
 تغییر مکان داخلی لوازم انذازه گیری

 هعرفی فرآیٌذ ٍ ضرایط زغییر هىاى داخلی ٍسایل اًذازُ گیری

 هذارن هَردًیاز جْر درخَاسر زغییر هىاى داخلی ٍ سایل اًذازُ گیری

 گردش وار فرآیٌذ زغییر هىاى داخلی ٍسایل اًذازُ گیری

 اًذازُ گیریًحَُ زىویل فرم درخَاسر زغییر هىاى داخلی ٍسایل 

 هراحل درخَاسر جاتجایی داخلی وٌسَر تِ صَرذ حَری

 ثثر درخَاسر زغییر هىاى داخلی ٍسایل اًذازُ گیری

 شرایط تغییر مکان داخلی وسایل انذازه گیری معرفی فرآینذ و

ًگْذاضسي ٍ لاتل دسسرس تَدى هحل ٍسایل اًذازُ گیری ترق هی تاضذ، تِ  هطسرن ضوي ایٌىِ هسٍَل هرئی

ًصة ٍسایل اًذازُ گیری، هطسرن  ٍ چٌاًچِ خس از چ عٌَاى حك جاتجایی اًطعاب ٍ ٍسایل آى را ًذاردّی

ٌاسة گردد تا هاًعی در هماتل آًْا ایجاد وِ هحل دسسگاّْا ًاهزغییری در ٍضعیر هله یا ساخسواى خَد تذُ د

ا ّسیٌِ هطسرن تِ هحل هٌاسثی ضَد ضرور هی زَاًذ ضوي رعایر هفاد ایي آییي ًاهِ، دسسگاّْای هستَر را ت

 هٌسمل )زغییر هىاى داخلی( ًوایذ.

ّرگاُ در اجرای همرراذ لاًَى زَزیع عادالًِ آب، چاّْای دارای اًطعاب ترق جاتجا ضًَذ در حىن زغییر 

 هىي داخلی تَدُ ٍ تا دریافر ّسیٌِ ّای جاتجایی از هطسرن زغییر هىاى دادُ هی ضَد.

اخلی ًیازهٌذ تِ ایجاد زاسیساذ ًیرٍرساًی جذیذ تاضذ ول ّسًیِ ّای هرتَطِ تر در صَرزی وِ زغییر هىاى د

 عْذُ هطسرن خَاّذ تَد.

 

  

 

 



 جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت

ٍ لَازم ضرور )هاًٌذ جعثِ اًطعاب، دسسه واتل ٍ غیرُ( وِ در هعاتر  لدر هَرد آى لسور از ٍسای

اسر چٌاًچِ هاله ساخسواى تخَاّذ زغییرازی در ٍضع دیَار  عوَهی ٍ رٍی دیَار ساخسواًْا ًصة ضذُ

را تا ّسیٌِ خَد جاتجا وٌذ ٍلی اگر ر هی تایذ آى ٍسایل ٍ لَازم هستَر دادُ یا آى را زجذیذ تٌا ًوایذ. ضرو

ٍسایل ٍ لَازم هستَر صرفاً جْر زاهیي ترق ّواى ساخسواى دایر ضذُ تاضذ هطسرن هی تایذ ّسیٌِ ّای هرتَطِ 

 تراتر ّسیٌِ اًجام ضذُ تِ ضرور خرداخر ًوایذ.را 

 هذارن هَرد ًیاز جْر درخَاسر زغییر هىاى داخلی ٍسایل اًذازُ گیری

 وارذ هلی صاحة حساب هَرد زماضا -1

لثض ترق هحل هَرد زماضا در سور چح ّر لثض در تان دٍم ضوارُ خرًٍذُ ٍ ضوارُ اضسران لاتل  -2

 دسسرسی هی تاضذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گردش کار فرآینذ تغییر مکان داخلی وسایل انذازه گیری

 

 

 

        

       

 

             

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 

 واریز هزینه

 اعمال جابجایی

 تکمیل فرم درخواست

تسویه حساب بدهی برق 

 مصرفی

 بازدید از محل

بررسی شرایط و بررسی 

 تایید یا عدم تایید

 اعالم هزینه



 

 مشخصات فایل ویرایش

 هحل درج وذ خسسی دُ رلوی هحل هَرد زماضا را تررسی ٍ در صَرذ خالی یا اضسثاُ تَدى ٍارد ًواییذ.

 ضرح درخَاسر

 سور چح درب ساخسواىتطَر هثال : اًسمال وٌسَر تِ  در ایي هحل ضرح واهل درخَاسر خَد را ٍارد ًواییذ.

 جاتجایی داخلی وٌسَر تِ صَرذ حضَریهراحل درخَاسر 

 هراجعِ هسماضی تِ دفازر خیطخَاى خذهاذ دٍلر ٍ دفازر خسسی

ارائِ هذارن ریل تِ هسصذی خسر زَسط هسماضی جْر اسىي ًوَدى آًْا ٍ ارسال خرًٍذُ الىسرًٍیىی تِ 

 وارفرها

 فرم زىویل ضذُ ورٍوی هحل هَرد زماضا

 اصل وارذ هلی هطسرن

 ترق هصرفی اضسران الساهی هی تاضذ.اصل یا ودی لثض 

 زثصرُ یه: ولیِ هذارن دریافر از هسماضی تعذ از اسىي ًوَدى آًْا تِ هسماضی عَدذ دادُ هی ضَد.

 زثصرُ دٍ: در درخَاسسْای هسماضیاى حمَلی اسىي اصل ًاهِ وسثی درخَاسر هسماضی الساهی اسر.

سر اویلٍَاذ( اسىي اصل ًاهِ وسثی درخَ 33تاالی زثصرُ سِ: در درخَاسسْای اًطعاتاذ دیواًذی )اًطعاب 

 هسماضی الساهی هی تاضذ.

زثصرُ چْار: در صَرذ تذّىاری هطسرن ٍ جْر خرداخر تذّی زَسط هسماضی دفسر خسر ًسثر تِ صذٍر 

الذام ٍ سدس لثض خرداخر ضذُ ًیس تِ ّوراُ دیگر هذارن اسىي  3لثض الوثسی طثك هراحل خیَسر ضوارُ 

 گردد.

 33لی وٌسَر در خرزال وارفرها زَسط هسصذی خسر ب گسیٌِ جاتجایی داخاًسخا



 زىویل صفحِ درخَاسر در خرزال وارفرها زَسط هسصذی خسر

 تعذ از زىویل درخَاسر از صفحِ ضٌاسِ ٍ رهس عثَر چاج ٍ تعذ از اهضاء ٍ هْر دفسر تِ هسماضی دادُ ضَد.

خسر ترای وارفرها ٍ تازدیذ اًجام ضذُ زَسط وارفرها،  زَضیحاذ : تعذ از ارسال الىسرًٍیه خرًٍذُ از طرف

ضی ارسال ٍ صَرزحساب ّسیٌِ ًیس از طریك خرزال اّسیٌِ اًطعاب تِ ٍسیلِ خیاهه از طرف وارفرها تِ هسم

 وارفرها در دفسر لاتل هطاّذُ ٍ چاج هی تاضذ.

لثض خَد را دریافر ًوایذ. هسماضی جْر دریافر فیص تاًىی هی زَاًذ تِ دفسر ثثر ًام وٌٌذُ هراجعِ ٍ 

ّوچٌیي در صَرذ زوایل هی زَاًذ تِ صَرذ غیرحضَری از طریك خرزال ضرور ٍ یا تا هراجعِ حضَری تِ 

 تاًه عاهل ًسثر تِ خرداخر ّسیٌِ الذام ًوایذ.

تعذ از خرداخر فیص تاًىی زَسط هسمضای دیگر ًیازی تِ زحَیل فیص تِ خسر یا وارفرها ًوی تاضذ ٍ وارفرها 

 رأساً تراساس وذ ضٌاسِ ٍ هثلغ لثض از طریك صَرزحساب تاًىی خَد الذام هی ًوایذ.


