
مسئولنوع هدف

:G1 مجري طرح کاهش تلفات شرکتهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

معاون برنامه ریزي و مهندسی

معاون فروش و خدمات مشترکین

:T1 مجري طرح کاهش تلفات شرکتهدف میانه

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

G1 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنوان

درصد  کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7

استراتژي کالن:

- جلوگیري از استفاده غیرمجاز از انرژي برق  S1

- بهبود وضعیت ولتاژ  شبکه S2

- اصالح و بهینه سازي شبکه S3

- بهبود سیستم ها و روشهاي قرائت و سنجش مصارف مشترکین S4

درصد در سال 1401 درصد به 10,50 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از  11

اهداف خرد و برنامه هاي عملیاتی:

مورد تست  در سال 1401 تعداد 294126 1- کشف و برآورد میزان انرژي سوء استفاده با انجام 

در سال 1401 2- تعویض و اصالح لوازم اندازه گیري معیوب به تعداد  26944مورد 

میلیاردریال جهت کاهش تلفات فنی 3- انجام مطالعات طرحهاي کاهش تلفات به میزان 270

4- ارائه طرحهاي اجرایی کاهش تلفات مطابق با نتایج مطالعات کاهش تلفات

5ـ  اجراي پروژه هاي کاهش تلفات مطابق با طرحهاي ارائه شده و نظارت بر اجرا

درصد در سال 1401 6- رویت و بازدید و  قرائت  کنتورهاي مشترکین به میزان98

در هزار) کمتر از   (2 به 7- ابطال و اصالح قبوض صادره در طی سال 1401



تااز

010مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري11401/01/011401/01/18
9000010مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري01/22/ 08/011401/ 21401

030مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري31401/01/011401/12/29

025مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري41401/01/011401/12/29

4000010مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري51401/01/011401/12/29

010مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري61401/01/011401/12/29

05مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري71401/01/011401/12/29

130000100%

توضیحات

کنترل مستمر عملکرد عوامل پیمانکار از طریق نظارت

تامین و پشتیبانی سخت افزاري و نرم افزاري  نواحی

تکمیل بانک اطالعاتی مربوط به انشعابات تست شده

تهیه مستندات و گزارشات آماري و ارائه به مراجع ذیربط

درصد 
پیشرفت

مجموع

مورد تست  در سال 1401هدف خرد: مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري1ـ کشف و برآورد میزان انرژي سوء استفاده با انجام  تعداد  294126
برنامه عملیاتی :

شرح فعالیتردیف
تاریخ

تهیه و ابالغ  برنامه زمانبندي تست و کنترل لوازم اندازه 
گیري

برون سپاري تست لوازم اندازه گیري غیر دیماندي

انجام تست لوازم اندازه گیري بوسیله پیمانکار

اعتبار مورد نیاز / اقدام کننده
درصد تاثیرمیلیون ریال

کشف و اصالح دستکاري هاي پنهاناستراتژي خرد :

جلوگیري از استفاده غیرمجاز از انرژي برقاستراتژي کالن :
درصد در سال 1401اهداف میان مدت : درصد به   10,50 معاون فروش و خدمات مشترکنکاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از11

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین
مسئول اجراي هدف

: G1 درصد در افق 1404هدف کالن معاون فروش و خدمات مشترکنکاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7



مسئول اجراي هدف

تااز

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 11401/01/011401/12/29
فرایند تست لوازم اندازه 05گیري

گیري

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 21401/01/011401/12/29
020گیري

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 31401/01/011401/12/29
300,00025گیري

50,00040مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین41401/01/011401/12/29

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 51401/01/011401/12/29
با همکاري رئیس گروه کنترل و 010گیري

تست لوازم اندازه گیري

350000100

اصالح و تعویض کنتور هاي معیوب توسط پیمانکار مربوطه

اعمال کنترل ها ي الزم بر  عملکرد نواحی تابعه در بخش اصالح 
انشعابات و تعویض کنتور

مجموع

درصد  از کل
درصد 

پیشرفت
توضیحات

شناسائی  لوازم اندازه گیري معیوب و اصالح و تعویض آن

نظارت بر عملکرد نواحی تابعه در شناسایی و تعویض کنتورهاي 
معیوب

دستگاه کنتور و سایر تجهیزات تهیه  و خرید 30000

برنامه عملیاتی :

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
/ میلیون ریال

کشف و اصالح دستکاري هاي پنهاناستراتژي خرد :

مورد  در سال 1401هدف خرد: مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین2ـ  تعویض و اصالح لوازم اندازه گیري معیوب به تعداد  26944

جلوگیري از استفاده غیرمجاز از انرژي برق اعم از استفاده مستقیم و دستکاري در کنتور آشکار و پنهاناستراتژي کالن :
درصد در سال 1401اهداف میان مدت : درصد به 10,50 معاون فروش و خدمات مشترکنکاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

:G1 درصد در افق 1404هدف کالن معاون فروش و خدمات مشترکنکاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7



تااز

11401 /01/011401 /1/295%

21401 /01/011401 /1/2910%

31401 /01/011401 /1/2920%

41401 /01/011401 /1/2920%

51401 /01/011401 /1/2945%

٪٣۶،٠٠٠١٠٠مجموع

5700دفتر مهندسی و نظارتآماده سازي اطالعات در محیط نرم افزار محاسباتی

21000دفتر مهندسی و نظارتانجام محاسبات کاهش تلفات توسط مشاور

3600دفتر مهندسی و نظارتنصب دستگاههاي ثبات جهت تعیین پارامترهاي دینامیکی

به نرم افزار محاسباتی GIS 5700دفتر مهندسی و نظارتکانورت اطالعات از سامانه

درصد 
تاثیر بر 

درصد 
پیشرفت 

توضیحات

0دفتر مهندسی و نظارتتعیین مناطق نمونه کاهش تلفات در نواحی

معاونت برنامه ریزي و مهندسی
برنامه عملیاتی :

استراتژي خرد :
میلیارد ریال جهت کاهش تلفات فنی 3ـ انجام مطالعات طرحهاي کاهش تلفات به میزان  270 هدف خرد :

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اعتبار مورد نیاز  اقدام کننده
به میلیون ریال

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

درصد کاهش  تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7  :G1 هدف کالن
اصالح و بهینه سازي شبکهاستراتژي کالن :کاهش  تلفات 
درصد در سال 1401هدف میانه : درصد به 10,50 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11



تااز

11401 /01/011401 /12/295%

21401 /01/011401 /12/2955%

31401 /01/011401 /12/2925%

41401 /01/011401 /12/2915% بررسی ، کنترل و تایید طرحهاي اجرایی توسط دفتر مهندسی و 
3000دفتر مهندسی و نظارتنظارت

٪١٨،٠٠٠١٠٠مجموع

10200دفتر مهندسی و نظارتارائه طرحهاي اجرایی مطابق با نتایج مطالعات در سیستم نرم افزار طراحی

4800دفتر مهندسی و نظارتافتتاح دستورکارها بر اساس طرحهاي ارائه شده

درصد تاثیر 
بر هدف

درصد 
پیشرفت 
/تحقق

توضیحات

0دفتر مهندسی و نظارتارجاع نتایج مطالعات به نواحی جهت بازدید میدانی

معاونت برنامه ریزي و مهندسی
برنامه عملیاتی :

اصالح و بهینه سازي شبکهاستراتژي خرد :

ارائه طرحهاي اجرایی کاهش تلفات مطابق با نتایج مطالعات کاهش تلفاتهدف خرد :

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اقدام کننده
اعتبار مورد نیاز  
به میلیون ریال

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

 :G1 هدف کالن
کاهش  تلفات 

درصد کاهش  تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7

اصالح و بهینه سازي شبکهاستراتژي کالن :

درصد در سال 1401هدف میانه : درصد به 10,50 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11



تااز

11401/01/011401 /12/291%

21401/01/011401 /12/291%

31401/01/011401 /12/2993%

41401/01/011401 /12/295% 23447دفتر مهندسی و نظارتنظارت بر حسن اجراي پروژه ها و گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها

٪١٣٩۴٠٠٠١٠٠مجموع

795دفتر کنترل و پروژهپیگیري مراحل برونسپاري اجراي پروژه ها از معاونت مالی و پشتیبانی

1368963دفتر کنترل و پروژهاجراي پروژه ها توسط پیمانکار

درصد تاثیر بر 
هدف

درصد پیشرفت 
توضیحات/تحقق

795دفتر کنترل و پروژهتهیه شرح خدمات واگذاري اجراي پروژه هاي کاهش تلفات

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

برنامه عملیاتی :

اصالح و بهینه سازي شبکهاستراتژي خرد :

5ـ اجراي پروژه هاي کاهش تلفات مطابق با طرحهاي ارائه شده و نظارت بر اجراهدف خرد :

اعتبار مورد نیاز  اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
به میلیون ریال

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

درصد کاهش  تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7

اصالح و بهینه سازي شبکهاستراتژي کالن :

:G1 هدف کالن

درصد در سال 1401هدف میانه : درصد به 10,50 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11



مسئول اجراي هدف

تااز

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 11401/1/11401
32886015مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 21401/1/11401
1549810مطالبات

588020مدیران نواحی تابعه12/29/ 31401/1/11401

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 41401/1/11401
8221.520مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 51401/1/11401
015مطالبات

61401/1/11401 /12/29
مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات/ 

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 
گیري

020

358460100

استراتژي خرد :
درصد در سال 1401هدف خرد: 6ـ  قرائت واقعی کنتورهاي مشترکین به میزان  98

برنامه عملیاتی :

درصد به  10,50درصد در سال 1401اهداف میان مدت : کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

G1  : درصدهدف کالن کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7
بهبود سیستم ها و روشهاي قرائت و سنجش مصارف مشترکیناستراتژي کالن : 

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مجموع

درصد درصد  از کل
پیشرفت

توضیحات

لزوم پیگیري فرآیند  برونسپاري قرائت کنتور و اعمال 
بندهاي بازدارنده در قراداد مربوطه جهت قرائت واقعی  

98درصد کنتورهاي قابل قرائت
درصد کل  قرائت کنتور هاي دیجیتالی با پروب به میزان 85

کنتور هاي دیجیتالی موجود
به میزان 40 قرائت  مکانیزه کنتورهاي مکانیکی (تصویري )

درصد در نواحی مربوطه

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اعتبار مورد نیاز / اقدام کننده
میلیون ریال

کنترل عدم قرائت دو دوره و بیشتر  و صورتحساب هاي زیر 
ریال 50000

نظارت  و رصد مستمر بر عملکرد عوامل  پیمانکار ان   و  
نواحی تابعه و تهیه و گزارشات مرتبط به صورت سیستمی و 

میدانی

پیگیري قرائت  صحیح  و  بموقع کنتور هاي فهام و قابل 
قرائت از راه دور



مسئول اجراي هدف
معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

تااز

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 11401/1/11401
7986630مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 21401/1/11401
020مطالبات

269520مدیران  نواحی تابعه12/29/ 31401/1/11401

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 41401/1/11401
030مطالبات

82561100

درصد در سال 1401اهداف میان مدت : درصد به  10,50 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 11

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

G1 : درصدهدف کالن کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7
بهبود سیستم ها و روشهاي قرائت و سنجش مصارف مشترکیناستراتژي کالن : 

بکارگیري سیستم هاي نوین قرائتاستراتژي خرد :
در هزار  )هدف خرد: 2 به  کمتر از  ( 7ـ  ابطال و اصالح قبوض صادره در طی سال 1401

برنامه عملیاتی :

نظارت بر تایید و صدور صورتحساب مشترکین با مبالغ و مصارف 
باالي قرائت شده غیر متعارف  (هایلو )

مجموع

درصد درصد  از کل
پیشرفت

توضیحات

لزوم پیگیري فرآیند  برونسپاري قرائت و قرار داد پشتیبانی  
محاسبه صورت حساب و اعمال مراتب مربوط   جرایم  ابطال و 

اصالح صورتحساب در قرار داد مربوطه

درصد در  قرائت کنتور هاي دیجیتالی  با پروب به میزان 85
جهت کاهش ابطال صورتحساب ها

نظارت  و رصد مستمر بر عملکرد عوامل  پیمانکار ان   و  نواحی تابعه  
در خصوص انجام قرائت وفق برنامه زمانبندي و اعمال کد هاي مانع 

بصورت صحیح و تهیه و گزارشات مرتبط به صورت سیستمی و میدانی

اعتبار مورد نیاز / اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
میلیون ریال



مسئــولنوع هدف

:G2 معاون فروش و خدمات مشترکینهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

//                       //

//                       //

هدف میانه:

رئیس گروه راهبران سیستم جامع

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

اهداف خرد و برنامه هاي 
عملیاتی:

ضریب نفوذ  98کل مشترکین با SMS 1- اطالع رسانی از طریق

2- راه اندازي نرم افزار پیگیري وصول مطالبات در نواحی باقیمانده

درصد 3-تحقق پرداخت غیر حضوري مشترکین به میزان  99

از مشترکین بدهکار مشمول قطع و وصل درصد 4- پیگیري بدهی  15

کسب 99درصدي وصول مطالبات در سال 1401

G2 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک

عنــوان

درصد در افق 1404 افزایش وصول مطالبات از محل فروش انرژي به 100

استراتژي کالن:

استقرار نظام اطالع رسانی به موقع به مشترکین 

توسعه و تقویت پیگیري وصول مطالبات

توسعه سیستم هاي پرداخت غیرحضوري

بهبود فعالیتهاي مربوط به قطع و وصل 



برنامه عملیاتی :

تااز

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 1/11401/ 11401
020مطالبات

010مدیران نواحی تابعه12/29/ 1/11401/ 21401

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 1/11401/ 31401
840040مطالبات

020مدیر دفتر روابط عمومی12/29/ 1/11401/ 41401

مدیر دفتر فناوري 12/29/ 1/11401/ 51401
010اطالعات و ارتباطات

8400100

توضیحات

مجموع

اعتبار مورد نیاز / 
میلیون ریال

SMS تمدید به موقع قرار داد ارسال

اقدام کننده
تاریخ

امکان ارسال پیام کوتاه در هر دوره صورتحساب گیري در 
مورد به  21000000 سال 1401

اطالع رسانی و آموزش استفاده از اپلیکیشن هاي 
مربوطه

ردیف

الزام اخذ شماره تلفن همراه از متقاضیان و 
مشترکین جدید

بروز رسانی متن پیامک هاي ارسالی به مشترکین

درصد 
پیشرفت درصد شرح فعالیت

تاثیر

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

:G2 هدف کالن
استراتژي کالن : 

اهداف میان مدت :

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین
استراتژي خرد : 

هدف خرد:

درصد در افق 1404 وصول مطالبات از محل فروش انرژي به میزان 100

استقرار نظام اطالع رسانی به موقع به مشترکین

درصدي وصول مطالبات در سال 1401 کسب 99

توسعه سامانه اطالع رسانی به مشترکین

درصد مشترکین با ضریب نفوذ   98 SMS 1ـ اطالع رسانی صحیح  از طریق

مسئول اجراي هدف



مسئول اجراي هدف
:G2 هدف کالن
استراتژي کالن 

اهداف میان 
استراتژي خرد :مدت :

مدیر دفتر نظارت بر فروش و هدف خرد:
وصول مطالبات

تااز
پشتیبانی و توسعه  نرم افزار و سخت افزار  1

سامانه   وصول مطالبات
مدیر دفتر نظارت بر فروش و 12/29/ 1/11401/ 1401

010وصول مطالبات

درخواست خرید سخت  افزار مورد نیاز جهت 2
استفاده از نرم افزار  وصول مطالبات(تبلت)

020مدیر دفتر فناوري و ارتباطات12/29/ 1/11401/ 1401

3
پیگیري خرید سخت افزار سامانه وصول مطالبات 
درنواحی ماکو-شوط-پلدشت -چایپاره-چالدران-

پیرانشهر-اشنویه-نقده-تکاب-شاهین دژ
1802.6420مدیر دفتر فناوري و ارتباطات12/29/ 1/11401/ 1401

نصب و راه اندازي نرم افزار وصول مطالبات در 4
نواحی هدف

دفتر فن آوري اطالعات و 12/29/ 1/11401/ 1401
020ارتباطات

015مدیر دفتر فناوري و ارتباطات12/29/ 1/11401/ 1401آموزش و راه اندازي سیستم در توزیع هاي  برق5

نظارت بر  بکارگیري نرم افزار وصول مطالبات 6
در نواحی تابعه

1401 /1/11401 /12/29
مدیر دفتر نظارت بر فروش و 

وصول مطالبات و مدیران نواحی 
تابعه

015

1802.64100

معاون فروش و خدمات 
مشترکین

معاون فروش و خدمات 
مشترکین

مجموع

اعتبار مورد نیاز / اقدام کننده
میلیون ریال

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد در افق 1404 وصول مطالبات از محل فروش انرژي به میزان 100

برنامه عملیاتی :

تاریخشرح فعالیت

توسعه و تقویت پیگیري وصول مطالبات
درصدي وصول مطالبات در سال 1401 کسب 99

استقرار سامانه  پیگیري وصول مطالبات و کنتورهاي هوشمند
2ـ پیگیري خرید سخت افزار سامانه وصول مطالبات درنواحی ماکو-شوط-پلدشت -چایپاره-چالدران-پیرانشهر-اشنویه-نقده-تکاب-شاهین دژ  

مشترك با تحت پوشش قراردادن 400000

توضیحات میزان تحقق درصد تاثیر ردیف



هدف کالن : 
G2

استراتژي 
اهداف کالن : 

استراتژي میان مدت :
هدف خرد:خرد :

تااز
مدیر دفتر فناوري و 12/29/ 1/11401/ 1401لزوم کنترل صحت عملکرد  سیستم هاي  پرداخت هاي غیر حضوري1

ارتباطات
020

اطالع رسانی مجدد  تمامی سامانه هاي پرداخت  جهت استفاده 2
مدیر دفتر روابط 12/29/ 1/11401/ 1401مشترکین و متقاضیان

020عمومی

از لحاظ تعداد خدمات ، روشهاي ارائه 3 توسعه خدمات غیر حضوري(
خدمت و توسعه سامانه)

مدیر دفتر فناوري و 12/29/ 1/11401/ 1401
ارتباطات

030

هاي 4 ict راه اندازي خدمات غیر حضوري در دفاتر پیشخوان دولت و
مدیر دفتر فروش و 12/29/ 1/11401/ 1401روستایی بر اساس اعالم و معرفی مراجع ذیصالح

030وصول مطالبات

0100

درصد کل وصولی  از طریق سامانه ها 3ـ  افزایش پرداخت غیر حضوري مشترکین به میزان  99

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

رئیس گروه راهبران سیستم جامع

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد در افق 1404 وصول مطالبات از محل فروش انرژي به میزان 100
مسئول اجراي هدف

مجموع

اقدام کننده
اعتبار مورد 

نیاز / میلیون 
ریال

شرح فعالیت
تاریخ

توضیحات میزان 
تحقق

درصد
تاثیر ردیف

برنامه عملیاتی :

توسعه سیستم هاي پرداخت غیرحضوري
درصدي وصول مطالبات در سال 1401 کسب 99

توسعه سیستم هاي پرداخت غیرحضوري



مسئول اجراي هدف
معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

تااز

لزوم پیگیري فرآیند انعقاد قرارداد حجمی 1
در نظر 020مدیر دفتر تدارکات و انبارها12/29/ 1/11401/ 1401برونسپاري  پیگیري  وصول مطالبات میزان افزایش قانون کار در سال 14001

گرفته شد (57درصد)

2
نظارت برعملکرد عوامل پیمانکاران ونواحی 
تابعه براساس مفادقراردادوشاخصهاي تعریف 

شده ارزیابی
مدیر دفترنظارت برفروش 12/29/ 1/11401/ 1401

020ووصول مطالبات ونواحی تابعه

کاهش  تعدادمشترکین با عدم پرداخت 3
010مدیران  نواحی تابعه12/29/ 1/11401/ 1401دودوره وبیشتربه میزان 5درصد کل مشترکین

4
به  کاهش مانده بدهی درسال 1401

مانده بدهی  ابتداي  میزان(1290میلیاردریال)
سال1398

020مدیران  نواحی تابعه12/29/ 1/11401/ 1401

پیگیري تهاتر بدهی ارگان هاي توافق شده به 5
مقدار بیست میلیارد ریال

مدیر دفتر فروش و وصول 12/29/ 1/11401/ 1401
030مطالبات

0100

اهداف میان مدت :

توضیحات میزان تحقق درصد تاثیر ردیف

کسب 99درصدي وصول مطالبات در سال 1401

مجموع

استراتژي خرد :
هدف خرد:

اعتبار مورد نیاز اقدام کننده
/ میلیون ریال

برنامه عملیاتی :

شرح فعالیت

برون سپاري خدمات قطع و وصل
درصد از مشترکین  بدهکار  مشمول قطع و وصل 4ـ پیگیري بدهی  15

تاریخ

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

G2  : هدف کالن
استراتژي کالن : 

درصد در افق 1404 وصول مطالبات از محل فروش انرژي به میزان 100

بهبود فعالیتهاي مربوط به قطع و وصل



حنوع هدف

:G3 مدیر دفتر روابط عمومیهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

مدیر دفتر روابط عمومی

مدیر دفتر روابط عمومیهدف میانه :

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیر دفتر فناوري اطالعات

رئیس گروه راهبران سیستم جامع

مدیر دفتر مدیریت مصرف

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر روابط عمومی 8- سنجش رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت (به تفکیک )

اهداف خرد 
و برنامه هاي عملیاتی:

در سال 1401 روز  1-  کاهش متوسط مدت زمان نصب به4

درصد 2- رویت و بازدید و قرائت کنتور مشترکین و کاهش حداکثري عدم قرائت به  زیر 2

3- تهیه نرم افزار و ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوري در زمینه فروش انشعاب و خدمات پس از فروش

مورد در سال 1401 میلیون  4- اطالع رسانی به موقع در خصوص خدمات پس از فروش  به میزان  21550000

درصدي  حداکثري جلب مشارکت مشترکین هدف نسبت به سال قبل 5-افزایش 15

درصد کل صورتحساب هاي صادره مشترکین 10 6- کنترل مضاعف  

مشترکین مشمول درصد 50 7- کنترل  و اصالح  مصرف راکتیو 

درصد در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 88

G3 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنوان

درصد افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

استراتژي کالن:
تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان

مدیریت مصرف و پیکسائی

رصد و پیگیري رضایت مشتریان  شرکت



تااز
مدیر دفتر نظارت بر 1401/01/011401/12/29برنامه ریزي و درخواست خرید کنتور به تعداد 3000دستگاه1

خدمات مشترکین
210005

دستگاه  و کابل سرویس2 2100010مدیر دفتر تدارکات و انبارها1401/01/011401/12/29خرید کنتور به تعداد 3000

در خواست برونسپاري مجدد و یا تمدید و افزایش حجم 3
عملیات  قرارداد پیمانکار نصب  و اصالح لوازم اندازه گیري

مدیر دفتر نظارت بر 1401/01/011401/12/29
60000060خدمات مشترکین

توزیع به موقع لوازم اندازه گیري و کابل سرویس بین نواحی 4
تابعه

2500010رئیس اداره انبارها1401/01/011401/12/29
1005مدیران نواحی تابعه1401/01/011401/12/29نظارت بر عملکرد پیمانکاران5
مدیر دفتر نظارت بر 1401/01/011401/12/29رصد مستمر عمکرد نواحی تابعه و تهیه و گزارشات مرتبط6

خدمات مشترکین
05

مدیر دفتر نظارت بر 1401/01/011401/12/29درخواست تهیه و نصب نرم افزار نظارت7
خدمات مشترکین

00
مدیر دفتر فناوري اطالعات 1401/01/011401/12/29امکان سنجی  تهیه و نصب نرم افزار نظارت8

و ارتباطات
00

مدیر دفتر فناوري اطالعات 1401/01/011401/12/29تهیه و نصب نرم افزار  و سخت افزار نظارت9
و ارتباطات

30005
37789100

درصد  در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 88

توضیحات

استراتژي کالن : 

شرح فعالیت
تاریخ

کاهش متوسط زمان نصب لوازم اندازه گیرياستراتژي خرد :

درصد تحقق / 
پیشرفت

مدیر دفتر روابط عمومی
معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین
مسئول اجراي هدف

G3  : درصدهدف کالن افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95
تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان

مدیر دفتر روابط عمومی
معاون فروش و خدمات مشترکین

مجموع

روز  در سال 1401هدف خرد: 1ـ  کاهش متوسط مدت زمان نصب به   4
برنامه عملیاتی :

اعتبار مورد نیاز / اقدام کنندهردیف
درصد تاثیرمیلیون ریال



مسئول اجراي هدف
هدف کالن :  
G3معاون فروش و خدمات مشترکین

اهداف میان 
معاون فروش و خدمات مشترکینمدت :

استراتژي 
معاون فروش و خدمات مشترکینخرد :

مدیر دفتر فروش و وصول مطالباتهدف خرد:

تااز

ازوم پیگیري فرآیند درخواست  و انعقاد به موقع  قرارداد برونسپاري قرائت و  1
مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29محاسبه صورت حساب

480253.0520مطالبات

, قرائت  کنتور هاي  دیجیتالی 2 قرائت مکانیزه کنتور هاي مکانیکی (تصویري)
درصد از کل کنتور هاي  دیجیتالی مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29با پروب به میزان 85

020مطالبات/دفتر فن اوري

1200620مدیران  نواحی تابعه1401/01/011401/12/29برررسی و تعیین تکلیف انشعابات  قرائت نشده بیش از دو دوره متوالی3

، قرائت 4 و ٣ و ٢ کاھش آیتم ھای عدم قرائت (دو دوره ، کد موانع ١
مطابق با شاخص  عدم قرائت از راه دور و ... )

مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29
020مطالبات

نظارت  و رصد مستمر بر عملکرد عوامل  پیمانکار ان   و  نواحی تابعه و تهیه 5
مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29و گزارشات مرتبط به صورت سیستمی و میدانی

020مطالبات

492259100

اصالح قراردادها ي برونسپاري در راستاي کاهش عدم قرائت (موارد تشویق و تنبیه)

درصد 2ـقرائت صحیح کنتور مشترکین و کاهش  عدم قرائت به زیر  2

درصد   در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 88

مجموع کل

برنامه عملیاتی هدف خرد:

درصد درصد تاثیر
تحقق

توضیحات اعتبار مورد نیاز / اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
میلیون ریال

مدیریت مصرف و پیکسائی
تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان -

معاون فروش و خدمات مشترکین

درصد    افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95
استراتژي 

کالن : 



مسئول اجراي هدف
G3  : معاون فروش و خدمات مشترکینهدف کالن
معاون فروش و خدمات مشترکیناستراتژي کالن : 

معاون فروش و خدمات مشترکیناهداف میان مدت :

معاون فروش و خدمات مشترکیناستراتژي خرد :

هدف خرد:
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول 

مطالبات

تااز

بررسی وبروز رسانی  خدمات الکترونیکی درتمامی دفاتر شهري 1
مدیر دفتر نظارت بر فروش 1401/01/011401/12/29پیشخوان دولت  در سطح استان

030و وصول مطالبات

2
تمامی  ارائه کلیه خدمات به صورت غیر حضوري(

سامانه هاي موجود مانند سامانه غیر حضوري شرکت 
و .... ) ، برق من ، 1521

مدیر دفتر نظارت بر فروش 1401/01/011401/12/29
030و وصول مطالبات

راه اندازي خدمات غیر حضوري در دفاتر پیشخوان 3
هاي روستایی ict دولت و

مدیر دفتر نظارت بر فروش 1401/01/011401/12/29
020و وصول مطالبات

4
تبلیغ و اطالع رسانی  وسیع  در خصوص ارائه 

خدمات غیر حضوري از هر طرق ممکن (تلفنی، 
اپلیکیشن برق من , چاپ بروشور، شبکه هاي 

اجتماعی و .... )

020مدیر دفتر روابط عمومی1401/01/011401/12/29

0100

توضیحاتدرصد تحققدرصد تاثیر

مجموع

برنامه عملیاتی :
اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف

/ میلیون ریال

3ـ ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوري در زمینه خدمات پس از فروش

تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان
درصد   در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از   88

توسعه نرم افزار هاي خدمات الکترونیکی

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95



مسئول اجراي هدف
G3 : هدف کالن

اهداف میان مدت :

استراتژي خرد :

هدف خرد:

تااز

بروز رسانی متن پیامک هاي ارسالی به 1
1401/01/011401/12/29مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات 
و  مدیر دفتر نظارت بر خدمات 

مشترکین
020

درخواست تمدید به موقع قرار داد ارسال 2
SMS

مدیر دفتر فناوري اطالعات و 1401/01/011401/12/29
2073510ارتباطات

3SMS 020مدیر امور تدارکات  و انبار ها1401/01/011401/12/29تمدید به موقع قرار داد ارسال

به تعداد   مورد به 4 SMS ارسال پیام کوتاه
050رئیس گروه راهبران سیستم جامع1401/01/011401/12/29مشترکین هدف

20735100 مجموع

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

برنامه عملیاتی :

اعتبار اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
مورد نیاز 

درصد افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95
معاون فروش و خدمات مشترکین

درصد  از 
کل

استراتژي کالن : 

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد 
تحقق

توضیحات

میلیون مورد در سال 1401 4ـ  اطالع رسانی به موقع در خصوص خدمات پس از فروش  به میزان    21550000

توسعه و ایجاد سامانه اطالع رسانی

درصد   در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از  88

مدیریت مصرف و پیکسائی
تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان



تااز

270010مدیر دفتر مدیریت مصرف11401/01/011401/12/29
80010مدیر دفتر مدیریت مصرف21401/01/011401/12/29
30010مدیر دفتر مدیریت مصرف31401/01/011401/12/29
40010مدیر دفتر مدیریت مصرف41401/01/011401/12/29
40010مدیر دفتر مدیریت مصرف51400/1/11400/12/29
60010مدیر دفتر مدیریت مصرف61400/1/11400/12/29

250010مدیر دفتر مدیریت مصرف71400/1/11400/12/29

8005مدیر دفتر مدیریت مصرف81400/1/11400/12/29

5005مدیر دفتر مدیریت مصرف91400/1/11400/12/29

20005مدیر دفتر مدیریت مصرف101400/1/11400/12/29
20005مدیر دفتر مدیریت مصرف111400/1/11400/12/29
30005مدیر دفتر مدیریت مصرف121400/1/11400/12/29

55005مدیر دفتر مدیریت مصرف131400/1/11400/12/29
21500100

   : sمعاون فروش و خدمات مشترکینمدیریت مصرف و پیکسائیاستراتژي کالن
 : G3درصدهدف کالن مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان و ذینفعان باالي 95

: Tمگا وات در حوزه مدیریت مصرف و خرید برق مولدهاي اضطرارياهداف میان مدت به میزان حداقل  120 مدیر دفتر مدیریت مصرفکاهش پیک سال 1401
مدیر دفتر مدیریت مصرفتعامل و جلب مشارکت مشترکین هدفاستراتژي خرد :

برنامه ریزي و تهیه برنامه هاي  عملیاتی
توجیه نواحی تابعه در خصوص نحوه مکاتبه و جلب مشارکت

درصدي جلب مشارکت مشترکین هدف در جهت تحقق سهمیه کاهش پیکهدف خرد: مدیر دفتر مدیریت مصرف5ـ فزایش 15
برنامه عملیاتی :

اعتبار مورد نیاز / اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
میلیون ریال

درصد درصد تاثیر
پیشرف

توضیحات

مسئول اجراي هدف برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

استفاده پایلوت از استارت آپ ها براي کنترل مصرف مشترکین 
خانگی طرح برق امید(کاهش 10درصد لیست موجود)

مجموع

جلب همکاري شهرك هاي صنعتی در کاهش پیک بار 
تابستان- پیگیري تهیه کنتور فهام - رویت پذیري 

تعامل با اتاق اصناف  وکاهش تعداد المپهاي پرمصرف و کنتورها
کنترل مصارف پر مصرف تجاري ها -

برگزاري  جلسات منظم با مشترکین هدف با رعایت 
پروتکل بهداشتی توسط نواحی تابعه  وهمکاران ستاد

مکاتبه و اقدامات با سایر مشترکین دیماندي اداري ،تجاري ، 
و خرید مولدها CNG

برگزاري کالس مجازي مدیریت مصرف براي  دانش 
و معلمان آموزان(مقاطع تحصیلی مختلف)

از  بهره برداري از اتاق پایش و توسعه خدمات غیر حضوري(
جمله اخذ الکترونیکی فرم تفاهم نامه)

صنعتی ) مکاتبه با مشترکین هدف در دو  مرحله (

مکاتبه با مشترکین هدف در دو  مرحله (کشاورزي )

برگزاري سمینار و تشریح برنامه هاي مدیریت مصرف 
براي صنایع  و ارگانها و سازمانها

شناسایی مشترکین هدف و موثر دیماندي



مسئول اجراي هدف
G3  : معاون فروش و خدمات مشترکینهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکیناستراتژي کالن : 

اهداف میان 
مدت :

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکیناستراتژي خرد :

مدیر دفتر فروش و وصول مطالباتهدف خرد:

تااز

مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29برنامه ریزي و تهیه برنامه هاي  عملیاتی1
020مطالبات

رئیس گروه راهبران سیستم 1401/01/011401/12/29تهیه   فایل ها ي کنترل مضاعف به طور دوره اي2
020جامع

کنترل و انجام اقدام اصالحی  فایل هاي  کنترل مضاعف به 3
035مدیران نواحی تابعه1401/01/011401/12/29طور دوره اي

مدیر دفتر فروش و وصول 1401/01/011401/12/29جمع بندي و تهیه  امار عملکردي نواحی تابعه  بصورت دوره اي4
025مطالبات

0100

توضیحات شرح فعالیت
تاریخ

درصد تحقق

جمع

اقدام کنندهردیف
اعتبار مورد 

نیاز / میلیون 
ریال

درصد  از کل

درصد در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 88

تعامل و جلب مشارکت مشترکین هدف

درصد کل صورتحساب هاي صادره مشترکین 6ـکنترل مضاعف 10

برنامه عملیاتی :

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

مدیریت مصرف و پیکسائی



مسئول اجراي هدف
هدف کالن :  
G3

استراتژي 
کالن : 

اهداف میان 
مدت :

استراتژي 
خرد :

هدف خرد:

تااز

اخذ  لیست مشترکین  داراي ضرر و زیان از سیستم جامع  1
040مدیران نواحی تابعه1401/01/011401/12/29بطور دوره اي

2
کنترل و ارسال اخطار به مشترکین مشمول در جهت  

اصالح مصرف راکتیو   و اقدام الزم  وفق  آئین نامه 
بطور مستمر و دوره اي ) تکمیلی تعرفه هاي برق (

030مدیران نواحی تابعه1401/01/011401/12/29

نظارت و اعمال کنترل هاي الزم در راستاي عملکرد  3
مدیر دفتر فروش و 1401/01/011401/12/29نواحی تابعه و مشترکین

030وصول مطالبات

0100 مجموع

اعتبار مورد اقدام کنندهردیف
نیاز / میلیون 

درصد  از 
کل

تاریخشرح فعالیت

برنا مه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه فروش و خدمات مشترکین

درصد افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

مدیریت مصرف و پیکسائی

درصد   در سال 1401 افزایش رضایت مشتریان به بیش از  88

تعامل و جلب مشارکت مشترکین هدف

درصد مشترکین مشمول 7ـ کنترل  و اصالح  مصرف راکتیو  50

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

درصد 
تحقق

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

توضیحات

برنامه عملیاتی :



تااز

030گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات11401/01/011401/12/29

045واحد مربوطه21401/01/011401/12/29

020گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات31401/01/011401/12/29

00گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات41401/01/011401/12/29

05گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات51401/01/011401/12/29

0100

:S گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتتسریع در رسیدگی به شکایات مشتریاناستراتژي کالن

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه منابع انسانی
مسئول هدف : G3 درصدهدف کالن مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

: T در سال 1401اهداف میان مدت مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از در صد   88

گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتکاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي وارده (از سامانه و دبیرخانه)استراتژي خرد :

روزهدف خرد: رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات8- کاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي سامانه سامد از 5روز به 4

برنامه عملیاتی :

ردیف
شرح فعالیت

تاریخ
اقدام کننده

اعتبار تخصیص 
یافته 

(به میلیون ریال)

درصد تاثیر بر 
هدف

پیگیري رفع ایرادات نرم افزار سامد

مجموع

توضیحدرصد تحقق

پیگیري به موقع از واحدهاي مربوطه

بررسی سریع و میدانی شکایات

ارسال به موقع پاسخ به سازمان فرستنده

کاهش میزان شکایت شهروندان از خدمات 
درصد نسبت به سال قبل شرکت به میزان 10



تااز

گروه بازرسی و رسیدگی به 11401/01/011401/12/29
030شکایات

045واحد مربوطه21401/01/011401/12/29

گروه بازرسی و رسیدگی به 31401/01/011401/12/29
020شکایات

گروه بازرسی و رسیدگی به 41401/01/011401/12/29
00شکایات

گروه بازرسی و رسیدگی به 51401/01/011401/12/29
05شکایات

0100

:S گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتتسریع در رسیدگی به شکایات مشتریاناستراتژي کالن

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه منابع انسانی
مسئول اجراي هدف

: G3 درصدهدف کالن مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

: T درصد   در سال 1401اهداف میان مدت مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از    88

گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتکاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي وارده (از سامانه و دبیرخانه)استراتژي خرد :

روزهدف خرد: روز به 7 رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات9- کاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي سامانه  بازرسی از 8

برنامه عملیاتی :

ردیف
شرح فعالیت

تاریخ
اقدام کننده

اعتبار تخصیص 
یافته 

(به میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف

پیگیري رفع ایرادات نرم افزار سامد

مجموع

توضیحدرصد تحقق

پیگیري به موقع از واحدهاي مربوطه

بررسی سریع و میدانی شکایات

ارسال به موقع پاسخ به سازمان فرستنده

کاهش میزان شکایت شهروندان از خدمات 
درصد نسبت به سال قبل شرکت به میزان 10



تااز

گروه بازرسی و رسیدگی به 11401/01/011401/12/29
030شکایات

045واحد مربوطه21401/01/011401/12/29

گروه بازرسی و رسیدگی به 31401/01/011401/12/29
020شکایات

گروه بازرسی و رسیدگی به 41401/01/011401/12/29
00شکایات

گروه بازرسی و رسیدگی به 51401/01/011401/12/29
05شکایات

0100

:S گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتتسریع در رسیدگی به شکایات مشتریاناستراتژي کالن

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه منابع انسانی
مسئول هدف

: G3 درصدهدف کالن مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

: T درصد   در سال 1401اهداف میان مدت مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از   88

گروه بازرسی و رسیدگی به شکایاتکاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي وارده (از سامانه و دبیرخانه)استراتژي خرد :

روزهدف خرد: رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات10- کاهش مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي سامانه توانیر از 11روز به 12

برنامه عملیاتی :

ردیف
اعتبار تخصیص اقدام کنندهتاریخشرح فعالیت

یافته 
درصد تاثیر 

بر هدف

پیگیري رفع ایرادات نرم افزار سامد

مجموع

توضیحدرصد تحقق

پیگیري به موقع از واحدهاي مربوطه

بررسی سریع و میدانی شکایات

ارسال به موقع پاسخ به سازمان فرستنده

کاهش میزان شکایت شهروندان از خدمات شرکت 
درصد نسبت به سال قبل به میزان 10



تااز

0دفتر روابط عمومی11401/01/011401/12/29

0دفتر روابط عمومی21401/01/011401/12/29

0دفتر روابط عمومی31401/01/011401/12/29

0دفتر روابط عمومی41401/01/011401/12/29

0

:S رصد و پیگیري رضایت مشتریان  شرکتاستراتژي کالن//         //        //

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در شاخه منابع انسانی
مسئول هدف

: G3 درصدهدف کالن مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

: T درصد   در سال 1401اهداف میان مدت مدیر دفتر روابط عمومیافزایش رضایت مشتریان به بیش از 88

//        //         //سنجش و بهبود رضایت مشتریان  شرکتاستراتژي خرد :

مدیر دفتر روابط عمومی11- سنجش رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت (به تفکیک )هدف خرد:

برنامه عملیاتی :

ردیف
شرح فعالیت

تاریخ
اقدام کننده

اعتبار تخصیص 
یافته 

(به میلیون ریال)

درصد تاثیر بر 
هدف

مجموع

توضیحدرصد تحقق

بازنگري و تدوین پرسشنامه هاي مربوطه

تعیین نمونه آماري و تکثیر پرسشنامه ها

جمع آوري داده ها و تحلیل

جمع بندي نتایج و یافته ها و اعالم نتایج



مسئولنوع هدف

:G4 معاون بهره برداري و دیسپاچینگهدف کالن

معاون بهره برداري و دیسپاچینگهدف میانه :

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ -امور دیسپاچینگ و 
فوریتهاي برق

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ -امور دیسپاچینگ و 
فوریتهاي برق

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ -امور دیسپاچینگ و 
فوریتهاي برق

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ -امور دیسپاچینگ و 
فوریتهاي برق

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ - دفتر نظارت بر بهره 
برداري

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ - دفتر نظارت بر بهره 
برداري

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ - دفتر نظارت بر بهره 
برداري

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ - دفتر نظارت بر بهره 
برداري

معاونت برنامه ریزي ومهندسی دستگاه پست زمینی 9- نصب سیستم اتوماسیون در 5

اهداف خرد و برنامه 
هاي عملیاتی:

1ـ خدمات پشتیبانی براي  پستهاي زمینی اتوماسیون

2ـ پشتیبانی ، ارتقاء و نگهداري تجهیزات سخت افزاري و نرم افزارهاي 121

طرح هما) 3ـ  هوشمند سازي اتفاقات نواحی (

5ـ انجام بازدید و سرویس پیشگیرانه روتین جهت بهبود شاخص هاي طرح سیما

8ـ توسعه اکیپ هاي خط گرم

contact center 4ـ توسعه و پشتیبانی

6ـ توسعه فیدرهاي فشار متوسط

7ـ اجراي پروژه هاي قدرت مانور

G4 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنــوان

دقیقه دقیقه به 0/49 کاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6

دقیقه در روز در سال 1401 کاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به0,78



تااز 

%85015.0دفتر فناوري اطالعات11401/01/011401/12/29

85015.0%

درصد پیشرفت / 
تحقق

خدمات پشتیبانی براي  پستهاي زمینی اتوماسیون

جمع

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق1ـ  خدمات پشتیبانی براي  پستهاي زمینی اتوماسیونهدف خرد : 

برنامه عملیاتی:

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اعتبار مورد نیاز اقدام کننده
درصد تاثیر بر هدف(میلیون ریال)

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به0,78

ارتقاء مرکز دیسپاچینگاستراتژي خرد: 

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه  هدف کالن دقیقه به 0/49 مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6

 : ..S کاهش انرژي توزیع نشده بی برنامهاستراتژي کالن



تااز 

%380015.0دفتر فناوري اطالعات11401/01/011401/12/29

380015.0%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه  هدف کالن دقیقه به 0/49 مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6
 : ..S کاهش انرژي توزیع نشده بی برنامهاستراتژي کالن

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78
ارتقاء مرکز فوریت برقاستراتژي خرد: 

درصد پیشرفت 
/ تحقق

توسعه و پشتیبانی نرم افزارهاي تذرو

جمع

مسئول هدف خرد : مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق2ـ پشتیبانی ، ارتقاء و نگهداري تجهیزات سخت افزاري و نرم افزارهاي 121هدف خرد : 

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
(میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف



تااز 

%150015.0دفتر فناوري اطالعات11401/01/011401/12/29

150015.0%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه  هدف کالن دقیقه به 0/49 مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6

 : ..S کاهش انرژي توزیع نشده بی برنامهاستراتژي کالن

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78

ارتقاء مرکز فوریت برقاستراتژي خرد: 

طرح هما) توسعه و پشتیبانی هوشمند سازي اتفاقات نواحی (

جمع

طرح هما)هدف خرد :  مسئول هدف خرد : مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق3ـ اجراي هوشمند سازي اتفاقات نواحی (

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
(میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف

درصد پیشرفت / 
تحقق



تااز 

%150015.0دفتر فناوري اطالعات11401/01/011401/12/29

%120040.0مجري پروژه هاي اتوماسیون21401/01/011401/12/29

2700100.0%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه  هدف کالن دقیقه به 0/49 مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6

 : ..S کاهش انرژي توزیع نشده بی برنامهاستراتژي کالن

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78

ارتقاء مرکز فوریت برقاستراتژي خرد: 

درصد پیشرفت / 
تحقق

در استان contact center دستگاه توسعه و پشتیبانی 3

جمع

contactهدف خرد :  center مسئول هدف خرد : مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق4ـ توسعه و پشتیبانی

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
(میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف

توسعه و پشتیبانی کلیدهاي کنترل از راه دور (پردیسان)



تااز 

%52,93818نواحی تابعه11401/01/011401/12/29

%43,6027نواحی تابعه21401/01/011401/12/29

%37,45910نواحی تابعه31401/01/011401/12/29

%629,02650نواحی تابعه51401/01/011401/12/29

دفتر نظارت بر بهره 61401/01/011401/12/29
%99,26515برداري

862,290100%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G40,49دقیقههدف کالن مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2,6دقیقه به

 : ..S توسعه و تقویت تعمیرات پیشگیرانه استراتژي کالن
 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78

بهبود تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط - فشار ضعیف و پستهااستراتژي خرد: 
مسئول هدف خرد :مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري5ـ انجام بازدید و سرویس پیشگیرانه روتین جهت بهبود شاخص هاي طرح سیماهدف خرد : 

برنامه عملیاتی:

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اعتبار مورد نیاز اقدام کننده
(میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف

جمع

درصد پیشرفت 
/ تحقق

بازدید از شبکه فشار متوسط دوبار در سال

بازدید از شبکه فشار ضعیف یک بار در سال

بازدید از پست هاي توزیع یک بار در سال

درصد از عیوب شناسایی شده سرویس 70

نظارت بر حسن انجام کار



تااز 

دفتر نظارت بر بهره برداري11401/01/011401/12/29
٢٩۶١۴٧

46%

%5362154دفتر نظارت بر بهره برداري21401/01/011401/12/29

349768100%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه  هدف کالن مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از2,6دقیقه به 0,49

 : ..S کاهش انرژي توزیع نشده بی برنامهاستراتژي کالن

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78

توسعه فیدرهاي فشار متوسطاستراتژي خرد: 

مسئول هدف خرد:مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
(میلیون ریال)

درصد تاثیر 
بر هدف

درصد پیشرفت / 
تحقق

کیلومتر احداث شبکه فشار متوسط هوائی 78,63

جمع

متر احداث شبکه فشار متوسط زمینی به میزان 4235

6ـ توسعه فیدرهاي فشار متوسطهدف خرد : 



تااز 
%35993335دفتر نظارت بر بهره برداري11401/01/011401/12/29

%5261010دفتر نظارت بر بهره برداري21401/01/011401/12/29

%11682115دفتر نظارت بر بهره برداري31401/01/011401/12/29

%29058128دفتر نظارت بر بهره برداري41401/01/011401/12/29

%271893دفتر نظارت بر بهره برداري51401/01/011401/12/29

%620006دفتر نظارت بر بهره برداري61401/01/011401/12/29

%245963دفتر نظارت بر بهره برداري71401/01/011401/12/29

933730100%

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G دقیقه  هدف کالن4 دقیقه به 0,49 مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2,6

 : ..S بهبود عملکرد و کاهش مقادیر شاخص هاي طرح سیما جهت کاهش میزان خاموشی دقیقه در روز مشترکیناستراتژي کالن

 :..T دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78

اجراي پروژه هاي قدرت مانوراستراتژي خرد: 

مسئول هدف خرد :مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري7ـ اجراي پروژه هاي قدرت مانورهدف خرد : 

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
نیاز 

درصد تاثیر 
بر هدف

جمع

کیلومتر احداث شبکه فشار متوسط هوائی 95,565

کیلومتر احداث شبکه فشار متوسط زمینی 4,155

درصد پیشرفت / 
تحقق

دستگاه خرید و نصب ریکلوزر 22

دستگاه خرید و نصب سکسیونر موتور دار137

دستگاه خرید و نصب سکسیونر ساده  31

خرید و نصب دژنکتور 62دستگاه

ست خرید و نصب نشاندهنده خطا 86



تااز 
ــدفتر نظارت بر بهره برداري11401/01/011401/12/29
78,400100دفتر نظارت بر بهره برداري21401/01/011401/12/29

78,400100

برنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

 :..G4دقیقه به0,49دقیقههدف کالن مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2,6
 : ..S توسعه و تقویت  اکیپهاي  خط و پست گرم استراتژي کالن

 :..T مسئول هدف: معاون بهره برداري و دیسپاچینگکاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به 0,78دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت

کاهش دقیقه در روز با برنامهاستراتژي خرد: 
مسئول هدف خرد :مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري8ـ توسعه اکیپ هاي خط گرمهدف خرد : 

برنامه عملیاتی:

اعتبار مورد نیاز اقدام کنندهتاریخشرح فعالیتردیف
(میلیون ریال)

درصد تاثیر بر 
هدف

درصد پیشرفت / 
تحقق

تجهیز و راه اندازي اکیپ خط گرم (دو اکیپ)

تجهیز و راه اندازي اکیپ تعمیرات پست گرم (دو اکیپ)

جمع



برنامه عملیاتی:

تااز

مجري طرح و هوشمند سازي 11401/01/011401/12/29
و اتوماسیون

20005%

21401/01/011401/12/29
مجري طرح و هوشمند سازي 

و اتوماسیون
1000027%

31401/01/011401/12/29
مجري طرح و هوشمند سازي 

و اتوماسیون
2500068%

37000100%

مسئول اجراي هدفبرنامه عملیاتی در راستاي برنامه استراتژیک شرکت در حوزه بهره برداري 

کلید هوایی سکسیونر و  اتوماسیون کلید هاي هوایی (تجهیز تعداد 100
ریکلوزر)

مجموع

نصب و راه اندازي سیستم مخابراتی و پیکربندي پست در مرکز 
SCADA

پست اتوماسیون زمینی نصب، تست و راه اندازي 5

: G4 دقیقههدف کالن به 0/49 کاهش میزان خاموشی ها به ازاي هر مشترك در روز از 2/6
:S1 توسعه سیستم اتوماسیون شبکهاستراتژي کالن

 : T1 کاهش میزان خاموشی به ازاي هر مشترك  به  0,78دقیقه در روز در سال 1401اهداف میان مدت
اتوماسیون پستهاي زمینیاستراتژي خرد:

دستگاه پست زمینیهدف خرد: 9ـ  نصب سیستم اتوماسیون در 5

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

مسئول هدف خرد : مجري طرح و هوشمند سازي 
و اتوماسیون

شرح فعالیتردیف
تاریخ

اقدام کننده
اعتبار به 

میلیون ریال
درصد تاثیر 

بر هدف
میزان تحقق 

هدف
توضیحات

معاونت برنامه ریزي و مهندسی
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