


کارشاس عقد قرارداد مشترکین / مسئول خدمات مشترکین 

اخذ و بررسی مدارك و تقاضا ها و ثبت در سیستم جامع 

در صورت تکمیل مدارك (یادداشت 1)

         رئیس خدمات مشترکین

بررسی مدارك و مستندات مربوط به تقاضا و تائید

خیر

                 بله

     اداره برنامه ریزي و مهندسی

تهیه و ارائه طرح بر اساس فرایند مربوطه و درخواست 

کتبی از واحد خدمات مشترکین جهت طرح در کمیسیون

فروش انشعاب

مسئول خدمات مشترکین /دبیر کمیسیون فروش

دعوت از اعضاي کمیسیون جهت بازدید از محل و

 حضور در جلسه کمیسیون فروش یادداشت 2)

خیر

                بله

مسئول خدمات مشترکین /دبیر کمیسیون فروش انشعاب

طرح در کمیسیون فروش انشعاب ناحیه

بلهخیر

                خیر                         بله

      اداره خدمات مشترکین        معاونت برق ارومیه /مدیر ناحیه

ارسال فیزیک سوابق طرح به انضمام تائیدیه رهنو به 

معاونت فروش و خدمات مشترکین

اعالم به متقاضی مبنی برعدم امکان تامین برق به 

دالیل...

کارشاس عقد قرارداد مشترکین / مسئول خدمات مشترکینخیر

ابطال درخواست در سیستم و بایگانی (يادداشت 4)

               بله

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین/دبیرکمیسیون فروش ستاد

بررسی سوابق طرح از نظرمطابقت با مقررات و آئین  نامه هاي 

تکمیلی تعرفه هاي برق و اعالم نحوه تامین برق و شرایط با مضاي 

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین به ناحیه

معاونت برق ارومیه /مدیر ناحیه

ارجاع به اداره خدمات مشترکین جهت اقدام برابر شرایط 

اعالم شده

بله                                                       بله

بله

            خیر                   خیر

کارشاس عقد قرارداد / مسئول خدمات مشترکین       اداره خدمات مشترکین

ارئه لیست پیمانکاران تائید صالحیت شده به متقاضی

تهیه پیش نویس قراردادها/اعالم شرایط و هزینه به متقاضی

طی نامه کتبی با امضاي مدیر ناحیه و ارائه مهلت حداکثر 

یک ماهه و صدور فیشهاي واریز وجه (یادداشت 3)

خیر                    متقاضی

تعیین پیمانکار تائید صالحیت شده و معرفی به 

خدمات مشترکین

                 بله

کارشاس عقد قرارداد / مسئول خدمات مشترکینکارشاس عقد قرارداد / مسئول خدمات مشترکین

تکمیل فرم معرفی پیمانکارو امضاي توسط متقاضی ،

پیمانکار و مدیر ناحیه

دریافت فیشهاي پرداخت شده،و پیشنویس قرارداد امضاء شده، 

توسط متقاضی و  امضاء قرارداد توسط مدیر ناحیه و ابالغ آن به 

متقاضی و واحدهاي ذیربط (یادداشت 5)

اداره مهندسی و برنامه ریزي

اقرام برابر فرایند طراحی،نظارت برکار پیمانکار(تهیه 

دستور کارهاي مربوطه برابر فرایند)

صفحه 1 از 4

1420PR03FL01 :کد

A

فرایند واگذاري انشعاب دیماندي ( 251 کیلو وات تا 500 کیلو وات)  و تغییرات قدرت انشعاب

شروع

و تقاضا  آیا مدارك

تائید میگردد؟

آیا مورد تائید است؟

آیا طرح تصویب 

میگردد؟

آیاعدم تصویب طرح  

به دلیل نقص طرح  

است؟

برق در تا مین  آیا

اولیه خواهد   ولتاژ

بود؟

 500انشعاب باالتر از فرایند واگذاري 

کیلو وات

بایگانی

پایان

  آیا اجراي طرح نیاز

به نیرو رسانی دارد؟

آیا نیرو رسانی به 

   عهده شرکت

میباشد؟

آیا هزینه ها در 

موعد مقرر پرداخت  

اند؟ شده



A

اداره امور مالی

بررسی دستور کار،قرارداد،فیشهاي واریزي و تامین اعتبار و ارسال به 

اداره تعمیرات پیشگیرانه /بهره برداري و دیسپاچینگ

اداره تعمیرات پیشگیرانه/ اداره بهره برداري و دیسپاچینگ

اجراي طرح و نصب لوازم اندازه گیري (بعد از تائید اجراي

طرح توسط داره برنامه ریزي و مهندسی و ناظر مقیم برابر

 فرایند نظارت) و اعالم آمادگی جهت تحویل و تحول پروژه

کارشاس عقد قرارداد / مسئول خدمات مشترکین

تهیه،ابالغ و پیگري برنامه تحویل و تحول انشعاب

         هیئت تحویل و تحول

تکمیل صورت جلسه تحویل و تحول (مطابقت تجهیزات  برآوردي با 

قرارداد و دستور کارهاي مربوطه و بررسی  از لحاظ فنی و تست 

لوازم منصوبه و ثبت مشخصات) (یادداشت 6)

خیر

                       بله

کارشاس عقد قرارداد / مسئول خدمات مشترکین

ایجاد سابقه در سیستم و اخذ پرینت اطالعات نهائی مشترك و درج 

در پرونده و اطالع رسانی به متقاضی در خصوص تعیین گزینه در 

صورت نیاز بررسی کلیه سوابق پرونده و مطابقت آن با سوابق 

سیستمی و دستور بایگانی پرونده(یادداشت 7)

صفحه 2 از 4 

1420PR03FL01 :کد

آیا تحویل و تحول 

انجام میشود؟

بایگانی

پایان



صفحه یادداشت فلوچارت  واگذاري انشعاب دیماندي (  251  تا 500 کیلو وات )  و تغییرات قدرت انشعاب

:1یادداشت 

اگر تقاضاي انشعاب توسط اشخاص حقوقی و به صورت نامه کتبی دریافت شود مدیر ناحیه میبایست ابتدا آن 

.را به واحد خدمات مشترکین ارجاع تا در صورت ناقص بودن مراتب کتباً به متقاضی اعالم گردد

:2یادداشت 

قبل از  تشکیل )  برابر ابالغ(بازدید از محل انشعاب بصورت گروهی توسط اعضاي کمیسیون فروش انشعاب 

.  کمیسیون فروش برابر دستور مدیر عامل محترم شرکت الزامی است

: 3یادداشت 

اگر متقاضی درخواست صدور اعالم شرایط وهزینه جهت ارائه به بانک و یا سایر ارگانهاي ذیربط را بنماید  

ودر اینصورت پیش نویس قراردادها بعد از پرداخت هزینه ها که  تهیه وامضاءخواهند شد.اقدام خواهد شد

صفحه 3 از 4 

1420PR03FL01 :کد

:4یادداشت 

کارشناس عقد قراردادموظف است اولین صورت حساب بانکی پس از پایان مهلت داده شده جهت واریز مبالغ 

را بررسی ودرصورت عدم پرداخت نسبت به ابطال درخواست اقدام وسوابق را بایگانی خواهد کرد

:5یادداشت 

کلیه قراردادها قبل از امضاء توسط مدیر ناحیه میبایست توسط مسئول خدمات مشترکین بررسی اجمالی  -

وپاراف گردند

:قرارداد می بایستی در دو نسخه اصلی و یک نسخه کپی به شرح زیر تکثیر گردد

)اصل قرارداد(پرونده مشترك  -1

)اصل قرارداد( متقاضی -2

حسابداري -3

:6یادداشت 

:اعضاي هیئت تحویل و تحول عبارتند از

مسئول اداره خدمات مشترکین/ رئیس -1

مسئول واحد مکانیزاسیون -2

مسئول اداره حسابداري -3

مسئول واحد تست -4

مسئول اداره عملیات و نگهداري شبکه/ رئیس -5

مسئول اداره  تعمیرات پیشگیرانه/ رئیس -6

پیمانکار مربوطه -7

متقاضی -8

1420 03 کد: 01



صفحه یادداشت فلوچارت واگذاري انشعاب دیماندي (  251  تا 500 کیلو وات )  و تغییرات قدرت انشعاب

:7یادداشت 

:انجام نظارتهاي الزم به همراه گروه بازرسی که اعضاي آن شامل 

مدیر ناحیه  -

رئیس اداره فروش وخدمات مشترکین  -

مسئول واحد تست لوازم اندازه گیري  -

توضیح اینکه عملکرد گروه بازرسی بصورت ماهانه عالوه بر بایگانی در زونکن خاص در ناحیه نتیجه آن به 

صورت گزارش جهت طرح در کمیته سالمت اداري به معاونت فروش وخدمات مشترکین ارسال خواهد شد

:  توجه

توضیح اینکه بازه نظارت ودفعات نظارت برخدمات مشترکین توسط کارشناسان ناظر خدمات مشترکین 

:شامل کلیه مراحل و بصورت نهائی  به شرح ذیل  خواهد بود

صفحه 4 از 4 

1420PR03FL01 :کد

:شامل کلیه مراحل و بصورت نهائی  به شرح ذیل  خواهد بود

هر دو ماه یکبار:نواحی سه گانه ارومیه  -

نواحی خوي ،سلماس،ماکو،میامدوآب،مهاباد،بوکان،هر چهار ماه یکبار -

نواحی شوط ،پلدشت،چالدران،چایپاره،شاهیندژ،تکاب،اشنویه،پیرانشهر وسردشت هر ششماه یکبار -

:پیشنهاد

با توجه به اینکه سوابق موجود در اداره تعمیرات ، مهندسی، مالی به همراه سوابق نظارت و حواله هاي 

مربوط به اجناس و ضمانتنامه هاي مربوط به تجهیزات استفاده شده به اداره خدمات مشترکین ارسال 

میگردد، پیشنهاد می گردد این موضوع در سطح معاونت فروش و معاونت هاي مرتبط بحث و تصمیم 

.گیري گردد

مسئول خدمات مشترکین یا مسئول تشخیص می بایستی نسبت به کنترل و تائید و مطابقت    -

مشخصات مشترك و انشعاب با پرینت نهایی مشترك و اطالع رسانی در خصوص تعیین گزینه و یا تمدید 

.   مجوزهاي مربوطه براي مشترکین مشمول اقدام نماید

مسئول خدمات مشترکین می بایستی هر ماه خالصه گزارش آماري مربوطه به قراردادهاي برقدار شده   -

. را تهیه و طی اتوماسیون اداري به مدیر ناحیه ارسال نماید



                   بسمه تعالی                                                               

  غربی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان

  "کیلووات نواحی 500فروش انشعاب برق تا یون صورتجلسه کمیس"  

  

  

............... تغییـرات قـدرت   / به انضمام طرح تامین بـرق    .................مورخ .......... ......................شماره  درخواست .................تاریخ در 

  .گردید ضعیف در کمیسیون مطرح / به حالت فشار متوسط......  ..............................................   میزانبه 

  

  :ه کمیسیون بشرح ذیل اعالم میگرددنظری                                                  

و آئین نامه تکمیلی تعرفه هاي بـرق  .........  .....................مورخه  تغییرات قدرت انشعاب برق مطابق با طرح ارائه شده /   واگذاري

بخشـنامه شـماره    1مطـابق بـا بنـد    (داخل شهرك صنعتی / خدمات شهري خارج از محدوده / در داخل محدوده خدمات شهري 

  .و رعایت سایر مقررات و شرایط به شرح ذیل بالمانع می باشد )04/04/89ص  مورخه /1600/4549/89

  

  :ضیتعهدات مالی متقا) الف

  

  

  

  :تعهدات فنی متقاضی ) ب

  

  

  

  :تعهدات شرکت) ج

  

  

  

:سایر تعهدات) د

  

  

  

  

از کمیسیون  عبارتند حاضر در اعضاء :  

  

  

  

  

  

  

  

0000000000: شماره 

  0000000.000: تاریخ 

  000000000: پیوست 

  2از  1صفحه 

1420PR02FR02:کدفرم



                               بسمه تعالی                                                                                

  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

  "نواحی کمیسیون فروش انشعاب برقپیشنهادي صورتجلسه "  
  "کیلووات  500 براي متقاضیان با قدرت درخواستی بیش از "

  

  

.......... تغییـرات قـدرت   / مین بـرق  به انضمام طرح تا  ...................مورخ ................. ...............شماره  درخواست ...................تاریخ در 

  .ضعیف در کمیسیون مطرح گردید/ حالت فشار متوسط به ............................ ........................................... به میزان

  

  فروش انشعاب ناحیه کمیسیون  نظرات پیشنهادي

  :اعالم میگردد بشرح ذیل جهت بررسی و اعالم نظر نهایی در کمیسیون فروش ستاد

  

و آئین نامـه تکمیلـی تعرفـه هـاي     ..................................  تغییرات قدرت انشعاب برق مطابق با طرح ارائه شده مورخه   / واگذاري

بخشـنامه   1مطـابق بـا بنـد    (داخل شهرك صـنعتی  / خارج از محدوده خدمات شهري / برق در داخل محدوده خدمات شهري 

  .و رعایت سایر مقررات و شرایط به شرح ذیل بالمانع می باشد) 04/04/89ص  مورخه /1600/4549/89شماره 

  

  :تعهدات مالی متقاضی) الف

  

  

  

  :تعهدات فنی متقاضی)  ب

  

  

  

  :تعهدات شرکت) ج

  

  

  

:سایر تعهدات) د

  

  

  

اعضاء حاضر در کمیسیون  عبارتند از :  

  

  

  

0000000000: شماره 

  0000000.000: تاریخ 

  000000000: پیوست 

  2از  2صفحه 

1420PR02FR02:کدفرم

   



                                                                                           
  بسمه تعالی                                                                                                                                  

  معاونت فروش و خدمات مشترکین  -  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی                                                                        

))صورتجلسه تحویل و تحول پروژه هاي تامین برق ((     

   .................................... شماره  بر اساس قرارداد................... ...................از ناحیه ........... .............................هرستان واقع در ش............................... ..........................................تامین برق 

به ................ .........................................................شرکت  / که کارهاي اجرائی آن توسط پیمانکار ................................تاریخ .......................................نامه شماره و............................. تاریخ 

نماینده پیمانکار و متقاضی ضمن انجام تحویل و تحول جریان  ات ذیل و با حضور نمایندگان شرکت،با مشخص................................. بهره برداري میباشد و در تاریخ  ، آمادهاتمام رسیده

  و سایرموارد    در داخل پست زمینی     کیلو وات در داخل تابلو پاي پست هوائی /آمپر............... ...........................و به قدرت ............................................ برق تحت ولتاژ 

  .دایر و تحویل واحد بهره برداري ناحیه گردید ........................................................) در(

  فشارمتوسط         کیوسک  سنجش         : تابلوهايفشار متوسط هوائیخط 

  سایر              تبادل      

  

MOF  
  مشخصات

کنتورها/ کنتور  

   متر مربعمیلی..................... مقطع هادي 

  متر ........................................ طول خط 

  اصله ... ... ........ .........تعداد پایه بتونی 

  اصله ......................... تعداد پایه چوبی 

  دستگاه ........................ تعداد کات اوت 

  کد گذاري تیرها انجام شده 

  انجام نشده                         

  .................................................. :تعداد سلول 

  :نوع مصرف 

  خروجی   ورودي    تغذیه داخلی 

  ندارد      دژنکتور دارد 

  دستگاه .......................... سکسیونر قابل قطع زیر بار 

  دستگاه ..................زیر بار سکسیونر غیر قابل قطع 

  .....................................نسبت تبدیل ترانسهاي ولتاژ 

  : ...................................شماره سریال ترانسهاي ولتاژ 

.....................................................................................  

  :  ........................................................ه سازنده کارخان

  : .................................................ترانسهاي جریان 

  : ...........................شماره سریال ترانسهاي جریان 

...................................................................................  

...................................................................................  

  /5تک کور با نسبت تبدیل   

  /5و دوم /     5دو کور با نسبت تبدیل  اول   

  ...................: .............ثانویه / آمپراژ تنظیم رله پرایمر

******************************  

  تابلوهاي فشار ضعیف

  آمپر ....................... ظرفیت کلید کل  

  دستگاه .......................... تعداد سلول 

  دستگاه ................... تعداد کلید فیوز 

 ندارد   فیدر روشنائی  دارد  

/   /     5جریان بـا نسـبت تبـدیل    ترانس

  : با نسبت تبدیل   PTداراي دو 

  : .......................................شماره سریال 

  : ..........................................سال ساخت 

  : ........................کارخانه و کشور سازنده 

................................................................  

  ندارد   دارد  : کاوربوشینگ 

  :کابل رابط به تابلو کنتور

  میلی مترمربع : ......................    به مقطع 

  متر:  .............................. بطول 

A.S.Sمشخصات کلید 

  آمپر: ....................................  جریان نامی

.............................................................................  

  مکانیکی           دیجیتال:   نوع کنتور 

  آمپر .................... ...........        : کنتور

  ..............:  ........................تنه شماره 

  ..................: .................سال ساخت  

  ..................: ............کارخانه سازنده 

  :: کارکرد اولیه اکتیو دیجیتالی

  1تعرفه 

  2تعرفه 

   3تعرفه 

  تعرفه جمعه  

  کارکرد اولیه راکتیو دیجیتالی

  

  : کارکرد اولیه کنتور مکانیکی 

  وانرژي اکتی

  انرژي راکتیو

  ......................:  ...........ضریب کنتور 

  .......................:  ..........کد ماکسیمتر

*********************  

  : ......................................تعداد ارقام

  : ....................................شماره پلمپ

*********************  

  سایر تجهیزات

  دستگاه....................تعداد برقگیر 

  حلقه....................تعداد چاه ارت 

.......................................  

.......................................  

  کابل فشار متوسط زمینی

  مربع میلی متر ......................مقطع کابل 

  متر ....................................طول کابل 

  دستگاه .....................تعداد سر کابل هوائی 

  دستگاه .................... تعداد سر کابل داخلی 

  دستگاه............................ تعداد مفصل 

کابلهاي فشار ضعیف  

.................. .....تعداد کابلهاي رابط تابلو  

با مشخصات سایز و طول کابل به شرح  

مقطع کابلها                 طول کابلها      

  متر .. ...میلی متر مربع به طول ...............

  متر .. ....میلی متر مربع به طول ..............

  متر .. ....میلی متر مربع به طول ..............

  تورترانسفورما

  کیلوولت آمپر ....................... ظرفیت ترانس 

................: .....................ه سریال شمار

: ............................نام کارخانه سازنده 

......................: .................سال ساخت 

ندارد   دارد :  ت گیر رطوب

و متقاضی بعنوان طرف قرارداد متعهد به گارانتی تجهیزات منصوبه از تاریخ تحویل و تحول پـروژه  ) بعنوان مجري پروژه........................................................................ شرکت پیمانکاري (

.                                                                                                                            تحویل شرکت توزیع گردید تا در پرونده مربوطه در واحد بهره برداري ضبط گردد به مدت یکسال می باشند و برگه هاي گارانتی 

  ................................................ ...................................................................................................: ...........................................................................................................................سایر توضیحات 

:                                                                                                             پیمانکار / شرکت امضاء و مهر ...................................................................  .............................................................................................................................

  : .....................................................................................نماینده حسابداري تاسیسات ............            : .............................................................................................................نماینده نظارت  -1 

  امضاء و تاریخ, نام                              و تاریخ , امضا, نام 

  ......................................: .............................نماینده اداره فروش و خدمات مشترکین ......................................................           : ..واحد اجرایی / پیمانکار / نماینده تعمیرات و ساماندهی 

                                                                                              نام ، امضاء و تاریخ                                                     امضاء و تاریخ , نام 

  .................................................................................: ........................رئیس ناحیه برق ............................            : ............................ )بهره برداري(شبکه  نماینده اداره عملیات و نگهداري

                                        :                                                                     نام ، امضاء ، و تاریخ                                                                : امضاء و تاریخ  , نام 

                 ............................................................................................................................................   :مکانیزاسیون 

  :         نام ، امضاء و تاریخ 

.                                                                                    شیت به پیوست می باشد برگ تست "ضمنا. لوازم اندازه گیري مشترك تست گردید و مورد تایید می باشد  ....... ...............................: ..................................تست نماینده گروه 

  امضاء و تاریخ مامور واحد تست                                                      , نام 

  .          اینجانب تاسیسات احداث شده موضوع این صورتجلسه را به شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی اهداء می نمایم 

    تاریخ  امضاء و, متقاضی  نام  

1420PR02FR03 :کد
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