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٣

تولید

توزيع انرژ� 
الکتريکي

:کلمات کلیدي کسب و کار ما
 انرژ� توزيع ” شركت اصلي مأموريت •

.شركت فعاليت حوزه در “الکتريکي
 متوسط فشار ولتاژ سطح در الکتريکي انرژ� •
سازمان اصلي محصول بعنوان ضعيف و
 متقاضيان درخواست و الکتريکي انرژ� •

 اصلي ها� ورود� بعنوان الکتريکي انرژ�
سازمان

 تأمين بعنوان ايران برق شبکه مديريت شرکت•
الکتريکي انرژ� اصلي کننده

مشتركين، متقاضيان، شهروندان و ديگر  ذ�  •
نفعان در حوزه فعاليت شركت بعنوان مشتريان

 بوده توانير شركت مجموعه زير شركت اين •
.گردد مي اداره غيردولتي صورت به كه

انتقال توزیع

انرژ� 
الكتريكي 
در سطح 

ولتاژ 
فشار 

متوسط 
و فشار 

ضعيف

مشتركين، 
متقاضيان، 
شهروندان 

و ديگر  

ذ� نفعان 
در حوزه  
فعاليت 

شركت



فرايندها� مديريتي  



٥

برنامه ریزي، مدیریت و اجراي برنامه استراتژیک و  
میزان تحقق عملکرد اهداف استراتژیک

برنامه ريز� استراتژيك برنامه ريز� استراتژيك 
و مديريت عملكرد

)SP&PMSP&PM(

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخص هاي  
زیر فرایندها 

مدیر عامل

ــازه  - ــتاوردهاي تـ دسـ
فناوري هاي نوین

                                

ــایج نظرســنجی از  - نت
مشتریان

                               
گزارشــات عملکــردي -

برنامه ها
پیشنهادات-

                            

چشم انداز ،ماموریـت،  -
استراتژي و اهداف 

شاخص هاي فرایندها-

ــی و  - ــد طراح فراین
ــود   ــات بهبـ مطالعـ

شبکه
                                

ــدیریت   - ــد م فراین
خدمت به مشتري

                               
سایر فرایندها -

                            

سایر فرایندها-

ــدیریت - مـــــــ
اطالعات

      
       

                   

پايش و ارزيابي عملكرد سازمان

تعريف ماموريت و چشم انداز

تدوين و توسعه استراتژ� سازمان

مديريت برنامه ها و پروژه ها� استراتژيك 



مدیریت بر نحوه ارتباطات ذینفعان بیرونی مانند سهامداران، توانیر، دولت و  

...سازمان هاي دولتی و

مديريت روابط  مديريت روابط  
برون سازمانيبرون سازماني

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجیخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
مدیر عاملزیر فرایندها 

برنامه هـاي فرهنـگ   -
سازي و اطالع رسانی

ــتندات   - ــوي و مس دع
اولیه دعوي

دعوي-
درخواست-

نیاز به ارتباطات-

 

اجرائیه/صلح نامه-

گزارش عملکرد-

گــــزارش فرهنــــگ -
سازي و اطالع رسـانی  

به مردم از بعد ایمنی

ــد ایمنــی و   - فراین
مدیریت بحران

سایر فرایندها -

اشخاص حقیقـی و  -
حقوقی

سایر فرایندها-
                                

                               

ــدیریت - ــد م فراین
منابع مالی
            

ــه - ــد برنامـ فراینـ
ریزي اسـتراتژیک  
و مدیریت عملکرد 

ــی و - ــد ایمن فراین
مدیریت بحران             

مدیریت امور حقوقی

مدیریت برقراري ارتباط



   )عملياتي(فرايندها� اصلي 



  مطالعات توسعه و اصالح شبکه توزیع برق

طراحي و مطالعات 
بهبود شبكه توزيع

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي  
زیر فرایندها 

معاون برنامه ریزي و 
مهندسی

گـزارش اقـدام جهــت   -
رفع حریم                               

درخواست-

                               
مــوارد نیــاز بــه تهیــه -

پروژه وگزارشات
                            

درخواست و گـزارش   -
نتایج کاهش پیک

مجوز واگذاري

ــام  - ــت انجـ درخواسـ
پروژه تحقیقاتی

                            

ــازه  - ــتاوردهاي تـ دسـ
فناوریهاي نوین

مجوز  واگذاري -

نقشه اجرایی و پروژه-

گزارش نهـایی پـروژه   -
هاي تحقیقاتی

فراینـــد ایمنـــی و -
مدیریت بحران

                                
ــدیریت   - ــد م فراین

خدمت به مشتري
                               

فراینــد تحویـــل   -
انرژي الکتریکی                            

ــروش  - ــد فـ فراینـ
انرژي الکتریکی

ــین- ــایر /محققـ سـ
فرایندها

                            

ــه - ــد برنامـ فراینـ
ریزي اسـتراتژیک  

و مدیریت عملکرد     
                   

ــروش  - ــد ف فراین
انرژي الکتریکی

                           
ــل  - ــد تحوی فراین

انرژي الکتریکی

سایر فرایندها -
                            

تحقیقات

مطالعات عملکردي شبکهمطالعات عملکردي شبکه

طراحی شبکهطراحی شبکه



درك نیازهاي مشتري و مدیریت برنامه هاي فروش

فروش انرژ�  
الكتريكي

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي  
زیر فرایندها 

معاون فروش و خدمات 
مشترکین

اطالعــــات آمــــاري -
فیــدرها و پســت هــاي 

فوق توزیع                                

گزارش مردمی-

درخواســـت دریافـــت -
خدمات

ــرف  - ــات مصـ اطالعـ
سنگین

 

اطالعات فروش-
اطالعات مشـترکین،   -

فیش هـاي پرداختـی و   
هزینه هـاي انشـعاب و   

درآمد متفرقه

درخواست-
مجوز واگذاري-

گزارش نتایج کـاهش  -
پیک

گزارش نصب و تغییـر  -
انشعاب نصـب  (انشعاب 

)شده

گزارش لـوازم انـدازه    -
گیري سالم

انشعاب-

ــل  - ــد تحویـ فراینـ
انرژي الکتریکی

                                
ــدیریت   - ــد م فراین

خدمت به مشتري

مشتریان-

ــروش  - ــد فـ فراینـ
انرژي الکتریکی

                               

ــدیریت - ــد م فراین
منابع مالی   

 
                    

ــی و - طراحــــــ
ــات بهبــود   مطالع

شبکه توزیع

فرایند طراحی و  -
ــات بهبــود   مطالع

شــــبکه توزیــــع                           
ــل  - ــد تحوی فراین

انرژي الکتریکی   
                   

     
ــل  - ــد تحوی فراین

انرژي الکتریکی 

ــرژي  - ــل ان تحوی
الکتریکی

فراینـد مـدیریت    -
خدمت به مشتري

مشترك-

واگذاري، نصب و تغییر انشعابواگذاري، نصب و تغییر انشعاب

کنترل و اصالح لوازم اندازه گیري  
فروش انرژي

کنترل و اصالح لوازم اندازه گیري  
فروش انرژي

مدیریت مصرفمدیریت مصرف

تحقق درآمد و مدیریت  
وصول

تحقق درآمد و مدیریت  
وصول



توسعه  و نگهداري شبکه توزیع برق جهت تحویل انرژي الکتریکی 

 به مشترکین

تحويل انرژ�  
الكتريكي

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
معاون بهره برداري و زیر فرایندها 

دیسپاچینگ

ــارچوب - ــه و چـ برنامـ
سناریوي بحران

گزارش اقـدام جهـت    -
رفع حریم

اطالعات آب و هوا-

گزارش نتایج کـاهش  -
پیک

صورتحساب انرژي-

نقشه اجرایی و پروژه-

انشعاب نصب شده-

گزارش/درخواست -

ــدازه - گــزارش لــوازم ان
گیري سالم

پاسخ به درخواست-

مدارك مثبته و اسناد  -
مالی

گــزارش مقابلــه بــا    -
ــزارش  ــران و گــ بحــ

مانورهاي بحران

اطالعات مورد نیاز -
ــاال و - مشخصـــات کـ

خدمات

صورتحساب تفکیکی-

اطالعــات فیــدرها و  -
پست هاي فوق توزیع

گزارشات و موارد نیـاز  -
به تهیه پروژه

انرژي تحویل شده-

ــد ایمنــی و   - فراین
مدیریت بحران

                                

هواشناسی -

فراینـــد فـــروش  -
انرژي الکتریکی

ــدیریت  - ــرکت م ش
شبکه برق ایران

فراینــد طراحــی و  -
ــود   ــات بهبـ مطالعـ

شبکه توزیع

ــروش  - ــد فـ فراینـ
انرژي الکتریکی

فراینـــد مـــدیریت -
خدمات به مشتري

ــروش  - ــد فـ فراینـ
انرژي الکتریکی

ــدیریت - ــد م فراین
خدمت به مشتري

            
فرایند مـدیریت   -

منابع مالی

فرایند ایمنی و   -
مدیریت بحران

فرایند تأمین،  -
ساخت و مدیریت  

دارایی ها

شرکت مدیریت  
شبکه برق ایران

فرایند فروش  -
انرژي الکتریکی

طراحی و  -
مطالعات بهبود  

شبکه توزیع

مشتري-

  زير فرايند نگهدار� و تعميرات  زير فرايند نگهدار� و تعميرات

زير فرايند تامين انرژ�زير فرايند تامين انرژ�

زير فرايند اجرا و نظارت بر احداث شبكهزير فرايند اجرا و نظارت بر احداث شبكه



مدیریت بر نحوه ارائه محصول و خدمات مطلوب به مشتري

افزایش سطح رضایتمندي مشتري 

مديريت خدمت  
به مشتر�

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
مدیر عاملزیر فرایندها 

درخواســت و گــزارش -
هاي مردمی

شکایات و نظرات-

گــزارش اقــدام انجــام -
پاســـخ بـــه  (شـــده 

)درخواست

 

درخواســت و گــزارش -
هاي مردمی

شـــکایات و نظـــرات -
مشتریان

پاسخ به درخواسـت و  -
شکایت

نتایج تحلیلی شکایات-
گــــزارش نتــــایج   -

نظرسنجی
گزارشات دوره اي-

گزارشات مردمی-

مشتریان -

سایر فرایندها-
                                

                               

سایر فرایندها-
            

      

مشتریان-

فرایند برنامه   -   
ریزي استراتژیک  
و مدیریت عملکرد

فرایند فروش  
انرژي الکتریکی                     

مدیریت درخواستها و پاسخگویی به مشتریانمدیریت درخواستها و پاسخگویی به مشتریان

مدیریت شکایات مشتريمدیریت شکایات مشتري

اندازه گیري رضایت مشترياندازه گیري رضایت مشتري



فرايندها� پشتيبان



مدیریت بر نحوه وصول منابع، اداره آنها و تخصیص بهینه

مديريت  
منابع مالي

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
معاون مالی و پشتیبانیزیر فرایندها 

بودجه پیشنهادي-

صلح نامه اجرائیه -

اطالعات فروش -
فیش هـاي پرداخـت    -

هزینــه و انشـــعابات و  
درآمد متفرقه

ــه و  - ــدارك مثبتــ مــ
اطالعات سال

ــوق و   - ــات حق اطالع
مزایا و پرسنل

نامــــــه پــــــاداش -
پیشـــنهادات پیشـــنهاد 

دهنده و مجري

اطالعات فروش-
مدارك مثبته-
اطالعات مالی-

اطالعات دارایی ها-

گزارشات مالی-
)سالیانه -دوره اي(

فیش حقوقی-

اعتبار-

درخواست هاي برنامه -
اي و غیــر برنامــه اي  

تامین اعتبار شده

ــورت  - ــات و ص گزارش
هاي مالی

سایر فرایندها -

فرایند روابط برون  -
سازمانی

ــروش  - ــد فـ فراینـ
انرژي الکتریکی

فراینـــد تحویـــل  -
انرژي الکتریکی

ــدیریت   - ــد م فراین
منابع انسانی 

                                

تـامین، ســاخت و   -
مدیریت دارایی ها

                               

فراینـــد تـــأمین، -
ساخت و مـدیریت  
دارایی ها           

      
سایر فرایندها-

پرسنل -   

سایر فرایندها-

تامین، ساخت و  -
مدیریت دارایی ها

حسابرس، بازرس  -
قانونی، مجمع، 
تامین اجتماعی  

سازمان هاي  (
)بیرونی

مدیریت حسابداري دارایی ثابت و اموال

برنامه ریزي و بودجه بندي

مدیریت حساب هاي درآمد

رسـیدگی و کنترل حساب ها و تهیه  

گزارش هاي عمومی

پردازش حقوق و دستمزد

مدیریت نقدینگی و کنترل دریافت ها و پرداخت ها



بر برنامه ریزي از زمان   یت و توسعه سرمایه هاي انسانی شرکت مبتنیریمد

از تا خروج از خدمتیبرآورد ن

مديريت و توسعه 
منابع انساني

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

: : مأموریت و هدف فرآیند

:اصلی زیرفرآیندهاي

مجموعه شاخصهاي   
زیر فرایندها 

معاون منابع انسانی

نیازهاي انگیزشی-

اطالعات پرسنلی-

نیروي انسانی توانمند  -
و آموزش دیده

درخواسـت، شــکایت،   -
پیشنهاد

ــروي  - ــت نیـ درخواسـ
انسانی

نیاز آموزشی-
خواسـته ارزیـابی   /الزام-

عملکرد

ــل از  - ــایج حاصــ نتــ
معاینات ادواري

اطالعـــات حقـــوق و -
مزایا
اطالعات پرسنل-
ــاداش   - ــه پـــ نامـــ

ــري   ــنهادات و مج پیش
آن

نتایج ارزیابی عملکرد-
ــدامات   - ــزارش اقـ گـ

)رفاهی(انجام شده

نیروي انسانی توانمند -
و آموزش دیده

گزارش رسـیدگی بـه   -
شکایات و درخواستها و 

پیشنهادات

نتایج ارزیابی عملکرد-

سایر فرایندها-

مدیریت اطالعات -

فراینـــد مـــدیریت -
روابط برون سازمانی

پرسنل - 

سایر فرایندها -
                               

ــی و - ــد ایمن فراین
مدیریت بحران

 
 

             
      

ــدیریت - ــد م فراین
منابع  مالی

       
               

ــه - ــد برنامـ فراینـ
ریزي اسـتراتژیک  
و مدیریت عملکرد

سایر فرایندها-

پرسنل-

انگیزش و نگهداشت منابع انسانیکلیه فرایندها-

جذب و بکارگیري منابع انسانی

آموزش و بهسازي منابع انسانی

جانشینی کارکنان مديريتمديريت

مدیریت ارتباطات کارکنان

برنامه ریزي نیروي انسانی و نیازسنجی

ارزیابی عملکرد کارکنان



مدیریت توسعه و بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در  

فرایندهاي شرکت بر اساس برنامه جامع

مديريت فن آور� 
اطالعات

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

: : مأموریت و هدف فرآیند

:اصلی زیرفرآیندهاي

مجموعه شاخصهاي   
زیر فرایندها 

معاون برنامه ریزي و مهندسی

شاخص هاي فرایندها-

ــت تـــأمین  - درخواسـ
سخت افزار و نرم افزار

درخواست رفع اشکال -
نیازهاي اطالعاتی -
داده-

ــته - ــات و خواسـ الزامـ
هاي امنیتی

 

اطالعات-
ــرم  - ــزار و ن ــخت اف س

افزار تهیه شده
گزارش رفع اشکال-
گـــزارش انحـــراف از -

شاخص هاي فرایندها

شبکه ایجاد شده-

گزارش میزان پوشش -
الزامات امنیتی

فرایند برنامه ریزي -
اســـــــتراتژیک و 

مدیریت عملکرد
    

 

                           
سایر فرایندها -

سایر فرایندها  -
ــازمانهاي  - ســـــ

بیرونی

 
                               

سایر فرایندها -

سایر فراینده-

سایر فرایندها-
ســـازمان هـــاي -

بیرونی

توسعه و نگهداري نرم افزار/ تهیه

طرح، توسعه، نگهداري و ارتباطات شبکه

مدیریت امنیت اطالعات شرکت

توسعه و نگهداري سخت افزار/ تهیه

زیرفرایند مدیریت اطالعات



طرح ریزي و اجراي مکانیسم هایی در راستاي ایمنی، بهداشت کار و مدیریت  
بحران به منظور حفظ و صیانت از جان افراد، کاهش خسارات وارده به 

تاسیسات شرکت و دارایی مردم

ايمني و  
مديريت بحران

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
زیر فرایندها 

معاون بهره برداري و 
دیسپاچینگ

ــوادث و  - ــزارش حـ گـ
بحران ها

ــل از  - ــایج حاصــ نتــ
معاینات ادواري

ــا    - ــه ب ــزارش مقابل گ
ــزارش  ــران و گــ بحــ

مانورهاي بحران

ــگ   - ــزارش فرهنـ گـ
سازي و اطالع رسـانی   

به مردم از بعد ایمنی

گــــزارش حــــوادث  -
رسیده از مردم

 

ــرل - برنامــه هــاي کنت
عملیاتی

لیســـت تجهیـــزات  -
ایمنی

گـزارش اقـدام جهـت    -
رفع حریم

برنامه فرهنگ سـازي  -
و اطالع رسانی

برنامــه و چـــارچوب   -
سناریوي بحران

گزارش عـدم انطبـاق   -
هـــاي برنامـــه هـــاي 
کنترل عملیاتی یا طرح 

مقابله با بحران

ــر  - ــتادحوادث غی س
عوامل /مردم/مترقبه
اجرایی

                                
ــدیریت   - ــد م فراین

منابع انسانی

ــل  - ــد تحویـ فراینـ
انرژي الکتریکی

فراینـــد مـــدیریت -
روابط برون سازمانی

سایر فرایندها - 
                               

سایر فرایندها-
 

              
      

فراینـــد تـــأمین، -
ساخت و مـدیریت  

دارایی ها

                        
فراینــد تحویــل  -

ــرژي الکتریکــی                           ان
فرایند طراحی و  -

ــات بهبــود   مطالع
شبکه توزیع

ــدیریت - ــد م فراین
ــرون  ــط بــ روابــ

سازمانی

ــل  - ــد تحوی فراین
انرژي الکتریکی

سایر فرایندها-

طرح ریزي سیستم ایمنی و  
مدیریت بحران

نظارت بر اجراي  برنامه هاي کنترل  
اجراي طرح مقابله با بحران/  عملیاتی 



تأمین، ساخت و مدیریت دارایی ها مانند ساختمان ها و دارایی هاي غیرتولیدي

تأمين، ساخت و 
مديريت دارائيها

ورودي کنندهکننده  تأمینخروجی مشتري

::صاحب فرآیند ::فرآیند  شاخص

::مأموریت و هدف فرآیند

:زیرفرآیندهاي اصلی

مجموعه شاخصهاي   
زیر فرایندها 

معاونت مالی و پشتیبانی

گزارشات و اطالعـات  -
...)دارایی ها و(مالی 

                                

ــاال و   - ــات ک مشخص
خدمات

                               
درخواستهاي برنامـه   -

اي و غیــر برنامــه اي  
تامین اعتبار شده

                            
اطالعات مورد نیاز -

ــزات  - ــت تجهیـ لیسـ
ایمنی

                            

خدمت/ دارایی-

ــه و  - ــدارك مثبتــ مــ
اطالعات مالی

اطالعــات فــروش و  -
نقدینگی

گزارشات دوره اي-

ــراي  - ــایج اجـــ نتـــ
راهکارهاي خطرپذیري 

فیزیکی

فراینـــد مـــدیریت -
منابع مالی

                                
تحویــل انــرژي    -

الکتریکی
                               

ــدیریت   - ــد م فراین
منابع مالی                            

ــل  - ــد تحویـ فراینـ
انرژي الکتریکی

فراینـــد ایمنـــی و -
مدیریت بحران

                            

سایر فرایندها      -
       

                 
 
ــدیریت - ــد م فراین

منابع مالی

سایر فرایندها-

ــزي  - ــه ریـ برنامـ
ــتراتژیک و  اســــ

مدیریت عملکرد
                           
                            

نگهدار� و از رده خارج کردن  
دارايي ها� غيرتوليد�

برنامه ريز� تامين دارايي  
و خدمت

مديريت خطرپذير� فيزيکي دارايي ها


