
 

 

 ه به مخاطبین سازمانئخدمات قابل ارا

 سيد محمد صادق سهروردی :هكنندتهيه 

 كارشناس مسئول روابط عمومی 

  كیبنادمجيد دهقان كننده:تصويب

 مدير دفتر روابط عمومی 

 مهر تضمين كيفيت:

 

 1390/11/01 تاريخ تهيه :

 

 اي يزدشركت برق منطقه

  1395/2/15 تاريخ ويرايش :

 
 روابط عمومي روش اجرايي

 سازمانی:برون رسانی فرایند اطالع -5-3

 در جدول ذيل ارايه شده است: مربوطه رسانیسازمان و روش اطالع بيرون ها و نحوه خدمات قابل ارايه به مخاطبينعنوان

 نحوه ارائه خدمت و پاسخگويی رسانینحوه اطالع مخاطب / ذینفع عنوان خدمت رديف

1 
 7ی باالی )قدرت درخواستبرق  درخواست انشعاب

 مگاوات(
 متقاضیان اشتراک

درج مراحل انجام كار در سايت  -

 شركت

نصب فرايند در تابلو در معرض  -

 ديد ارباب رجوع

پاسخگويی تلفنی )درج تلفن  -

 روی سايت(

مراجعه حضوری و دريافت   -

 خدمت

 مشترکین )صنایع بزرگ( )مشخصات( انشعاب تغيير نام 2

 مشترکین )صنایع بزرگ( )قدرت مصرفی( انشعاب كاهش ديماند افزايش و 3

4 
درخواست انصراف از انشعاب قبل از برقراری 

 انشعاب
 مشترکین )صنایع بزرگ(

 متقاضیان اشتراک  (مگاوات 7درخواست انشعاب برق موقت )باالی 5

6 
گيری و نصب، تغيير مکان و تست وسايل اندازه

 كنتور 
 مشترکین )صنایع بزرگ(

 سايت شركت مشترکین )صنایع بزرگ( بررسی صورتحساب برق 7
 پاسخگويی تلفنی  -

 ارايه خدمت حضوری-

8 

های استفاده از ارايه مشاوره و معرفی روش

های مديريت مصرف برق صنايع بزرگ برای طرح

 های مربوطهدريافت تخفيف

 مشترکین )صنایع بزرگ(
 مکاتبه با صنايع-

 سايت شركت-

 ی به صنايعمشاوره حضور -

 سمينار و جلسات آموزشی -

 پاسخگويی تلفنی -

9 
سازی عمومی مديريت رسانی و فرهنگاطالع

 مصرف
 جامعه

 سايت شركت-

 های اينترنتها و سايتروزنامه-

سازی انتشار آگهی و فرهنگ-

 مصرف بهينه

 انتشار اخبار مرتبط-

10 
انتشار آگهی حفظ حريم خطوط موجود انتقال 

 نيرو

 ن ملک،صاحبا

 و... مشترکین،ارباب رجوع

 روزنامه های محلی و كشوری-

 های استانمکاتبه با سازمان -

 پاسخگويی تلفنی -

 ارايه  خدمت حضوری-

11 
انتشار آگهی حفظ مسير خطوط در حال احداث 

 انتقال نيرو

 مشترکین، صاحبان ملک،

 و .... ارباب رجوع

 روزنامه های محلی و كشوری-

 های استانسازمان مکاتبه با -

 پاسخگويی تلفنی -

 ارايه خدمت حضوری -

12 

ها پاسخ به استعالم ارباب رجوع، ادارات و سازمان

های در حال ها در اجرای پروژهدر مورد حريم

 انجام يا احداث شده

مشترکین،  صاحبان ملک،

 ، کلیه سازمانهاارباب رجوع

 مکاتبات  -

 توضيحات حضوری–

جوابگويی ارسال پاسخ نامه، 

 توسط كارشناسان مربوطه

 اشخاص حقیقی و حقوقی انتشار آگهی مزايده برای انتخاب خريدار مناسب 13
سايت معامالت شركت، سايت 

توانير، روزنامه ها كشوری و 

 محلی

راهنمايی تلفنی )درج تلفن  -

 روی آگهی( و حضوری

برگزاری مزايده بر اساس -

 مقررات

14 
كننده ای انتخاب تامينانتشار آگهی مناقصه بر

 شايسته

اشخاص حقیقی و حقوقی، 

 پیمانکاران و مشاوران

درج فرايند خريد كاال و خدمات -

 روی سايت معامالت شركت

انتشار آگهی در سايت  -

معامالت شركت، سايت توانير، 

 هاروزنامه

راهنمايی تلفنی )درج تلفن  -

 روی آگهی( و حضوری

برگزاری مناقصه بر اساس -

 اتمقرر

15 
انتشار آگهی استخدام )بر اساس مجوز وزارت 

انسانی بر اساس قوانين و  نيرو( و جذب نيروی
 همه مردم

های محلی سايت شركت، روزنامه

 و كشوری

 راهنمايی تلفنی و حضوری-

 انجام كار بر اساس مقررات-
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 مدير دفتر روابط عمومی 

 مهر تضمين كيفيت:
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  1395/2/15 تاريخ ويرايش :

 
 روابط عمومي روش اجرايي

 مقررات برای رعايت عدالت استخدامی 

 ارباب رجوع ستادراهنمايی ارباب رجوع داخل ساختمان  16
 تابلو راهنما -

 فرايندهای درج شده در تابلوها-

جوابگويی  -ميز خدمت   -

 حضوری توسط كاركنان مربوطه

 


