان تقاضاي مشترک به خدمات مشتركين ارسال تا نسبت به تكميل فرم شماره رئيا برق 

فرم تغييرات اطالعاات محاساباتي تااريخي باه      جهت اتالح به تورت دوره اي اقدام و CO-F-67به شماره  محاسباتي تاريخي

 .شركت  ارسال تا تغييرات الزم انجام شود را به ستاد -04CO-Fبشماره تعرفهفرم تغيير  و  CO-F-67شماره 

 (آزمايش كنتور مشتركين4-4

 سرداخات   مراجعه به واحد خدمات مشاتركين و  سا از در تورتي كه مشترک نسبت به كاركرد لوازم اندازه ايري معترض باشد

  CO-F-24  بشاماره  وساائل انادازه اياري    آزمااي  و تكميل فارم  ،  مطابق با آيين نامه تعرفه هاي تكميليهزينه هاي مربوطه 

ثبات   -CO-F 24 بشاماره  آزماي  وسائل اندازه اياري  نتيجه آن توسط آزمايشگاه در فرم ارفته و قرار مورد آزماي كنتور وي 

كنتور بدون دخالت مشترک ايجاد شاده بادون اارفتن    ازارش آزمايشگاه حاكي از اين باشد كه خرابي در تورتي كه مي اردد 

خطاي كنتور براشت داده و اتاالح ماي ااردد.     و مبالغ تورتحسا  بر اساس درتدلوازم اندازه ايري تعويض مي شود. ،ههزين

در تورتيكه خرابي كنتور در اثر دخالت مشترک باشد با دريافت خسارت وارده  و هزينه ، لوازم اندازه اياري جدياد تعاويض و    

 اتالحات الزم انجام مي اردد.

 ابطال پرونده(جمع آوري و5-4

در هر يك از چهار حالت زير شركت انشعا  برق مشترک را بطور دائم جمع آوري ، سرونده را باطل و با مشترک تسويه حساا   

 خواهد نمود :    

مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعا  را بنماياد ) در تاورتيكه    از انشعا  : هر ااه مشتركي كه تنها مصرف كننده برقالف

 شعا  چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كننداان در خواست نمايد(.ك انياز 

هزيناه هااي عماومي برقاراري انشاعا  بارق برساد و عليار م ارساال           %55: هر ااه بدهي مشترک يا اساتفاده كنناده باه    ب

 تورتحسا  و اخطاريه شركت ، بدهي مربوطه سرداخت نگردد.

تاريخ قطع برق بگیرد و مشترک يا استفاده كننده علير م ارسال تورتحساا  و اخطارياه شاركت وضاع      سال از يك: هر ااه ج

 خودش را مشخ  ننمايد.

 رانه انشعا  برق قطع شده را براي بار دوم وتل نمايد.س، مشترک به تورت خود  به هر علتي: هر ااه سا از قطع برق ر

رقراري انشعا  سا از جمع آوري و تسويه حسا  و ابطاال سروناده طباق مفااد      در كليه حاالت فوق قسمتي از هزينه هاي ب  -

 روش كار به شرح ذيل است : .آئين نامه تكميل تعرفه هاي برق به مشترک مسترد مي اردد

   را تكميل متقاضي به واحد خدمات مشتركين مراجعه و قسمت اول فرم درخواست جمع آوري انشعا 

و براي انشعابات  CO-F-58بشماره  از فرم درخواست جمع آوري انشعابات ديمانديانشعابات ديماندي ) مي كند

 ( CO-F-12عادي از فرم 
واحد خدمات مشتركين فرم را براي مديريت برق شهرستان ارسال و ايشان دستور جمع آوري لوازم اندازه ايري و 

مشخصات آنها را در فرم ثبت و به  ،مع آوري تاسيسات مربوط را تادر و واحد بهره برداري لوازم اندازه ايري را ج

 واحد خدمات مشتركين )حسابداري مشتركين( ارجاو مي نمايد.
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بساتانكاري مشاترک    ،خدمات مشتركين تسويه حسا  انشعا  را تادر و ضمن اعالم مانده بدهي بارق مصارفي   

فرم را به امور  و اعالم مي نمايدسبه و برابر مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق محا را جمع آوري انشعا  بابت

مالي ارسال و امور مالي سا از انجام محاسبات )بدهي انشعا  و حاق انشاعا  جماع آوري شاده( مراتاب را باه       

خدمات مشتركين اعالم و خدمات مشتركين انشعا  را از رديف قرائت حیف و سرونده را ابطال نموده و مراتاب را  

 ر سرونده براي تدور سند نهايي به امور مالي ارسال مي نمايد.   با مدارک مربوطه ضمن ضبط د
 

 
 سوابق: -5   
 

 و سا از آن به بايگاني راكد ارسال مي شود   سال بايگاني2 كين به مدت خدمات مشتركليه سوابق اين روش اجرايي در بايگاني 
 
  :مدارك ذيرب  -6
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