
شروع

پذيرش درخواست

پرداخت هزينه

بلیاز صفر است؟كل مبلغ قابل پرداخت بزرگتر 

بازديد از محل

خير

بررسي بازديد از محل

بليتهيه طرح نياز به احداث شبكه دارد؟

تاييد است؟

بلی

درخواست بايگانیخير

ماه گذشته  6از زمان واريز بيش از 
رد درخواست؟2 يا تعداد بازديد بيشر يا مساوی بلی خير

اتمام بايگانی

خير

2

دارد؟انشعاب درخواستي آمپري 

بلی خير

بلی

دارد؟انشعاب درخواستي ديماندي 
خير

بلی

در حريم قراردارد؟

خير

1: صفحه  واگذاري انشعاب

تك تير است؟

بلی

خير

خير



تاييد طرح

بلي

درخواست تكتيري است؟

كميسيون امور
خير

هست؟مورد تاييد بهره برداري  بهره برداريبررسي امكان واگذاري 

3: صفحه

2

خيردارد؟نياز به كميسيون ستاد 

بررسی بهره برداری

بررسی معاونت مهندسی

كميسيون ستاد
به بررسی مجدد نياز دارد

به کميسون امور برود

بلی

بلیدارد؟انشعاب درخواستي سه فاز 

خير

فرآيند رفع حريم 
ايمنی

بلی

امضا كميسيون امور

حريم نشده است؟نياز به رفع حريم دارد و رفع 

بررسي طرح از نظر ايمني

بلی

خير

تك تير است؟ بلی

خير

تاييد بهره برداري؟
بلی

خير

خير

مي باشد؟مربوط به ناحيه مركز 
خير

امضا کميسيون مرکزکميسيون مرکز بلی

بلیكمتر از يك مگاوات؟ خير



هزينهمحاسبه 

صفر؟مبلغ قابل پرداخت بزرگتر از  بليتعيين نحوه پرداخت پرداخت هزينه

3: صفحه

کميسيون نهايی ستاد نتيجه بررسی 
کميسيون ستاد؟

نياز به کميسيون برق منطقه ای

اعالم هزينه شود

به کميسون امور برود

انشعاب ديماندي دارد؟

بلي

خير

بازنگری و تاييد

تاييد می گردد؟

بلی

خير

4: صفحه واگذاري انشعاب 

تقسيط شده؟ خير

تاييد تقسيط

بلی

پرداخت هزينه

امضا كميسيون ستاد

امضا کميسيون نهايی ستاد



درخواست طرح داشته؟

خير

لوازم اندازه گيريتاييد انجام خدمات لوازم اندازه گيريانجام خدمات لوازم اندازه گيري تقاضاي انجام خدمات

خير

بيلينگكنترل نهايي و ارسال به 

انمام 

كميسيون داشته؟

عقد قراداد

بلي

خير

خير

تعهدات بر عهده؟ متقاضي

بلي

اجرای قراداد مهندسی
(تعهدات شرکت) 

(تعهدات متقاضی) اجرای قراداد مهندسی

متقاضي و شركتتعهدات بر عهده؟

اجازه بهره برداریمتقاضي

شركت

4: صفحه واگذاري انشعاب 

متقاضی بستانکار 
است؟ بلی پرداخت به متقاضی

چاپ دفترچه قسط

صدور سند تقسيط


