كذ سىذ :

مکبویضم  :مشتزي مداري ( ) COP
طشح كیفي َمبٌ وگي فشيش ي خذمبت مطتشكیه  :اشتزاک پذیزي مشتزکین جشء

ضشكت گبص استبن آرسببيجبن ضشقي
يسيدي

عىًان ي ضشح
خذمبت

خشيجي

فعبلیت
مذت صمبن َش

ضشح

اص ؟

درخًاست
اوشعاب

متماضی

مشاحل اجشاي

مذاسك ي مستىذات

مشحلٍ /

( قًاویه  /سيش

صمبن كل فعبلیت

اجشايي  /سًابق )

مسئًل اوجبم
( ياحذ  /ضخص )

SSS-PM-10 Q

تبسيخ

:
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ببصوگشي

:

ايل

مىببع

پبيص  /اوذاصٌ گیشي

اوسبوي
ضشايط پزيشش

بٍ ؟

( مُبست ،

سيسك

تجُیضات

ویبصمىذي مطتشي

ضبخص َبي اثشبخطي ي كبسايي

آمًصش )



ضاخص اثربخطی

شزوع فعالیت

درخواست اشتزاک توسط هتقاضی و

وصة کىتًر ي تجُیشات ي راٌ اوذاسی در
سمان ممزر اوجام پذیزد .

كارهنذ

متلاضی

ارائه هدارک هورد نیاس تهوزاه نقشه

( حسبسیت فعبلیت اص لحبظ سضبيت مىذي مطتشي)

رئیس ي کارمىذ
خذمات
مشتزکیه

تائید شده توسط ساسهاى نظام
ههندسی



جدیت  ،سزعت عمل ي دلت
کارکىان در تزرسی مذارن ي
مزاحل اشتزان پذیزی
راٌ اوذاسی تمًلع

پایص)
تأخیز در راٌ اوذاسی

ههارت

تزرسی

مطاتك شزایط
احزاس سمت

هدارک
خیر

انذازه گیری)
-------

بلی

تکویل پزونده  ،کدگذاری

 1ساعت

سیستن سخت افسارو نرم افساری ،تجهیسات گازرسانی

مجمًعٍ ممزرات ي
شزایط استفادٌ اس گاس
طثیعی

کارمىذ خذمات مشتزکیه

ساماوٍ صذير
صًرتحساب

واریش هشینه تزقزاری انشعاب

انجام هزاحل اشتزاک پذیزی

اشتزاک پذیزي
مشتزکین جشء

اشتزان پذیزی ي راٌ

متماضی

اوذاسی جزیان گاس

نصة تجهیشات ( کنتور  ،رگوالتور ) و راه انداسی جزیان گاس

هعزفی هشتزک در ساهانه صدور صورتحساب

 2روز کاری

پایاى فعالیت

Define

شزوع  /پایاى فعالیت

مجمًعٍ ممزرات ي
شزایط استفادٌ اس گاس
طثیعی

) ( Method & Techniques

اقدام

گشارش نهایی فعالیت

ورودی  /خزوجی اقدام

تزرسی و

تزگشاری جلسه

تایگانی

خطا

تصوین گیزی

اقدام هجدد

سیز فعالیت

رئیس هماهنگی

وبم

اسماعیل کوهی

سمت

امضبء

تبسيخ

مزاحل طی فعالیت
انذازه گیری )
مذت سمان اشتزان پذیزی

وثًد کىتًر
ضاخص عولکردی
اشتزان پذیزی

With
who
& ( Skils
) Training

With what
& (Equipment
) Materials

Resources
Risk

دوتاره کاری

ارجاع

Measurement
) ( Efficiency & Effectiveness

هسیز کلیدی فعالیت

هسیز فعالیت

تبيیذ كىىذٌ

Customer
Requirement

تصًيب كىىذٌ

رئیس امور

وبم

نادر کمالی

سمت

مشتزکین

92/10/03

پایص)

انذازه گیری)

تُیٍ كىىذٌ
فزوش و خدمات

طی مزاحل کاری مطاتك جذيل
سماوثىذی

تعذاد اشتزان پذیزی در سال

Output

اصالح خطا و

عذم کارکزد
سیستم سخت
افشاری ي وزم
افشاری واشی اس
لطع تزق

کارمىذ خذمات مشتزکیه

How

Input

نقطه های هوزاییک ،ساهانه صذور صورتحساب

آهوزش
مُارت َفتگاوٍ
کامپیًتز ،

والص تًدن
مذارن

ضاخص كارایی

خدمات فنی و

وبم

مزتضی بزقی مقدم

سمت

مدیز بهزه بزداري

وبم

فزوش عمده

امضبء

تبسيخ

92/10/03

امضبء

تبسيخ

92/10/03

امضبء

محمد جعفزساده

سمت

نمایندة مدیزیت

تبسيخ

92/10/03

وبم

امضبء

ولی اله دینی

سمت

مدیزعامل

تبسيخ

92/10/03

