
 

 

 عٌَاى ٍ ضشح 

 خذهبت 

 هٌبثع خشٍجي فعبليت ٍسٍدي
 اًذاصُ گيشي / ايص پ

 ضبخص ّبي اثشثخطي ٍ كبسايي
 ًيبصهٌذي هطتشي

 هشاحل اجشاي  اص ؟ ضشح (حسبسيت فعبليت اص لحبظ سضبيت هٌذي هطتشي ) 
هذت 

 صهبى 

 هذاسك ٍ هستٌذات 

 (سَاثق / سٍش اجشايي / قَاًيي ) 

 هسئَل اًجبم 

 (ضخص / ٍاحذ ) 
 ضشايط پزيشش ثِ ؟

 اًسبًي

 (هْبست ، آهَصش ) 
 سيسك تجْيضات

  اصالح صَستحسبة

 
تصحيح هيساى 

( كاركرز ) هصرف 

تسليل عسم ثثت 

 صحيح رلن كٌتَر

زرذَاست 

 تصحيح

 صَرتحساب
 هشترك

   

تيست ٍ 

چْار 

 ساعت

 

 ص

پرداخت ٍرتحساب ص

جاري هَرز  نشذة

 اعتراض

 ر

ارلام ) لن كٌتَر ر

ٍ تاريد ( سياُ رًگ 

 لرائت آى 

 ص

ٍرتحساب پرزاذت ص

 لشسٓ زٍرٓ لة

 هشترك

 

 /ذسهات هشتركيي 
 كارهٌسذسهات هشتركيي

 كارهٌس كٌتَرذَاًي

 هشترك

تررسي 

توَلع ٍ 

صحيح 

 صَرتحساب

 كارمنذ  
 ذسهات هشتركيي 

 

 مهارت 
هطاتك شرايط احراز 

 سوت 

 

  آموزش

هْارت ّفتگاًِ  

سيستن ،كاهپيَتر

  صسٍر صَرتحساب

ي 
ت افسار

سيستن سر
ٍ چاپگر 
 

 

عسم كاركرز سيستن 

اري ًاشي سرت افس

از لطع ترق ٍ يا 

 ذراتي

 

عسم آهَزش ٍ 

زر  هْارت اپراتَر 

ثثت صحيح كارت 

ٍ ارسال  20ٍ يا  22

 اطالعات

 

 ارسالثثت ٍ عسم 

 اطالعات توَلع

هطاتك جسٍل  كارت

 زهاًثٌسي

 

عسم السام توَلع از 

طرف ٍاحس ذسهات 

 هشتركيي

 شاخص اثر بخشي 
 20ٍ  22ارسال توَلع اطالعات كارت 

جسٍل زهاًثٌسي تٌحَي كِ زر               هطاتك 

هصرف اصالح صَرت حساب زٍرٓ آتي 

ستون  "گرزيسُ ٍ رلن كٌتَر هٌسرج زر

ليست كٌتَرذَاًي زٍرٓ  " رقم قبلي

 آتي اصالح گرزز
 

 (پبيص

 ترهثٌاي جسٍل زهاًثٌسي 
 

 (اًذاصُ گيشي

------ 

 

 شاخص كارايي 
تٌحَي  20ٍ يا  22ثثت اطالعات كارت 

ى ذطا السام گرزيسُ ٍ ًياز تِ كِ تسٍ

( زٍتارُ كاري ) تصحيح ٍ ارسال هجسز 

 .ًگرزز
 

 (پبيص

زرج اطالعات تصَرت صحيح ٍ هطاتك 

 20ٍ  22ًيازهٌسي كارت 
 

 (اًذاصُ گيشي

 22تعساز اصالحيِ ٍ ارسال هجسز كارت 

  (ذطاّا ٍ زٍتارُ كاري ّا ) 20ٍ

 

 شاخص عملكردي 
 زر ّر زٍرُ تصحيح شسُصَرت حساب 

 

 (اًذاصُ گيشي
  صَرتحسابتعساز 

 ج

اسرگَيي هطلَب ٍ سرعت عول ج

 زر ارائِ ذسهات تِ هشتركيي

 ت

صحيح توَلع صَرتحساب ت

تٌحَي كِ ًياز تِ پيگيري هجسز 

 .آى ًثاشس

 

5 
رٍز
 

ش سيستن هکاًيسُ
ت گسار

از زهاى زرياف
 

 ك

 20ٍ  22ارت ك

 ج

 زٍل زهاًثٌسيج

 

 كارهٌسذسهات

 هشتركيي

 

 هشتركييزهات خ 

Define Input How 
( Method & Techniques ) 

Output 
With Who 

( Skils & 

Training ) 

With 
What 

(Equipment & 
Materials ) 

Resources 
Risk 

Measurement 

( Efficiency & Effectiveness ) 
Customer 

Requirement 

  

 تصَيت كٌٌذُ تبييذ كٌٌذُ تْيِ كٌٌذُ

 سوت اسماعیل کوهی مًب
رئیس هماهنگی فروش 

 و خدمات مشترکین
 سوت نادر کمالی ًبم

سرپرست امور خدمات 

 فنی و فروش عمده
 مدیرعامل سوت ولی اله دینی ًبم نمایندة مدیریت سوت محمد جعفرزاده ًبم بهره برداري سرپرست مدیریت سوت مرتضی برقی مقدم ًبم

  اهضبء
 

 اهضبء 03/10/92 تبسيخ
 

 
 اهضبء 03/10/92 اسيخت

 

 
 اهضبء 03/10/92 تبسيخ

 

 
 اهضبء 03/10/92 تبسيخ

 

 
 03/10/92 تبسيخ

 

 
 ضشكت گبص استبى آرسثبيجبى ضشقي

 ( COP) مشتري مداري : هکبًيضم 

 (تعدیل صورتحساب ) اصالح صورتحساب : طشح كيفي خذهبت هطتشكيي 

 SSS-PM-06 Q:         كذ سٌذ     

 03/10/92:        تبسيخ         

 اٍل     :ثبصًگشي     

 

بررسي و  خطا ارجاع

 تصوين گيري
اصالح خطا و  فعاليتكليدي هسير  هسير فعاليت فعاليت پاياى/ شروع  يي فعاليتگسارش نها اقدام خروجي اقدام/ ورودي 

 اقدام هجدد 

 

 زير فعاليت دوباره كاري برگساري جلسه

 بايگاني

 گسارش ؟ بررسي

 فعاليت پاياى

  20ٍ  22كبست  

 20 ٍ يب 22كبست  عول گشدد

 ًگشددعول 

 

 جهت تصحيح  20و  22كارت  پردازش

 و( رقن گازبهاء ) هصرف 

 كنتورخوانيرقن كنتور در ليست 

 

 سيستن هكانيسهعولكرد گسارش 

 ( 20و  22كارت )

دورة  صورتحساب

 قابل پرداخت جاري

  صورتحساب 

  كنتور قرائت هجددرقن  

 

 شروع فعاليت 

 بررسي هصرف

هراجعه به هحل و با  

 كنتورهجددقرائت 

 سقن فعلي صَستحسبة كوتش ٍ يب ثشاثش ثب سقن فعلي كٌتَس

 فعاليت پاياى

  براي اصالح هصرف 22كارت ثبت 

 (رقن گاز بهاء ) 

  براي اصالح رقن فعلي 20ثبت كارت 

 (ليست كنورخواني ) 

             دورة جاريصورتحساب  سقن فعلي صَستحسبة ثيطتش اص سقن فعلي كٌتَس

 غير قابل پرداخت
 


