
 

 03130311016:  شناسه خدمت مشترکین حقیقی نامتغییر  عنوان خدمت :

    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار

 .دهند ارائه غیرحضوری شکل به را خود اشتراک نام تغییر به مربوط درخواست بود خواهند قادر مشترکین خدمات این توسط   :شرح خدمت

بر اساس نوع تعرفه  الزممدارک   - )ملی کارت مانند( هویت احراز سند : موردنیاز مستندات   قبض، شناسه :ورودی اطلاعاتی اقلام مدارک مورد نیاز:

 درخواستی

ت
ت خدم

جزییا
 

 روز 7  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  30الی  31   و  :3الی  03:8     دفاتر پیشخوان :  ساعات ارائه خدمت:

 شبانه روزی :   وب سایت شرکت توزیع نیروی برق کردستان

 شبانه روزی   : خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برقاستفاده از اپلیکیشن 

 3 مراجعه حضوری دفعاتتعداد 

هزینه ارایه خدمت)ریال( 

 به خدمت گیرندگان

 

شماره حساب )های(  مبلغ)مبالغ(

 بانکی

  ریال 380888هزینه تغییرنام به اضافه مالیات بر ارزش افزوده 

ت
ی به خدم

س
ستر

حوه د
ن

 

 اینترنتی

 پست الکترونیک:     

                                                    تلفن گویا یا مرکز تماس:    

 تلفن همراه  ارائه خدمت از طریق 

                                                                    پیام کوتاه    

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

شکایت، انتقاد ویا  پیشنهاد در خصوص این خدمت  میتوان از طرق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بخش پرسش ،  در صورت داشتن هرگونه 

 .ودنمزیر اقدام های تکریم ارباب رجوع و یا از طریق لینک 

 فرم ثبت پرسش و پاسخو      فرم ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

 اقدام نمود های فوق تب پیگیری  نیز میتوان از طریق فرم  درخواست ثبت شدهلازم به ذکر است جهت پیگیری  
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 مشترکین حقیقی نامتغییر :  نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مشترکین حقیقی نامتغییر مراحل 

 مراحل كار

مراجعه مشترك یا نماینده  -3

قانوني  مشترك به واحد 

دفاتر تشخیص شركت یا 

 و پرتال شركتیا  پیشخوان

 تكمیل فرم درخواست

تحويل صورتحساب تسويه بدهي  -2

مصرفي وانشعاب توسط واحد 

تشخيص ظرف همان روز 

 وپرداخت توسط مشترك

 

ارائه فيش بانكي هزينه تست  -3

 نام به مشتركوتغيير 

 

 مدارك مورد نياز

  

 زمان انجام كار : 

روز كاري پس از  7و حداكثر 

 ثبت درخواست مشترك

بازديد ازمحل مورد تقاضا وتست  -0

لوازم اندازه گيري ظرف مدت 

روزپس از پرداخت هزينه ها 3

 توسط مشترك

اعمال تغيير نام درسيستم جامع خدمات  -5

 مشتركين

 اصل كارت ملي وشناسنامه

 مالك جدید

اصل سندمالكیت درصورت 

 وجود 

 نامه،قولنامه بنچاق،مبایع اصل

 مشترك نام که نامه یامصالحه و

درآن ثبت شده  جدید قدیم ومالک

 باشد
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