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 احراز ثبت درخواست نيروگاه خانگي سوالر  نام فرآيند

  شرح فرآيند
 نمايد.احداث نيروگاه خانگي سوالر را به كاربر پيشخوان اعالم مينمايد و درخواست فرد متقاضي / نماينده به دفتر مراجعه مي  
 نمايد.كاربر دفتر پيشخوان مدارك الزم را از متقاضي دريافت مي 

 دهد. (براساس نوع متقاضي درخواست)كاربر دفتر پيشخوان مدارك را با اطالعات هويتي متقاضي مطابقت مي 

 گردد. (شامل درج اطالعات و بارگزاري مدارك)كميل ميفرم الكترونيك توسط دفتر پيشخوان ت 

 گردد. (توسط ابزار تحت وب مانند كروكي تقريبي محل احداث به صورت تقريبي توسط كاربر پيشخوان در سامانه ثبت ميopen street  
 ود.شپيش نمايش اطالعات حاوي تمام اطالعات و كروكي چاپ و به متقاضي / نماينده تحويل داده مي 

 يرايش نمايد)باشد را بايستي ونمايد. (در غير اينصورت دفتر اطالعاتي كه مورد تاييد متقاضي / نماينده نميمتقاضي با بررسي پيش نمايش آن را با درج امضاء و اثر انگشت تأييد مي 

 شود.سامانه بارگزاري ميگردد و در برگه پيش نمايش تأييد شده متقاضي / نماينده، توسط دفتر پيشخوان مهر مي 

  تومان + كارمزد پيشخوان) ١٥٠٠٠٠٠پرداخت هزينه از طريق دستگاه پوز (نرخ ثابت 

 چاپ رسيد خدمت و درج مهر پيشخوان توسط كاربر دفتر و ارائه رسيد به متقاضي / نماينده 

 بررسي درخواست ثبت شده توسط كارشناس شركت سوالر 

 تأييد درخواست / عدم تاييد و برگشت درخواست به پيشخوان جهت ويرايش اطالعات و مدارك  

 مراحل اصلي اجراي فرآيند

نمايد و درخواست خود براي احداث نيروگاه خانگي سوالر را فرد متقاضي به همراه مدارك (شامل: سند محل احداث، قبض برق، كارت ملي) به دفتر مراجعه مي -١
ابد. ينمايد در صورتيكه جستجو ناموفق باشد، فرآيند ثبت درخواست ادامه ميمندرج در قبض برق را جستجو مي» شماره شناسايي برق«نمايد. كاربر دفتر ابتدا مياعالم 

  يابد.) در غير اينصورت فرآيند خاتمه مي٢(مرحله 
  تعيين نوع متقاضي -٢

  a يابد.(درج اطالعات هويتي متقاضي / نماينده) ادامه مي ٤مرحله  . در صورتيكه متقاضي حقيقي باشد فرآيند از  
 b  يابد.(ثبت اطالعات شركت) ادامه مي ٣. در صورتيكه متقاضي حقوقي باشد، فرآيند از مرحله  
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 حراز ثبت درخواست نيروگاه خانگي سوالرا  نام فرآيند

  شناسنامه ملي شركت، شماره ثبت شركت)ثبت اطالعات شركت (شامل: نام ثبتي / عنوان شركت،  -٣
  درج اطالعات هويتي متقاضي / نماينده شامل كد ملي و تاريخ تولد -٤
  استعالم اقالم هويتي متقاضي / نماينده از طريق فراخواني سرويس ثبت احوال -٥
  دگي، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسيت) (غير قابل ويرايش)دريافت و درج اقالم هويتي متقاضي / نماينده از سرويس ثبت احوال (شامل: نام، نام خانوا -٦

  a يابد.شود و فرآيند خاتمه مي. در صورتيكه متقاضي / نماينده در قيد حيات نباشد پيام مناسب نمايش داده مي  
  اينده (شامل: شماره همراه، تلفن ثابت)ثبت اطالعات تمايش متقاضي / نم -٧
  تعيين وضعيت مالكيت متقاضي -٨

  a  يابد.(ثبت اطالعات محل احداث) ادامه مي ١٣. در صورتيكه متقاضي خود مالك باشد، فرايند از مرحله  
 b  ثبت  ٩از مرحله از مالك نداشته باشد، فرآيند با حضور مالك » احداث نيروگاه سوالر«. در صورتيكه متقاضي مالك نباشد و وكالتنامه محضري با موضوع)

  يابد.ادامه مي اطالعات هويتي مالك)
  ثبت اطالعات هويتي مالك (شامل كد ملي و تاريخ تولد) -٩

  a  .هد.تواند فرآيند را ادامه ددر صورتيكه مالك در دفتر پيشخوان حضور ندارد، متقاضي  نماينده با ارائه وكالتنامه رسمي با موضوع احداث نيروگاه سوالر مي  
  فراخواني سرويس ثبت احوالاستعالم اقالم هويتي مالك از طريق  -١٠
  دريافت و درج اقالم هويتي مالك از سرويس ثبت احوال (شامل: نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسيت) (غير قابل ويرايش) -١١

  a يابد.شود و فرآيند خاتمه مي. در صورتيكه مالك در قيد حيات نباشد پيام مناسب نمايش داده مي  
  العات تماس مالك (شامل: شماره همراه، تلفن ثابت)ثبت اط -١٢
  كد پستي) –آدرس  –شهرستان  –درج اطالعات محل احداث مطابق با اطالعات مندرج بر روي قبض برق (شامل: استان  -١٣

  a (غير الزامي) استعالم آدرس از طريق وب سرويس كد پستي .  
  b يابد.باشد. در صورت هرگونه مغايرت فرآيند خاتمه مي. دبل چك اطالعات مكان مندرج قبض و سند محل احداث توسط كاربر پيشخوان الزامي مي  

  نوع اشتراك)درج اطالعات اشتراك برق محل احداث مطابق اطالعات مندرج بر روي قبض برق (شامل: شماره شناسايي برق، شماره پرونده برق، رمز رايانه،  -١٤
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 حراز ثبت درخواست نيروگاه خانگي سوالرا  نام فرآيند

  ثبت كروكي تقريبي محل احداث با توجه به آدرس مندرج در قبض برق در سامانه توسط كاربر پيشخوان -١٥
  بارگزاري مدارك (شامل: سند محل احداث، قبض برق، كارت ملي متقاضي نماينده) -١٦

  a  باشد.آگهي روزنامه رسمي الزامي مي -٣اساسنامه شركت  -٢معرفي نامه نماينده  -١. در صورتيكه متقاضي حقوقي باشد، بارگزاري  
  b باشد.. در صورتيكه متقاضي مالك نباشد، بارگزاري كارت ملي مالك الزامي مي  
  c  دفتر پيشخوان حضور نداشته باشد، بارگزاري وكالتنامه رسمي با موضوع احداث . در صورتيكه متقاضي مالك نباشد و مالك در زمان ثبت درخواست در

  نيروگاه سوالر الزامي است.
  باشد.)توليد پيش نمايش اطالعات و كروكي (پيش نمايش حاوي متن رضايت نامه مي -١٧
  چاپ پيش نمايش -١٨
  بررسي پيش نمايش توسط متقاضي / نماينده -١٩
يابد. در غير اينصورت (درج مهر و اثر انگشت متقاضي / نماينده) ادامه مي ٢١نمايش مورد تأييد متقاضي / نماينده باشد فرآيند از مرحله در صورتيكه پيش  -٢٠

  گردد.هاي مورد نياز ويرايش ميآيتم
  درج مهر و اثر انگشت متقاضي / نماينده در صفحه پيش نمايش -٢١

  a  وكالتنامه رسمي نيز بارگزاري نگرديده باشد، مالك نيز بايد در حضور كاربر دفتر پيشخوان در برگه پيش نمايش امضاء . در صورتيكه متقاضي مالك نيست و
  ود.)و اثر انگشت درج نمايد. (محل امضاء در فرم پيش نمايش بايستي براساس اينكه متقاضي مالك هست يا خير و حضور يا عدم حضور مالك توليد ش

  شخوان در برگه پيش نمايشدرج مهر دفتر پي -٢٢
  باشد.)بارگزاري برگه پيش نمايش تأييد شده به منزله تأييديه صحت اطالعات مندرج توسط متقاضي نماينده و مالك مي -٢٣
  پرداخت هزينه از طريق دستگاه پوز توسط متقاضي / نماينده -٢٤
  چاپ رسيد خدمت و درج مهر پيشخوان -٢٥
  نمايندهتحويل رسيد به متقاضي /  -٢٦
  بررسي درخواست توسط كارشناس شركت سوالر -٢٧
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  a گردد.. در صورت تأييد، درخواست نهايي مي  
  b شود.گردد و پرونده جهت ويرايش به دفتر پيشخوان منتقل مي. در صورت عدم تأييد، موارد اطالعاتي و مدارك مورد نياز جهت ويرايش مشخص مي  
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  نيروگاه خانگي سوالر احراز ثبت درخواست  نام فرآيند

  ارسال پيامك اعالم نتيجه به متقاضي / نماينده -٢٨
a اضي بعضاً گردد. (حضور متق. در صورتيكه نتيجه بررسي عدم تاييد باشد، درخواست به دفتر پيشخوان منتقل شده است و توسط كاربر دفتر پيشخوان ويرايش مي

  باشد.)به علت بارگزاري مجدد مدارك الزم مي

  ورودي / خروجي فرايند
  هاي ثبت شده.هاي ثبت شده (شامل اطالعات ثبتي، مدارك بارگزاري شده و تاريخ پرداخت) در پنل درخواستخروجي فرايند: مشاهده درخواست

  ها از فرآيندمشخصات خروجي  ها به فرآيندمشخصات ورودي
  مشتري / مخاطب  هاخروجي  هاورودي  تأمين كننده  نام فرآيند

  متقاضي  ثبت درخواست
  اطالعات متقاضي

  اطالعات محل احداث
  اطالعات اشتراك برق

  ثبت پرونده الكترونيك
  رسيد خدمت

  كاربر دفتر پيشخوان

بررسي 
  درخواست

  هاليست درخواست  كاربر دفتر پيشخوان
  تأييد / عدم تأييد

هاي مورد نياز براي ويرايش ارسال مشخص شدن آيتم
  پيامك به متقاضي

  كارشناس شركت سوالر

ويرايش 
  درخواست

كارشناس شركت 
  سوالر

ها تأييد ليست درخواست
  نشده

  هاي مشخص شدهويرايش درخواست براساس آيتم
كاربر دفتر پيشخوان اوليه 

  متقاضي
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  احراز ثبت درخواست نيروگاه خانگي سوالر  نام فرايند
          
          

  برآورد تعداد اجراي فرايند (تواتر)
  درخواست در سال، برآورد شده است. ٤٠٠٠تا  ٣٠٠٠

  تعداد در سال  تعداد در ماه  تعداد در هفته  تعداد در روز
  ٤٠٠٠تا  ٣٠٠٠      

  هاي اطالعاتي شامل: فرم، نامه، چك، ليست، گزارش، ...)هاي اطالعاتي (فرمتسرفصل
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  پيشخوانها ثبت درخواست توسط كاربر دفتر جدول مقادير ورودي فرم
  جستجو مشترك

  نحوه ورود اطالعات  محدوديت  نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

  نوع متقاضي
  = حقيقي ١
  = حقوقي٢

Boolean 

  RedioButton     

شماره شناسايي 
     / دستي String   Textbox  برق

 بررسي متقاضي

 نحوه ورود اطالعات  محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

    / دستي Textbox  رقم ١٠ String  كد ملي
مطابق با الگوريتم كد ملي 

 ثبت احوال

    / دستي String    Textbox  /DataPicker  تاريخ تولد
  رقم روز ٢
  رقم ماه ٢
  رقم سال ٤

  ثبت اطالعات هويتي و تماس متقاضي / نماينده / مالك

 اطالعاتنحوه ورود   محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

     / دستي RadioButton    = حقيقي١  نوع متقاضي
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  = حقوقي٢
Boolean  

    وب سرويس ثبت احوال  غيرقابل ويرايش String  نام

     وب سرويس ثبت احوال  غيرقابل ويرايش  String  نام خانوادگي

     وب سرويس ثبت احوال  غيرقابل ويرايش  String  نام پدر

     وب سرويس ثبت احوال  غيرقابل ويرايش  String  شماره شناسنامه

     دريافتي از فرم بررسي متقاضي  غيرقابل ويرايش رقم ١٠  كد ملي

     دريافتي از فرم بررسي متقاضي  غيرقابل ويرايش String  تاريخ تولد

     وب سرويس ثبت احوال  غيرقابل ويرايش  Boolean  جنسيت

  String  شماره تماس ثابت
همراه با كد استان حداكثر 

  رقم ١١
Textbox شروع با كد استان    / دستي 

  ٠٩شروع با     / دستي Textbox  رقم ١١  String  شماره تماس همراه

  وضعيت مالكيت

  = مالك ١
  = غير مالك٢

با  –= غير مالك ٣
 وكالتنامه

 RadioButton دستي /      

  ثبت اطالعات شركت

 ورود اطالعات نحوه محدوديت  نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

نام ثبتي / عنوان 
     / دستي String   Textbox  شركت
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     / دستي Textbox  رقم ١١ String  شناسه ملي

     / دستي String   Textbox  شماره ثبت شركت

 ثبت اطالعات محل احداث

 نحوه ورود اطالعات  محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

     / دستي String   DropDown  استان

     / دستي String   DropDown  شهرستان

     / دستي String   Texbox  كدپستي

  كاراكتر ٥حداقل  String  آدرس
Textbox  دستي يا خروجي سرويس /

  استعالم كد پستي
   

 ثبت اطالعات اشتراك برق

 نحوه ورود اطالعات  محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

شماره شناسايي 
 گردداعالم مي    / دستي String   Textbox  برق

 گردداعالم مي    / دستي String    Textbox  شماره پرونده برق

 گردداعالم مي    / دستي String   Textbox  رمز رايانه

 گردداعالم مي    / دستي String   DropDown  نوع اشتراك

  قبل از توليد پيش نويس –بارگزاري مدارك 

 نحوه ورود اطالعات  محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات
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     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  سند محل احداث

     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  قبض برق

كارت ملي متقاضي 
     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  / نماينده

تصوير كارت ملي 
     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  مالك

     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  وكالتنامه محضري

     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  معرفي نامه نماينده

     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  اساسنامه شركت

آگهي روزنامه 
     ٣٠٠MB  Upload=Jpg/png Maxsize  رسمي

 پيش نويس تاييد شدهبارگزاري 

 نحوه ورود اطالعات محدوديت نوع  عنوان
توليد تكراري 

 Validation  اطالعات

پيش نويس تأييد 
  شده

         

  

  

  

  



 شناسنامه فرايند ثبت درخواست نيروگاه خانگي سوالر

١٢ 
 

  جدول مقادير اطالعاتي در گريد بررسي درخواست توسط كارشناس سوالر
شماره   عنوان فيلد

پيگيري 
  درخواست

شماره 
  شناسايي برق

  كد ملي
متقاضي / 

  نماينده

مشاهده   تاريخ ثبت  شهرستان  استان
  مدارك

مشاهده كامل 
  درخواست

تأييد / عدم 
  تأييد

  Data Data  Data  Data  Data  Data  Button  Button  Button  نوع
…….  …….. ………        

 

  هاي رد شده توسط كاربر دفتر پيشخوانويرايش درخواست
  هاي رد شدهگريد مشاهده درخواست

  عنوان فيلد
پيگيري شماره 

  درخواست
شماره شناسايي 

  برق
كد ملي متقاضي / 

  نماينده
  ويرايش  تاريخ ثبت  شهرستان  استان

 Data  Data  Data  Data  Data  Data  Button  نوع

         

         
 

Prototype – نمايي از صفحات ورود اطالعات در سيستم  
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متقاضيان كيلوواتي شركت مديريت پروژه درخواست احداث نيروگاه 

  نيروگاه هاي سوالر
......................تاريخ:   

 

  

  ......................................................تلفن همراه:                   ......................................  نام و نام خانوادگي متقاضي(مالك):
  .........................................................تلفن ثابت:                 .....................................................................................    نام پدر:  
  ............................................شماره شناسنامه:.                   ..........  .........................................................................كد ملي:  

  ...........................................................................................................................................................نشاني( محل احداث نيروگاه):
  ..............................................پالك ثبتي ملك:          ................................................................................            كد پستي:

  ...........................................شماره پرونده برق:                      ........................................................... شماره شناسايي برق:
  (نوع)....................... آمپر .............. فاز ........... نوع اشتراك:                         ................................................................. .............رمز رايانه:

  
  

  )دستي يا سيستميتصوير كروكي (
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بابت دريافت مجوزات در خصوص .............................   مورخ ................................ ريال طي فيش   ٠٠٠/٠٠٠/١٥ مبلغ
  پرداخت شده است.............................................. نصب و راه اندازي نيروگاه كيلوواتي توسط 

 يلي در روند اجرايي نيروگاه از تقاضاي خود انصراف دهداين وجه به الزم به ذكر است مشترك بنا به هر دل
 باشد.دليل هزينه هاي انجام شده  غير قابل استرداد مي

 
  امضا كارشناس                                                     امضا و اثر انگشت متقاضي                   

  

                                                                             
  

  

  

  رضايت نامه
با مشخصات فوق الذكر به شركت مديريت پروژه نيروگاه هاي سوالر و يا ............................................................................. بدينوسيله اينجانب 

شخص معرفي شده از سوي شركت مذكور نمايندگي كامل ميدهم كه به عنوان نماينده اين جانب جهت دريافت مجوزات الزم در 
ب و راه اندازي نيروگاه كيلوواتي در كليه مراجع قانوني از جمله شركت برق منطقه ، اداره توزيع ، منابع طبيعي ، خصوص نص

  سازمان محيط زيست و غيره حضور به هم رساند.
  

  امضا و اثر انگشت متقاضي                                                                    
  

  ت نام مورد نياز است:اسكن  اصل مدارك فوق جهت  تكميل ثب
  *اصل قبض برق (آپلود شود)
  *اصل سند ملك (آپلود شود)

  *مدارك شناسايي (آپلود شود)
  *فيش يك ميليون پانصد هزار توماني (آپلود شود)
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  مكانيزاسيون فرآيند:ضريب نفوذ 

                
  هاي اطالعاتي مرتبط فرآيندسيستم

                
  مشكالت فرآيند

                
  كيفيت و انعطاف پذيري) –هزينه  –هاي بهبود فرآيند (ابعاد زمان ايده

  
  
  
  

              

  )KPIهاي كليدي ارزيابي فرآيند (شاخص
                

  فرآيندهاي اثربخشي و كارايي شاخص
  مسئول پايش  كارايي/اثربخشي            
                
                
                
  


