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 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 " برق  نیدرخواست قطع موقت انشعاب مشترک "توافقنامه سطح خدمت  

 مقدمه  .1

  ی م خدمات  ر یاکه و سبش رات یتعم لیبقاز   فمختل  یا ه ت یبه جهت فعال گر ید یسازمان ها  ای مانکارانی خدمت پ ن یدر ا

 . ندینما هیکه را ارابش ی برق درخواست خاموش  یروی ن عیتوانند به شرکت توز 

 هدف  .2

چهارمحال  شرکت توزیع نیروی برق استان    ارائه شده توسط  خدمت  به منظور ارائه با کیفیت است که    نیاخدمت  توافقنامه سطح    نیاز اهدف  

تمامی مشترکین، متقاضیان و استفاده کنندگان در صنعت برق   یبرا  "  برق  یدرخواست خاموش  "خدمت    لیتحو  ، کیفیتو بختیاری

 . ردیق قرار گمورد توافکشور در هر دو دسته حقیقی و حقوقی  

 

 مسئولیت .3

 : شودارائه    ریز  بیبه ترت  مورد نظرکند که خدمت  یموافقت م  این شرکت

 ورود به پرتال    .1

 ثبت درخواست   .2

 مربوطه انجام فرایند    .3

 شماره پیگیری ارائه    .4

 . ورود به پرتال 5

 . پیگیری درخواست 6

 . بررسی نتیجه درخواست 7

 . ارائه نتیجه بررسی 8

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

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

 

روز     ....نتواند در موعد مقرر که  ها به این سازمان، متقاضی  ها و تحویل آنهای این خدمت و تکمیل فرمدر صورتیکه پس از پرداخت هزینه

)با    ریال به متقاضی پرداخت نماید.  0باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل  کاری می

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

در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با    "دستگاه  رسانیاطالع  پایگاه  روی  ارائه  جهت  زیرخدمت/خدمت  اطالعات"  موارد مربوط به فرم

های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت  زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان

 شود.  متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می

 

 هاا و پرداختههزینه .5

 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.

 



ـ پیوست   ه

 دوره عملکرد .6

چهارمحال و  ی مدیریت عامل شرکت توزیع نیروی برق استان  امضا  تحت  و  29/12/1400  تا تاریخ  نامه سطح خدمتتوافق  نیا

  اعتبار دارد. بختیاری

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 به مشترک خاتمه می یابد.  درخواستنتیجه ارائه دریافت این خدمت با 

 

نتیجه درخواست  : خروجی اطالعاتی الماق
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