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 : هدف -١

دگی بـه درخواسـت هـای    يبرق مشترکين با ولتاژ مناسب و رسمستمر  نيامتجهت 

   ی معابريم برق و روشنايان در خصوص رفع حرين و متقاضيمشترک
 

  :كاربرد  دامنه -٢

  )  واحد ايمني،  ديسپاچينگواحد ،   بهره برداريدفاتر نظارت بر ( بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت -

  ر متوسطدر سطوح ولتاژي فشار ضعيف و فشا -

يا نمايندگان معتمد ايشان كه يه صورت كتبي از جانب مديرعامل شـركت بـه   (شركت هاي پيمانكاري  -

  )عنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشند

  امورهاي  توزيع  و بخش هاي تابعه  -

 : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -٣

  

  

 

  :  عمليات  شرح -٤

 :گيرد مي  زير انجام به صورت كار  دستورالعمل روش اجراييبا تدوين 

جهت ساماندهي درخواست هاي مردمي و رسيدگي بهتر و سريعتر به مشكالت موجـود در شـبكه كـه موجـب     

بنـد تهيـه گرديـده     ٥فرم رسيدگي به درخواست هاي مشتركين و متقاضيان در غالب  ،نارضايتي مشتركين مي شود

  .است
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  »ان و مشترکينياست های متقاضدرخوبررسي «دامنه كاربرد دستورالعمل 

  روشنايي –درخواست جابجايي شبكه  –رفع حريم  –نوسانات و ضعف ولتاژ 

  

  :نحوه تكميل فرم 

پـس از دسـتور مـديريت امـور در       چنانچه درخواست كتبي رسيدگي به مشكل از جانب مشترك موجود باشد،

  .ر فرم الزامي مي باشدذكر شماره انديكاتور دبيرخانه د. دبيرخانه امور ثبت مي گردد

در بند اول فرم رئيس اداره بهره برداري با پيوست نمودن نامه در خواست مشترك به فـرم، خطـاب بـه     -٤-١-

ايشـان درخواسـت   يكي از مسئولين شبكه، اتفاقات، معابر، رئيس بخش و يا كارشناس بهره بـرداري بـا ذكـر نـام     

  .رسيدگي به تفاضاي مشترك را مي نمايد

تقسيم بازديد خود را با تكميل فرم به رياست بهره برداري اعـالم مـي   ر بند دوم شخص بازديد كننده د -٤-٢-

  .نمايد

فرم فرمت خام كروكي درج گرديده است تا بازديد كننده بتواند در صورت نيـاز اقـدام بـه     پشتدر :  ١ تبصره

  .درج كروكي در اين محل نمايد

را  LVچنانچه بازديد مربوط به بررسي ضعف ولتاژ باشد بازديد كننده مي بايست سطح مقطع شبكه :  ٢ه تبصر

  .از پست تا محل تقاضاي مشترك اعالم نمايد

چنانچه در متن نامه مشترك درخواست رسيدگي به بيش از يك موضوع اشاره گردد، شخص بازديـد  :  ٣ تبصره

هر موضـوع جـدا از   ني گابايعدد فرم جداگانه تكميل نمايد، زيرا كه آرشيو كننده مي بايست براي هر موضوع يك 

  .ديگري مي باشد



  -۴۸WI-DS-۰۱ :ن                                                                  كدسند شترکين و متقاضيادستورالعمل رسيدگي به درخواست هاي م

 ۲۱/۱۲/۹۰  :تاريخ تهيه                                                                                                                                                               

۴ 

شخص بازديد كننده در بررسي مكاتبات روشنايي مي بايست شدت روشنايي محل مربوطه را انـدازه  :  ٤ تبصره

  .ي خود را براي اندازه گيري فوق اعالم نمايدشنهاديپگيري و در فرم ثبت نمايد و نظر 

در بند سوم رئيس اداره بهره برداري پس از بررسي نظريه پيشنهادي شخص بازديـد كننـده خطـاب بـه      -٤-٣-

  .مديريت امور نظر خود را پيشنهاد مي نمايد

مدير امور خطاب به رياست اداره برنامه ريزي و مهندسي از ايشان خواسته تا  موارد فوق  ،در بند چهارم -٤-٤-

  .را به عمل آورد.... صدور دستور كار و ،از جمله تهيه طرح بررسي و اقدام الزم را 

اداره بهره برداري اقدامات انجام شده را درج و همچنين نتايج به دست آمده از جمله رفع  ،در بند پنجم  -٤-٥-

را در آن ثبت نمـوده در آرشـيو مربوطـه    ... افزايش شدت روشنايي به ميزان دلخواه و –رفع حريم  –ضعف ولتاژ 

  .بايگاني مي نمايد

  .بايگاني مي گردد بهره برداری يك نسخه از فرم فوق توسط اداره: تبصره 

  

 ارزيابي واصالح -٥

معاونت بهره برداري شركت به منظور بهبود وارتقاءسيستم ، رويكرد و نحوه استقرارمواردفوق را هر شش ماه 

  .ي واصالح نمايدموردكنترل وارزيابي قرارداده تانقاط قابل بهبود را شناساي

  

  

  :پيوست ها -٦
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