
 جدول خدمات قابل ارائه در بخش خدمات مشتركين ) خدمات پس از فروش (
 

 خدمات اداري

 عنوان خدمت رديف
محل ارائه 
خدمت و 
 پاسخگويي

 مدارك مورد نياز
 مراحل

 )اقدامات متقاضي به رنگ قرمز است(
 حداكثر زمان انجام خدمت

 امور تغيير نام 1

تصوير اسناد 
كيت يا جعلنامه مال

و آخرين قبض 
 پرداخت شده

ارائه درخواست ، پرداخت هزينه هاي مربوطه ، 
 آزمايش كنتور

 ساعت 84

2 
اصالح 

 صورتحساب
 امور

صورتحساب اشتباه 
+ كاركرد فعلي 

 كنتور

 
بررسي         بازديد از محل   رخواست ،ارائه د

 تسويه حساب و سوابق مربوطه 
  

 ساعت 28

3 

صدور 
 صورتحساب

 
 )بين دوره ای (

 امور
ارائه شماره پرونده  

ركرد یااشتراک  وکا
 فعلي كنتور

بررسي وضعيت كليه بدهيها ) ارائه درخواست ، 
انرژي مصرفي، اقساط باقيمانده، غير مجاز، المپ 

 پرداخت بدهي )در صورت وجود( صرف و ...( ،كم م
 فوری 

8 
ارسال اطالعيه 
 تسويه حساب

 امور

 اعالم شماره پرونده

بررسي وضعيت كليه بدهيها ارائه درخواست ، 
تهيه و ود( ، پرداخت بدهي )در صورت وج )انرژي( ،

 ارسال اطالعيه 
 

  

 پس از پرداخت بدهي

5 
پاسخ به 
 استعالم

 امور
حسب مورد ارائه 

آخرين قبض پرداخت 
 شده

 
ارائه استعالم از مراجع استعالم كننده ، بررسي 

 ارائه پاسخ
  

 پس از پرداخت بدهي

6 
 تغيير 

 يا تمديد تعرفه

 امور

ارائه مدارك از 
 سازمانهاي مربوطه

 
ارائه درخواست ، انجام تسويه حساب ، ارائه مجوز 

 بازديد از محل، 
  

 

 ساعت 84



 انتخاب گزينه  7

 امور
آخرين صورتحساب 
 تسويه شده برق

 
برخورداري از تعرفه مجاز )صنعت ارائه درخواست ، 

 و معدن(
  

 

4 
صدور قبض 

 المثني

 امور
ارائه شماره پرونده 

 یااشتراک

 
بررسي صورتحساب مورد نظر ، ارائه درخواست ، 

 صدور قبض
  

 فوری

9 

تغيير قدرت 
)افزايش، كاهش 
دائم، تفكيك و 

 ادغام(

 امور
توجه : حضور مشترک يا نماينده وي به همراه مدارک شناسائي معتبر 

 الزامي خواهد بود. 
 

متناسب با حجم عمليات 
 اجرائي

10 
جابجايي داخلي 

 كنتور
 امور 
 

آخرين قبض پرداخت 
 شده

   صدور فيش ،    بازديد از محل ،ارائه درخواست ، 
هزينه  ، پرداخت برق مصرفی  انجام تسويه حساب

 هاي لوازم مصرفي و ارائه خدمات

 55فاز تا  3انشعابهاي تك فاز و 
هفته، ساير انشعابها  یکْآمپر 

 حسب مورد

11 
و  اصالح انشعاب

 تجهيزات مربوطه
 امور 
 

آخرين قبض پرداخت 
 شده

انجام تسويه  بازديد از محل ،ارائه درخواست ، 
 پرداخت هزينه هاي مربوطه صدور فيش ،حساب ، 

 55فاز تا  3انشعابهاي تك فاز و 
هفته، ساير انشعابها  یک آمپر 

 حسب مورد

 آزمايش كنتور 12
 امور
 

 آخرين قبض 
آزمایش  پرداخت هزينه هاي   ارائه درخواست ،

 انجام تسويه حساب ،  بازديد از محل ، کنتور ،  
 دوروز

13  
و جمع آوري دائم 

 انشعابموقت 
 امور 
 

مدارك احراز هويت 
خرين مالك به همراه آ

 قبض برق مصرفي

بازديد از ارائه درخواست توسط مالك انشعاب ، 
محل ، جمع آوري انشعاب در صورتي كه مالك تنها 

 انجام تسويه حساب  مصرف كننده باشد،

 
 يك هفته -ولتاژ ثانويه
 دو هفته -ولتاژ اوليه

 

14 
قطع موقت و 

وصل مجدد جريان 
 برق

 امور 
 

آخرين صورتحساب 
 برق مصرفي

رائه درخواست توسط كليه مصرف كنندگان ا
بازديد از محل ، انشعاب ، انجام تسويه حساب ، 

صدور فيش ، پرداخت هزينه هاي قطع و وصل ، 
 قطع جريان برق

 يك روز پس از پرداخت هزينه

 


