


کارشناس عقد قرارداد/مسئول خدمات مشترکین

اخذ و بررسی مدارك و تقاضاها و ثبت در سیستم جامع 

 در صورت تکمیل مدارك(یادداشت1)

        رئیس خدمات مشترکین

بررسی مدارك و مستندات مربوط به تقاضا و تائید

خیر

                                بله

    مدیر ناحیه/ اداره برنامه ریزي و مهندسی

تهیه و ارائه طرح بر اساس فرایند مربوطه و در خواست کتبی از

واحد خدمات مشترکین جهت طرح در کمیسیون فروش انشعاب

مسئول خدمات مشترکین/دبیر کمیسیون فروش انشعاب

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 مشترکینمعاونت برق ارومیه / مدیر ناحیه

ارسال فیزیک سوابق طرح به انضمام تائیدیه رهنو به معاونت 

برنامه ریزي و مهندسی
اعالم به متقاضی مبنی بر عدم امکان تامین برق به دالیل.

کارشناس عقد قرارداد/مسئول خدمات مشترکین معاونت مهندسی و برنامه ریزي 

بایگانی پرونده و ابطال درخواست در سیستم (یادداشت4)    بررسی طرح و ضمائم و تائید آن

خیرخیرمعاونت برق ارومیه / مدیر ناحیه/خدمات مشترکین

 ارجاع به اداره مهندسی/خدمات مشترکین ناحیه 

جهت اصالح یا اعالم عدم امکان واگذاري

                                بله

معاونت  فروش و خدمات مشترکین/دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

بررسی مدارك و سوابق طرح تامین برق جهت طرح در کمیسیون فروش

خیر

                                  بله

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین/دبیرکمیسیون فروش ستاد

دعوت از اعضاي کمیسیون جهت بازدید از محل (یادداشت 4)

خیر

                                  بله

           دبیر کمیسیون فروش ستاد

دعوت از اعضاي کمیسیون فروش و نمایندگان برق منطقه اي و 

امور انتقال، تشکیل جلسه و ارسال صورتجلسه به ناحیه

خیر

                                             

                                  بله

مدیر عامل / معاونت فروش و خدمات مشترکین

استعالم از شرکت توانیر در خصوص عقد قرارداد

            

معاونت فروش و خدمات مشترکین/ دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

اقدام بر اساس اعالم نظر توانیر با همانگی برق منطقه اي (تهیه 

پیش نویس قرارداد / اعالم شرایط و هزینه به متقاضی طی نامه با 

امضاي مدیر عامل شرکت و رونوشت به برق منطقه اي)

خیر

A                        بله                        

فلوچارت فرایند واگذاري انشعاب دیماندي باالتر از 2 مگا وات و تغییرات قدرت

صفحه 1 از 4
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شروع

آیا طرح تصویب میگردد؟

آیا عدم تصویب طرح  

به دلیل نقص طرح  

است؟

آیا طرح تائید میگردد؟

بایگانی   

پایان      

تائید  آیا سوابق و مدارك

میگردند؟

آیا مورد تائید است؟

برابر صورتجلسه کمیسیون  آیا

فروش ستاد اعالم شرایط و 

هزینه بالمانع میباشد؟

آیا هزینه ها در موعد مقرر  

پرداخت شده اند؟



                           A

دفتر نظارت برخدمات مشترکین/کارشناس ناظر خدمات مشترکین

دریافت فیشهاي پرداخت شده و پیشنویس قراردادامضاءشده  

متقاضی و امضاءقرارداد توسط مدیر عامل و نائب رئیس و عضو 

هیئت مدیره و و ابالغ آن طی نامه به متقاضی، شرکت توانیر، 

شرکت برق منطقه اي، معاونتهاي مالی پشتیبانی و برنامه ریزي و 

مهندسی و  ناحیه مربوطه(یادداشت 5)

شرکت برق منطقه اي آذربایجان

اجراي طرح و نصب لوازم اندازه گیري و اعالم آمادگی امور انتقال 

جهت تحویل و تحول پروژه

معاونت فروش و خدمات مشترکین/دفتر نظارت بر خدمات 

مشترکین/

ناظر خدمات مشترکین

تهیه،ابالغ و پیگیري و برنامه تحویل و تحول انشعاب

              هیئت تحویل و تحول

تکمیل فرم و صورتجلسه تحویل و تحول (مطابقت تجهیزات 

برآوردي برابر قرارداد و دستور کارهاي مربوطه و بررسی از لحاظ 

فنی و تست  لوازم منصوبه وثبت مشخصات )(یادداشت6)

خیر

                                  بله

مسئول اداره خدمات مشترکین /کارشناس عقد قرارداد

ایجاد سا بقه در سیستم و اخذ پرینت اطالعات نهائی مشترك

 و درج ان در پرونده و اطالع به متقاضی درخصوص تعیین گزینه 

درصورت نیاز (بررسی کلیه سوابق پرونده و مطابقت آن با سوابق 

سیستمی و دستور بایگانی پرونده (یادداشت 7)

صفحه 2 از 4
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 آیا تحویل و تحول انجام

میشود؟

بایگانی

پایان



f صفحه یادداشت فلوچارت  واگذاري انشعاب دیماندي باالتر از 2 مگاوات 

: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 

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 و سوابق را بایگانی خواهد کرد

صفحه 3 از 4

4یادداشت  

برنامه . (طرحهاي  برق ارومیه قبل از تشکیل جلسه میبایست توسط اعضاي کمیسیون بازدید میدانی شوند

)ریزي جهت بازدید از محل طرحهاي برق ارومیه به اتفاق اعضاء کمیسیون فروش انشعاب ستاد

اعضاي کمیسیون فروش انشعاب برابر ابالغیه مدیریت محترم عامل میباشد -

:5یادداشت 

کلیه صفحات نسخه اول قراردادها قبل از امضاء توسط مدیر عامل ، میبایست به امضاي دبیر کمیسیون فروش   -

.انشعاب ستاد دفتر نظارت بر خدمات مشترکینومعاونت فروش وخدمات مشترکین برسد

:قرارداد می بایستی در شش نسخه اصلی  به شرح زیر تهیه گردد -

جهت درج پرونده مشترك  -1

جهت تحویل به متقاضی-2

جهت ارسال به شرکت برق منطقه اي -3

جهت ارسال به شرکت توانیر -4

جهت ارسال به معاونت مالی وپشتیبانی -5

جهت ارسال به معاونت مهندسی وبرنامه ریزي -6

:توضیح اینکه 

برابر مقررات وقبل از پایان تعهدات طرفین برابر مفاد قرارداد پیگیریهاي الزم جهت اقدام به موقع توسط دفتر نظارت بر  

کارشناس ناظر خدمات مشترکین انجام خواهد شد/ خدمات مشترکین 

صفحه 3 از 4

1420PR05FL01 :کد



صفحه یادداشت فلوچارت  واگذاري انشعاب دیماندي باالتر از 2 مگاوات 

:7یادداشت 

: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

:7یادداشت 

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

مدیر ناحیه  -

رئیس اداره فروش وخدمات مشترکین  -
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صفحه 4 از 4

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
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