
 
 

 

 فرآيند تست كنتور

 كنتور شناسنامه فرآيند تست

 

 درخواست تست كنتور نام فرآيند

 . شوديمتست كنتور مشترك كه به درخواست مشترك انجام  هدف فرآيند

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآيند

 مربوطه ناحيه مشتركين خدمات واحد 

 مربوطه برداري ناحيهتعميرات و بهره واحد 

 فروش حسابداري( مالي امور( 

 اطالعات فناوري واحد 

 مشترك 

 كار تست كنتورپيمان 

 ورودي فرآيند
 به فرآيند: اطالعاتيورودي 

 درخواست تست كنتور 
 دريافت درخواست تست كنتور  محرك فرآيند

خروجي 

 فرآيند

 از فرآيند: اطالعاتيخروجي 

 روزرساني اطالعات تجهيزاتبه 
 تأييديه پرداخت هزينه تست 

نحوه انجام 

 گردش فرآيند
 ☐غيرمكانيزه  ☐نيمه مكانيزه ☑مكانيزه 

 شرح فرآيند

شتركين، مشترك از طريق خود سرويس و يا از طريق مراجعه به دفاتر پيشخوان يا امور م

وط اطالعات مرب عمدتاًكه اطالعات مشترك (ورتينمايد. درصدرخواست خود را ثبت مي

 گردد.به نحوه تماس با وي) در سيستم كامل نباشد، اطالعات تكميل مي

 

، در صورت بدهكاري، درخواست پرداخت بدهي و در گردديمبدهكاري مشترك بررسي 

. درخواست بدهكاري منتج به گردديمصورت عدم بدهكاري درخواست مشترك ثبت 

ي آنالين هاروشرداخت توسط مشترك (با استفاده از امكان پرداخت هزينه به فرايند پ

 .گردديمآن  هيدييتأو از طريق موبايل، خودپرداز و حضوري)، و دريافت 



 
 

 

 

خواست در صورت بازديد و تشخيص خرابي كنتور در محل و تأييد معيوب بودن كنتور، در

 تست، ثبت مي گردد.

فرآيند  در محل غير از مشترك، با جايگزيني كنتور موقت،در صورت نياز به تست كنتور 

ور نصب صرفا در بخش اعالم و تغذيه رقم فعلي كنت تعويض كنتور (بدون دريافت هزينه)

 شود. شده در سيستم انجام مي

ر دبراي مشترك  كليه هزينه هاي مرتبط با تستدر صورت تست و تأييد صحت كنتور، 

هي(از بت هزينه تست كنتور بدهكار مي گردد و  مبلغ بدنظر گرفته مي شود. مشترك با

 . رسديماطالع او  به) رساني الكترونيكيهاي اطالعطريق كانال

 به دليل قطع جريان گازدر صورت تشخيص دستكاري كنتور در نتيجه بازديد،  ثبت 

 تخلف انجام مي شود. 

از گتورالعمل محاسبه تعيين ميزان مصرف در بازه خرابي كنتور قبلي (بر اساس دس 

 انجام پذيرفته و در سيستم ثبت خواهد شد. مصرفي در زمان خرابي )

 خدمات پس از فروش:

 تست كنتور –

o تعويض كنتور 
وضعيت جاري 

 فرآيند
 ☐غير روتين  ☑روتين 

ها دستورالعمل

و 

هاي نامهآيين

مورداستفاده 

در اجراي 

 فرآيند

 ي و ميزان گاز مصرفي مشتركگير: تعيين صحت دستگاه اندازه٢-٨بند 

 بر اساس دستورالعمل محاسبه گاز مصرفي در زمان خرابي: ٦-٤بند 

 ي ارائه خدمات اضافههانهيهز: ٣-٥بند 

 

 

 


