كذ سىذ :

مکبویضم  :مشتري مداري ( ) COP
طشح كیفي َمبَىگي فشيش ي خذمبت مطتشكیه  :فروش عمده

ضشكت گبص استبن آرسببيجبن ضشقي
يسيدي

عىًان ي ضشح

خشيجي

فعبلیت
مذت صمبن َش

خذمبت

ضشح

اص ؟

فشيش عمذٌ

درخًاست
اوشعاب

متقاضی

مشاحل اجشاي

مذاسك ي مستىذات

مشحلٍ /

( قًاویه  /سيش

صمبن كل فعبلیت

اجشايي  /سًابق )

SSS-PM-10 Q

تبسيخ

:

92/10/03

ببصوگشي

:

ايل

مىببع

پبيص  /اوذاصٌ گیشي

اوسبوي

مسئًل اوجبم

بٍ ؟

( ياحذ  /ضخص )

ضشايط پزيشش

( مُبست ،

سيسك

تجُیضات

فزم
بزآيرد مصزف

درخَاست اشتراک تَسظ هتقاضي
بْوراُ ارائِ برگِ برآٍرد هيساى

متقاضی

رئیس َماَىگی
فزيش ي خذمات

تْيِ كرٍكي هحل ٍ تعييي فاصلِ از خغَط گازدار

ادارٌ گاس واحیٍ مزبًطٍ

مُىذس فزيش

ارسال هذارک

خیر
بررسي كاهل

 2روز کاری

بررسي هقذار هصرف ساعتي ٍ فشار هَرد ًياز ارائِ شذُ تَسظ سازهاى ًظام هٌْذسي

بررسي برگِ
هويسي ٍ كرٍكي


اعالم ًقغِ برداشت

 7روز کاری

صذٍر هجَز برداشت

 3روز کاری

سايس ٍ عَل ٍ هذت زهاى راُ اًذازي
بررسي

خذمات فىی ي مُىذسی
فزم اعالم َشیىٍ
اوشعاب

 2روز کاری
صذرٍ ابالغيِ

ابالغیٍ مصارف خاوگی
ابالغیٍ صىایع عمذٌ

قیذ شذه

َماَىگی فزيش ي خذمات
مشتزکیه
َماَىگی فزيش ي خذمات
مشتزکیه

تحَيل ابالغيِ ٍ دريافت رسيذ

ٍاريس ّسيٌِ ٍ تحَيل بِ اهَر هالي

متقاضی

اعالم دريافت ّسيٌِ

امًر مالی

ارائِ يک ًسخِ از قرارداد بِ هشترک

پیمان وامٍ فزيش
گاس طبیعی

عقذ قرارداد با اهضاء عرفيي

پیمان وامٍ فزيش
گاس طبیعی

اجرا هغابق قرارداد

راُ اًذازي در زهاى تعْذ شذُ

زمان تعهد شده

پیمان وامٍ فزيش
گاس طبیعی

اقذام

گسارش ًْايي فعاليت

بررسي ٍ

برگساري جلسِ

تصوين گيري

رئیس امور

وبم

نادر کمالی

سمت

خدمات فنی و

وبم

فروش عمده

امضبء

تبسيخ

92/10/03

امضبء

ایرج
امیرصدقی

سمت

تبسيخ

رئیس گازرسانی
بصنایع

92/10/03

امضبء

------شاخص کارایی
عذم عًدت بزآيرد مصزف بٍ َماَىگی
فزيش ي خذمات مشتزکیه
طی مزاحل کاری مطابق جذيل
سماوبىذی
پایش)
مزاحل طی فعالیت
انذازه گیری )
مذت سمان صذير ابالغیٍ
شاخص عولکردی
پیمان فزيش عمذٌ

تعذاد ي حجم پیمان مىعقذ شذٌ در سال
تعذاد ي حجم پیمان راٌ اوذاسی شذٌ در
سال

گاسرساوی بصىایع
بُزٌ بزداری
اوذاسٌ گیزی
HSE

With
who

اصالح خغا ٍ

With what
& (Equipment
) Materials

Resources
Risk

دٍبارُ كاري

ارجاع

زير فعاليت

اقذام هجذد

& ( Skils
) Training

تُیٍ كىىذٌ
وبم

عذم تُیٍ دقیق
کارکزد ي عذم درج
مشخصات صحیح
خطًط گاس دار
بذلیل بزيس وبًدن
وقشٍ َا

گاسرساوی بصىایع

) ( Method & Techniques

بايگاًي

عذم بزآيرد صحیح
در ممیشی مصزف

انذازه گیری)

انذازه گیری)

Output

خغا

عذم کارکزد
سیستم سخت
افشاری ي وزم
افشاری واشی اس
قطع بزق

َماَىگی فزيش ي خذمات
مشتزکیه

How

Input

راٌ اوذاسی در سمان تعُذ

َماَىگی فزيش ي خذمات
مشتزکیه

تذٍيي ابالغيِ

شرٍع  /پاياى فعاليت

گاسرساوی بصىایع


متقاضی

صذير ابالغیٍ تا  16ريس
کاری

نرم افسار Auto Cad

بلی

خذمات فىی ي مُىذسی

کارمىذ
گاسرساوی
بصىایع با
مُارتُای ICDL

سیستن سخت افسارو نرم افساری

) ي شىاخت لًلٍ
ي اتصاالت

تْيِ ٍ ارسال برگِ هويسي ٍ كرٍكي

ٍرٍدي  /خرٍجي اقذام

بٍ ريس یا صحیح
وبًدن وقشٍ َا
نقشه های گازرسانی هربوطه ،ساهانه صذور صورتحساب

بلی

Define

تأخیز در راٌ اوذاسی

طزاحی شبکٍ
َای گاسرساوی (
فًالدی ي P.E.

َماَىگی فزيش ي خذمات
مشتزکیه

Measurement
) ( Efficiency & Effectiveness

سید رضا رهنما
توحیدي

سمت

تبسيخ

مدیر مهندسی و
اجراي طرحها

92/10/03

امضبء

مرتضی برقی
مقدم

سمت

تبسيخ

مدیر بهره برداري

92/10/03

وبم

امضبء

محمد جعفرزاده

Customer
Requirement

هسير كليذي فعاليت

هسير فعاليت

تبيیذ كىىذٌ
وبم



جدیت  ،سزعت عمل ي دقت
کارکىان در تُیٍ مشخصات
کارکزد ي ممیشی مصزف
راٌ اوذاسی بمًقع

پایش)

مُىذس
ارشذ با مُارت

بَدى هذارک

پاياى فعاليت

مطابق
اقذام بىحًی کٍ راٌ اوذاسی
شزایط پیمان فزيش عمذٌ ي در سمان
مقزر اوجام پذیزد .

مشتزکیه
 2روز کاری

ارائه فرم راه اندازی به هماهنگی فروش و خدمات مشترکین



شاخص اثربخشی

هصرف تَسظ سازهاى ًظام هٌْذسي

هحاسبِ هقادير

ضبخص َبي اثشبخطي ي كبسايي

( حسبسیت فعبلیت اص لحبظ سضبيت مىذي مطتشي)

آمًصش )

شرٍع فعاليت

خیر

ویبصمىذي مطتشي

تصًيب كىىذٌ

سمت

نمایندة مدیریت

تبسيخ

92/10/03

وبم

امضبء

ولی ا ...دینی

سمت

مدیرعامل

تبسيخ

92/10/03

