
 

 
 

 

 

 رديافت رفع مشکل ولتاژ شبکه ربقراهنمای  خدمت 
 .خدمت شرح (1

درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق در این خدمت ثبت و پس از طی فرآیند مربوطه و رفع عیب ، نتیجه آن قابل 

 پیگیری می باشد.

 

  .کار انجام (مراحل2

 روش امکانپذیر می باشد: 3به 

 الف( تلفنی:

 121تماس با سرشماره  -1

 ثبت آدرس مورد درخواست  -2

 اعزام گروه اجرایی جهت بررسی مشکل حادث شده -3

 رفع عیب و برقدار شدن مشترکین -4

 ب( الکترونیکی:

 نصب اپلیکیشن برق من -1

 ثبت شناسه قبض در اپلیکیشن  -2

 ورود به منوی خاموشی  -3

 ورود به منوی درخواست رفع افت ولتاژ  -4

 انتخاب شناسه قبض ثبت شده در اپلیکیشن -5

 ثبت مشخصات و آدرس محل قطع برق -6

 ج( مراجعه حضوری:

 تنظیم متن نامه منضم به آدرس و کروکی  محل افت ولتاژ -1

 ثبت نامه در دبیرخانه مدیریت برق شهرستان -2

 مراجعه به اداره بهره برداری شهرستان جهت بررسی و دریافت پاسخ -3

 

  .نیاز مورد مدارک (3

 داشتن شناسه قبض محل مصرف



 

 
 

 

 

 

  .خدمت هر انجام زمان مدت (4

بررسی و اقدامات اولیه از جمله اقدامات مرتبط با بهره برداری مثل : بارگیری و باالنس شبکه ، افزایش تپ 

هفته انجام خواهد شد. چنانچه نیاز به احداث شبکه و ترانس جدید باشد به واحد ترانس و ... ظرف یک 

 مهندسی ارجاع خواهد شد.

  .خدمت هر انجام یها ینه(هز5

 .ارائه این خدمت در بستر اپلیکیشن برق من رایگان بوده است 

  .صادره مجوز اعتبار زمان مدت (6

 ماه 2

  .خدمت هر به مربوط مقررات و قوانین (7

 این خدمت براساس قوانین و دستورالعمل های شرکت توانیر ارائه می گردد.

 

 دقیق.  صورت به خدمت هر ارائه ساعتی و روزانه برنامه (8

 ساعته در اپلیکیشن برق من و به صورت حضوری در ساعات اداری قابل ارائه می باشد. 24این خدمت به صورت 

 

  .الکترونیکی یکیفیز یمحلها آدرس و خدمت هر ارائه (نحوه9

به صورت الکترونیکی در اپلیکیشن برق من قابل دریافت می باشد و به صورت حضوری با مراجعه به مدیریت برق 

 شهرستان مربوطه

 

  .آنها پاسخ زمان و خدمت هر یبرا ها دستگاه یرسا از نیاز مورد یها استعالم (10

از دستگاه های خدماتی آب، گاز، مخابرات و شهرداری جهت احداث شبکه و تاسیسات جدید نیاز به استعالم 

 مدت زمان پاسخگویی استعالم : سه روز کاری دارد.

  .جامع صورت به آنها یهایندفرآ و خدمات خصوص در متداول سواالت به پاسخ (11

 اپلیکیشن برق من را چگونه می تونم دریافت کنم؟سوال:  -1

یا از طریق کافه بازار نرم افزار را  www.kedc.ir جواب: شما می توانید با مراجعه به سایت شرکت توزیع به نشانی 

 نصب نمایید.

http://www.kedc.ir/
http://www.kedc.ir/


 

 
 

 

 

 

 

 سوال: شناسه قبض را چگونه می توانم دریافت کنم؟ -2

 رد.جواب: شناسه قبض در پیامک ارسالی قبض برق شما وجود دا

 سوال: پیامک قبضم را ندارم، شناسه قبض را از کجا دریافت کنم؟ -3

 جهت دریافت شناسه قبض تماس بگیرید. 50163150جواب: شماره تنه کنتور را یادداشت و با شماره 

 آدرس ثبت درخواست در سایت شرکت چیست؟سوال:  -0

 www.kedc.ir جواب: 

 رفع مشکل ولتاژ شبکه را از چه روش هایی اطالع رسانی کنم؟ سوال:  -0

 121از طریق اپلیکیشن برق من، وب سایت شرکت یا تماس با جواب: 

 آیا ثبت مشکل ولتاژ شبکه نیاز به مراجعه حضوری دارد؟ سوال:  -3

 ری است.خیر، کلیه فرآیند مربوطه به صورت غیر حضوری و الکترونیکی قابل پیگیجواب : 

 نحوه پیگیری درخواست ثبت شده به چه صورت است؟ سوال : -7

 مشاهده پیگیری در اپ برق من با ارائه کد رهگیری و یا سایت شرکت.جواب : 

  .یو با تماس نحوه و آن یهایندفرآ و خدمت هر به مشرف و مطلع نفر یک(معرفی 12

 اطالعات تکمیلی در این خصوص را دریافت نمایید. 121می توانید با تماس با مرکز سمپات به سرشماره 

 

  .رجوع ارباب به یتشکا پاسخ ارائه زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو ،یتشکا اعالم نحوه (13

)  روز پاسخ خواهد داد. 01پس از ثبت درخواست رسیدگی به شکایات ؛ دفتر رسیدگی به شکایات ظرف مدت 

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی

 

http://www.kedc.ir/
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf


 

 
 

 

 

 

 

  .رجوع ارباب به خسارت پرداخت زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو خسارت، جبران نحوه (14

در صورت آسیب به تجهیزات در اثر افت ولتاژ برق می توانید با مراجعه به سایت شرکت توانیر نسبت به ثبت اطالعات 

 ر بودهتجهیز آسیب دیده و درخواست بازدید کارشناس اقدام نمایید. پرداخت خسارت در حوزه اختیارات شرکت توانی

 است.

 

 

 جبران و یتشکا یستهشا و مناسب پاسخ ارائه عدم صورت در حق احقاق یبرا نظارتی مراجع یرسا (معرفی15

 خسارت

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی) 

 

 

https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf

