
 
 

 

 پذيري جزءفرآيند اشتراك 

 شناسنامه فرآيند اشتراك پذيري جزء
 

 پذيري متقاضي جزءاشتراك نام فرآيند

 هدف فرآيند
پذيري جزء در مترمكعب بر ساعت، اشتراك ١٦٠براي كليه متقاضيان با مصرف كمتر از 

 .شوديمسيستم انجام 

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآيند

 مربوطه ناحيه مشتركين خدمات واحد 

 مربوطه برداري ناحيهتعميرات و بهره واحد 

 مربوطه ناحيه انشعابات و نصب واحد 

 فروش حسابداري( مالي امور( 

 اطالعات فناوري واحد 

 پذيري جزء (طبق تعرفه مشتركين جزء در قوانين موجود درمتقاضي اشتراك 

 سازمان)

 نصب تجهيزات كارپيمان 

 ورودي فرآيند

 به فرآيند: اطالعاتيورودي 

 اطالعات هويتي متقاضي حقيقي و حقوقي به همراه اطالعات تكميلي 
 اطالعات ملك 
 (علمك)تأييديه انشعاب 
 صورت سيستمي ازمهندسي بهكشي داخلي ساختمان از سازمان نظامتأييديه لوله 

 پروندهمهندسي و قابليت بازيابي با شماره نظام
 شرايط بخشودگي 

 

 به فرآيند: اسناد و مداركورودي 

 مهندسيكشي داخلي ساختمان از سازمان نظامتأييديه لوله 
 اشتراك درخواست فرم 
 كارت ملي و شناسنامه 
 سند مالكيت ملك در صورت لزوم 
 نقشه موزاييكي ملك 



 
 

 

 نامه محضرياصل وكالت 
 ر د -اول)/ قبض برق (كد پستيدر اولويت  -قبض گاز همسايه مجاور (كد آدرس

 اولويت دوم)
 كه در شهرك صنعتي حضور ي صنعتي (درصورتيهاشهركنامه از شركت معرفي

 دارد)
 ساختماني پروانه 
  مدارك الزم در خصوص احراز شرايط بخشودگي 

 مراجعه متقاضي به سايت يا دفاتر پيشخوان و ثبت درخواست اشتراك محرك فرآيند

خروجي 

 فرآيند

 از فرآيند: اطالعاتيخروجي 

 كد رهگيري درخواست انشعاب 
 ابدييمپذيري اختصاص شماره اشتراك به درخواست اشتراك. 
 پروفايل مشترك 
 اطالعات فني اشتراك 

 

 از فرآيند: اسناد و مداركخروجي 

 ا پيمان فروش گاز طبيعي مشتركين جزء كه امضاء متقاضي و تأييد شركت گاز ر
 دريافت نموده باشد.

 (الصاق فايل اسكن رسيد نصب) رسيد نصب تجهيزات با امضاء مشترك 
نحوه انجام 

 گردش فرآيند
 ☐غيرمكانيزه  ☐نيمه مكانيزه  ☑مكانيزه 

 شرح فرآيند

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

 .دينمايمدرخواست اشتراك خود را ثبت و كد رهگيري دريافت 

 مربوطهي هاسازمانصورت سيستمي از مشخصات متقاضي) به( يمتقاضمدارك هويتي 

اط مكانيزه با يا در صورت نبود ارتب گردديماحوال و يا اداره آمار) استعالم و تأييد ثبت(

صورت دستي توسط متصدي دفاتر پيشخوان يا امور مشتركين هاي مربوطه بهسازمان

 شود.دريافت و كنترل و در سامانه اسكن شده و نگاهداري مي

ازمان سكشي داخلي از كه شرايط الزم براي استعالم الكترونيكي تأييديه لولهدرصورتي

ن به مهندسي فراهم باشد فايل به شكل الكترونيكي، در غير اين صورت فرم گردانظام

ده شدر سيستم اسكن  تأييدشده و پس از شكل دستي توسط متقاضي يا پيمانكار ارائه

 .گردديمو ثبت 



 
 

 

 

 ك متقاضي در صورت بهره مندي از شرايط بخشودگي طبق بخش نامه هايبررسي مدار

 ، در صورت وجود مدارك الزم و احراز شرايطمي شودارسالي به استان ها انجام 

 در سيستم اسكن شده و ثبت مي گردد.مدارك  ،بخشودگي

 

مي جام انشعاب و تأييديه آن با استفاده از كد رهگيري و يا شناسه علمك ان استعالم

 شود.

يت و اعالم با توجه به اطالعات دريافتي از نقشه داخلي و پروانه ساختماني، برآورد ظرف

از امكان  استفادهي الزم (با هانهيهزشده و پس از پرداخت و اخذ هزينه به متقاضي انجام

ديه ي آنالين و از طريق موبايل، خودپرداز و حضوري)،تأييهاروشپرداخت هزينه به 

 . ابدييمحد مالي (حسابداري فروش)، شماره اشتراك به متقاضي اختصاص پرداخت وا

ء به و براي امضا گردديمصورت سيستمي توليد نامه فروش گاز براي متقاضي، بهپيمان

. پس از شوديمرساني الكترونيكي) ي اطالعهاكانالاز طريق ( رسانيمتقاضي اطالع

ب و تأييد كارشناس مربوطه در نوبت نص نامه توسط مشترك،مراجعه و امضاء پيمان

ي هاكانالاز طريق (قرارگرفته و اطالعات نوبت نصب به مشترك اطالع رساني 

 . شودبراي او انجام مي نصب تجهيزاترساني الكترونيكي) مي گردد و اطالع

شده، اطالعات در سيستم، اطالعات تجهيزات نصب تأييدو ثبت و  نصب تجهيزاتپس از 

ي هاكانالاز طريق ( يمتقاضشود. اطالعات اشتراك ايل مشترك افزوده ميبه پروف

 .رسديمرساني الكترونيكي) به اطالع او اطالع

كار  هاي داخل شركت گاز استاني و دفاتر پيشخوان از طريق ميزكليه عمليات در بخش

 (كارتابل كاربر) به وي ارجاع داده خواهد شد.

 خدمات فروش:

 متقاضي پذيرياشتراك –
o نصب تجهيزات 

وضعيت جاري 

 فرآيند
 ☐غير روتين  ☑روتين 



 
 

 

ها دستورالعمل

و 

هاي نامهآيين

مورداستفاده 

در اجراي 

 فرايند

 و مقررات قبول با موردتقاضا واحد براي توانديم مشترك و متقاضي هر: ٢-٢-١ بند

 شخصاتم در تغيير هرگونه يا و انشعاب برقراري درخواست طبيعي گاز از استفاده شرايط

 .بنمايد را اشتراك

 موردنياز مدارك: تبصره

 د.از محل موضوع درخواست، بازديد نماي توانديم: شركت در صورت لزوم ٢-١-٢بند 

 رگالتور/تگاه، نوع مصرف، محل نصب كنتور نظر شركت در تعيين ظرفيت كنتور/ايس

 ايستگاه گاز قطعي خواهد بود.

 عاب / اشتراك: ضوابط واگذاري انش٢-٢بند 

 : تعيين ميزان مصرف٢-٥بند 

 تعيين نوع تعرفه ضوابط :٢-٦بند 

ي موجود در ها تبصرهي برقراري انشعاب مشتركين جزء (تمامي هانهيهز-٣-٢بند 

 مجموعه قوانين)

 بخشنامه هاي ارسالي به استان ها -
 

  


