
 "تغییر مکان داخلی"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 ارائر  شرک  ییرضوروری بر  را آمپرری انشعاب برای اندازه گیری لوازم داخلی مکان تغییر درخواست میتوانند مشترکین

 است. نشده تعریف ییرضووری شک  ب  مشترکین سایر برای خدمت این. دهند

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

 

 هدف .2

شررکت توزیرع نیرروی  ارائ  شده توسط خدمت ب  منظور ارائ  با کیفیتاست ک   نیاخدمت توافقنام  سطح  نیهدف از ا

، متقاضیان و اسرتفاده کننردگان مشترکین تمامی یبرا "داخلی مکان تغییر"خدمت   یتحو ، کیفیتمازندرانبرق استان 

 .ردیمورد توافق قرار گدر صنعت برق کشور در هر دو دست  ضقیقی و ضقوقی 

 

 مسئولیت .3

 و الکترونیر  دولرت توسرع  راه نقشر  ، ششرم برنامر  ، پنجم ب  استناد برنام  مازندرانشرکت توزیع نیروی برق استان 

آم  ، آم  شرق ، شرما  بابر  ، امورهای   وزارت نیرو در ضوزه -دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های شرکت توانیر...

جنوب باب  ، بابلسر ، بهشهر ، جویبار ، شما  سراری، جنروب سراری ، سریمرا، قائمشرهر ، گلوگراه ، نکرا ، فریردونکنار ، 

 .  میاندرود ، سواد کوه شمالی و سوادکوه می باشد

 نماید:  ارائ ب  متقاضیان  ریز بیب  ترترا  مورد نظرکند ک  خدمت یموافقت م این شرکت

 دفتر پیشخوان ب  ارائ  و فرم . تکمی 1

 دفتر پیشخوان توسط فرم تایید .2

 بدهی تسوی  . انجام3

 پیگیری کد . دریافت4

 توزیع شرکت ب  مدارک . ارسا 5

 دفتر پیشخوان( طریق )از مشترک ب  توزیع شرکت توسط مالی و فنی شرایط . اعلام6

 مشترک موافقت عدم صورت در درخواست . بایگانی7

 مشترک توسط هزین  ها . پرداخت8

 توزیع شرکت توسط انشعاب اندازه گیری لوازم داخلی مکان تغییر تاریخ . اعلام9

 توزیع شرکت توسط انشعاب اندازه گیری لوازم داخلی مکان . تغییر11

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی متقابل خدمتتعهدات  .4

ب  این دستگاه ارائ  سامان / پست/ دفتر پیشخوان/ ضووری متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق  .5

 نماید.

در موعد مقرر ها ب  این سازمان، متقاضی نتواند ها و تحوی  آنهای این خدمت و تکمی  فرمدر صورتیک  پس از پرداخت هزین  .6

ریرا  بر   1باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان ب  ازاء هر روز دیرکررد ییرر موجر  یرامتری معراد  روز کاری می  5ک  

 متقاضی پرداخت نماید. )با توج  ب  اساسنام  شرکت، هیچگون  یرامتی در خصوص دیرکرد خدمت پرداخت نمی شود.(



بر  صرورت دقیرق در  "دسرتگاه رسرانیاطلاع پایگاه روی ارائ  جهت زیرخدمت/خدمت اطلاعات" موارد مربوط ب  فرم .7

رابط  با زمان انجام خدمت، مدارک مورد نیاز، مراض  اجرایی، تعداد مرتب  مراجع  ضووری متقاضی، نحوه دسترسری 

بررق توزیرع نیرروی شررکت  های دسترسی ب  خدمت و کلی  جزئیات خدمت از طریق میزخردمت الکترونیکریو زمان

 در دسترس عموم می باشد. مازندراناستان 

 

 هاها و پرداختهزینه .8

 هزین  ارائ  خدمت ب  خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرف  های مصوب صنعت برق محاسب  می گردد.

 

 دوره عملکرد .9

 مازنردرانشرکت توزیع نیروی بررق اسرتان مدیریت عام  ی اموا تحت و 29/12/98 تا تاریخ خدمتنام  سطح توافق نیا

   اعتبار دارد.

 

 افقنامهتوخاتمه  .11

 خاتم  می یابد. اعلام زمان انجام و جابجایی داخلی لوازم اندازه گیری دریافت این خدمت با

 تاریخ بازدید، فیش هزین  ها، تاریخ تغییر مکان داخلیکد پیگیری، اقلام اطلاعاتی خروجی: 


