
 

 03130311016:  شناسه خدمت  انشعاب نصب مجدد درخواست عنوان خدمت :

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

را به شكل غيرحضوری ارائه دهند. لازم به ذکراست که این خدمت برای سایرمشترکين به مشترکين می توانند درخواست نصی مجدد انشعاب آمپری     :شرح خدمت

 این شكل تعریف نشده است.

 تایيده واریز وجه  : موردنیاز مستندات شناسه قبض برق   ورودی اطلاعاتی اقلام مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 روز 7 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

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

 313:8الی  73:8وقت اداری) بجز روز های تعطيل رسمی , پنج شنبه هاو جمعه ها(  : مدیریت های توزیع برق

 شبانه روزی :  وب سایت شرکت توزیع نیروی برق کردستان 

 شبانه روزی   : استفاده از اپلیکیشن خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق

 3 تعداد دفعات مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( 

 به خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

   نرخ اعلامی سازمان تنظیم بازار درصورت پذیرش دردفاترپيشخوان برابر

درصورت مراجعه به مدیریت های توزیع برق شهرستانهای تابعه، بدون ثبت درخواست 

 هزینه می باشد.

 

 اپلیکیشن خدمات مشترکینو یا   پورتال شرکتدر صورت ثبت درخواست از طریق 

 شرکت توزیع نيروی برق کردستان  بدون هزینه ميباشد

 

  توضیحات:

هزینه ثبت درخواست در دفاتر پیشخوان بر اساس نرح مصوب و در صورت ثبت در پرتال شرکت و یا 

 هزینه انجام خدمت توسط کارشناس خدمات مشترکین ولی اپلیکیشن خدمات مشترکین  رایگان میباشد

هد خوا محاسبه هزینه های مصوبه وزارت نیرودر مدیرت های توزیع نیروی برق شهرستان و بر اساس 

 شد.
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 اینترنتی

 پست الکترونیک:     

                                                            تلفن گویا یا مرکز تماس:    

 تلفن همراه  ارائه خدمت از طریق 

                                                                            پيام کوتاه    

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 
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 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

شكایت، انتقاد ویا  پيشنهاد در خصوص این خدمت  ميتوان از طرق وب سایت شرکت توزیع نيروی برق استان کردستان بخش تكریم پرسش ،  در صورت داشتن هرگونه 

 .ودزیر اقدام نمهای ارباب رجوع و یا از طریق لينک 

 فرم ثبت پرسش و پاسخو      بت شکایت، انتقاد و پیشنهادفرم ث

 اقدام نمود های فوق تب پیگیری  نیز میتوان از طریق فرم  درخواست ثبت شدهلازم به ذکر است جهت پیگیری  

http://app.kurdelectric.ir/electronic_service/ui/forms/loader/form?id=823
http://app.kurdelectric.ir/electronic_service/ui/forms/loader/form?id=825&e_id=324
http://app.kurdelectric.ir/electronic_service/ui/forms/loader/form?id=825&e_id=324


 درخواست انشعاب امپری:  نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   درخواست انشعاب امپریانجام مراحل 

 مدارك مورد نياز كارانجام مراحل 

به صورت  تکميل فرم مربوطه توسط مشترک 

حضوري و در صورت غير حضوري 

يا اپليکيشن  ثبت تقاضا درپرتال شركت

 خدمات مشترکين

 

  

 زمان انجام كار : 

روز كاري پس 7حداقل يك روز و حداكثر 

و  از ثبت درخواست مشترك

 

مراجعه مشترك يا نماينده قانوني  مشترك به واحد قبول  -0

رم و تكميل ف پرتال شركتيا  دفاتر پيشخواناشتراک يا 

 درخواست

 یبرقرار طياز محل اعالم شرا ديپرونده،بازد یبررس-6

 دو روز   مجدد به مشترک

پرداخت هزينه توسط مشترک و ارائه گواهی پرداختی به -3

زمان بر  ،خدمات مشترکين درصورت نياز به اجرای طرح

 يك روز  محاسبه ميگردد شماره يك اساس جدول

 

نصب مجدد کنتور توسط اداره خدمات مشترکين پس از -3

 روز6واريز هزينه و انجام تعهدات فنی ظرف مدت 

 

اعالم نتيحه به واحد تشخيص توسط مامور نصاب -5

 يك روز ظرف مدت 

 

 قياصل صورتحساب برق جهت تطب

 یمتقاض یشناسنامه و کارت مل یاصل و کپ

براي هر خدمت مربوط به خدمات پس از 

فروش قبل از ارائه خدمت الزم است كه 

بدهي تسويه حساب نموده و فاقد  مشترك 

 باشد.
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