
 

 "آزمایش کنتور "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

  دهند ارایه غیرحضوری شکل به را کنتور آزمایش درخواست توانندمی( دیماند و عادی از اعم) مشترکین

 بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین انجام خواهد پذیرفت.

 

 هدف .2

توزیدع نیدروی بدرس اسدتا  شدرکت  ارائه شدده توسد  خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

تمامی مشترکین، متقاضیا  و استفاده کنندگا  در صنعت برس کشور در هدر دو  یبرا "آزمایش کنتور "خدمت  لیتحو ، کیفیتمازندرا 

 .ردیمورد توافق قرار گدسته حقیقی و حقوقی 

 

 مسئولیت .3

دارای ... و الکترونید  دولدت توسدعه راه نقشه ، ششم برنامه ، پنجم به استناد برنامه مازندرا شرکت توزیع نیروی برس استا  

آمل ، آمل شرس ، شمال بابدل ، جندوب بابدل ، امورهای  وزارت نیرو در حوزه -مجوز ایجاد و اجرای سیاست های شرکت توانیر

ری، جنوب ساری ، سیمرغ، قائمشهر ، گلوگداه ، نکدا ، فریددونکنار ، میانددرود ، سدواد کدوه بابلسر ، بهشهر ، جویبار ، شمال سا

 .  شمالی و سوادکوه می باشد

  

 نماید:  ارائهبه متقاضیا   ریز بیبه ترترا  مورد نظرکند که خدمت یموافقت م این شرکت

 دفتر به ارایه و فرم تکمیل.1

 دفتر توس  فرم تایید.2

 پیگیری کد دریافت.3

 هزینه فیش دریافت.4

 دفتر به فیش ارایه کنتورو آزمایش هزینه واریز.5

 توزیع شرکت توس  واریزی مبلغ تایید.6

 توزیع شرکت توس  مشترك به کنتور آزمایش زما  اعلام.7 

 توزیع شرکت توس  کنتور آزمایش.8

 مشترك به کنتور آزمایش نتیجه اعلام.9 

 واریزی فیش استرداد و قبض اصلاح مشترك بود  ذیحق صورت در.11

 عویض کنتورت فرآیند اجرای مشترك نبود  ذیحق صورت در.11

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

 به این دستگاه ارائه نماید.سامانه/ پست/ دفتر پیشخوا / حضوری متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارك خود را تنها از طریق 

روز   4ها به این سازما ، متقاضی نتواند در موعد مقرر که ها و تحویل آ های این خدمت و تکمیل فرمپس از پرداخت هزینه در صورتیکه

ریال به متقاضی پرداخت نماید. )بدا  1باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازما  به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل کاری می

 شرکت، هیچگونه غرامتی در خصوص دیرکرد خدمت پرداخت نمی شود.(توجه به اساسنامه 



 

به صورت دقیق در رابطه با زما   "دستگاه رسانیاطلاع پایگاه روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطلاعات" موارد مربوط به فرم

های دسترسی به دسترسی و زما انجام خدمت، مدارك مورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه 

در دسدترس عمدوم مدی  مازندرا توزیع نیروی برس استا  شرکت  خدمت و کلیه جزئیات خدمت از طریق میزخدمت الکترونیکی

 باشد.

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگا  مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برس محاسبه می گردد.

 

 عملکرددوره  .6

اعتبدار  مازنددرا مدیریت عامل شرکت توزیع نیروی برس استا  ی امضا تحت و 29/12/98 تا تاریخ خدمتنامه سطح توافق نیا

  دارد.

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 دریافت این خدمت با آزمایش کنتورو اعلام آ  به مشترك خاتمه می یابد.

 کنتور آزمایش تاریخ•هزینه ها  فیش•پیگیری  کد• خروجی اطلاعاتی اقلام


