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 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 "رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

برق به  رمجازی. استفاده غندیاممجاز برق از شبکه را ثبت ن ریموارد استفاده غ ت،یفعال نیتوانند در ا یبرق م نیمردم و مشترک

 .ندیاماستاندارد از برق ن ریاقدام به استفاده غ یمراحل قانون یشود که افراد بدون ط یگفته م یموارد

 هدف .2

شرکت توزیع نیروی برق استان  ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

تمامی مشترکین، متقاضیان و استفاده کنندگان در صنعت برق کشور  یبرا"برق سرقتثبت "خدمت  لیتحو ، کیفیت خراسان رضوی

 .ردیمورد توافق قرار گدر هر دو دسته حقیقی و حقوقی 

 

 مسئولیت .3

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

 ورود به پرتال .1

 گزارش سرقت برقثبت  .2

 مربوطهانجام فرایند .3

 شماره پیگیری.ارائه 4

 . ورود به پرتال5

 نتیجه. پیگیری 6

 گزارش. بررسی نتیجه 7

 . ارائه نتیجه بررسی8

 

 

 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.

 

  ....ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر که ها و تحویل آنهای این خدمت و تکمیل فرمصورتیکه پس از پرداخت هزینهدر 

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

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

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

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.
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 دوره عملکرد .6

خراسان ی مدیریت عامل شرکت توزیع نیروی برق استان امضا تحتو  1401/12/29تاریخ تا  نامه سطح خدمتتوافق نیا

 اعتبار دارد. رضوی

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 به مشترک خاتمه می یابد. ارائه نتیجه بررسی و پیگیری درخواست ثبت شدهدریافت این خدمت با 

 

نتیجه بررسی و پیگیری درخواست ثبت شده:خروجی اطالعاتی الماق
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