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سىذ راَبزدي ارتقاي سطح رضایتمىذي مشتزکیه
صىعت بزق ایزان

مقدمٍ
کغب رضایت مؾتزی هذف نهایی صنایغ مختلف بهؽماار ممیرود و ػمذ دعمتبابی بمه یمف همذف
ثزبخؾی کل قذ مات و فؼالبتهای صورت گزفته در یف حوسه ر مخذوػ میعاسد .لذ تمشػ ههمت
کغب رضایت مؾتزکبف س طزیق ر ئه محصوالت و خذمات مورد نظز وی در بؼماد گونماگوک کامی و
کبفی س هابت بهعش یی بزخورد ر میباؽذ .بهبود و رتقای رضایت مؾمتزکبف صمنؼت بمزن نباسمنمذ
بزنامههای کوتاهمذت مبماکممذت و بلنذممذتی عمت کمه طبمف وعمبؼی س بزناممههمای تحقبقماتی
تکنولوصیک قانونی و حقوقی عاختاری و فزهنگی و هتااػی ر ؽامل میؽود .لذ ضزوری عت کمه
با مطالؼه و بزرعی مطالؼات و فؼالبتهای هز یی و ػالباتی صورت گزفته در صمنؼت بمزن کؾمور در
خصوؿ بهبود و رتقای رضایت مؾتزکبف و مطالؼه قذ مات و فؼالبتهای عایز کؾورها (بهخصموؿ
کؾورهای پبؾزفته در صنؼت بزن) و عتفاده س نظز ت مؾمتزکبف و یمذههما نظمز ت پبؾمنهاد ت و
تجزببات متخصصاک و کارؽناعاک کؾور در یف مورد عنذی ر هبمزدی بمز ی رتقمای رضمایتمنمذی
مؾتزکبف کؾور تهبه و تنظبم گزدد تا ر هگؾای بهبود عطح رضایت مؾمتزکبف صمنؼت بمزن کؾمور
گزدد .در یف عن ذ بؼاد مختلمف رضمایت مؾمتزکبف بمزن ممورد بزرعمی قمز ر گزفتمه و ر هبزدهمای
بزآوردهعاسی نتظار ت مؾتزکبف بزن تؼببف میؽونذ و پزوصهها و بزنامههمای د ر ی بماالتزیف ولویمت

ههت تحقق یف ر هبزدها به منظور دعتبابی به هذ ف تؼببف ؽذه در عنذ مذکور ر ئه میؽونذ.
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چشماوداز سىد راَبردي ارتقاي سطح رضایتمىدي مشترکیه صىعت برق ایران

چش
با الهام از سنذ مانذاز بيست ساهل تىسعو اقتصادي،

علم
اجتماعي و فرهنگي كشىر ،نقشو جامع ي كشىر و رد راستاي

تح
سط
چش
قق سنذ مانذاز وزارت نيرو و هب منظىر ارتقاي ح
جم
مش
رضایت ترکین ربق كشىر  ،هىري اسالمي اريان رد
متخ
افق  1404با تكيو رب تىانمنذياهي داخلي و صصان

كارآمذ و خالق رد حىزه علىم انساني و فني ،هب ااظتنرات
كس س
مش
ترکین ربق شىر پا خگىیي مناسب نمایذ بطىري هک رد

كليو شاخصاهي مرتبط هب این حىزه رد منطقو داراي جای گاه
ربرت باشذ.
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اَداف سىد راَبردي
بزآوردهعاسی نتظمار ت مؾمتزکبف بمزن کؾمور در

هذ ف تؼببف ؽذه بز ی تحقق چؾم نذ س یف عنذ
مو رد سیز میباؽذ:
 قبات مناعب بزن
 تذ و بزن و کاهؼ خاموؽی
 کبفبت مناعب بزن
 پاعخگویی و بزخورد مناعب با مؾتزکبف
 تضابف یانی مؾتزکبف و تجهبش ت آناک
 کاهؼ آالینذههای محبط سیغتی صنؼت بزن

راَبردَاي سىد راَبردي
راَبزد کالن  :1تو نانذعاسی ؽزکتهای توسیغ بمزن (بهبمود فز ینمذهای عماسمانی منمابغ نغمانی و
طشػاتی و ثزبخؾی قتصادی)
راَبزد کالن  :2تجاریعاسی فؼالبتهای بخؼ ػزضه بزن و توعؼه رقابت
راَبزد کالن  :3عباعتگذ ری و بزنامهریشی ر هبزدی به منظور توعؼه ظزفبتهمای تکنولوصیمک در
ؽبکه بزن
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راَبزد کالن  :4صشح و باسنگزی عبغتم حاکابت رگوالتوری و تؼزفهگذ ری در بخؼ توسیغ بزن
راَبزد کالن  :5رفتارؽناعی قتصادی و هتااػی مؾتزکبف و فزهنم عماسی ههمت توعمؼه عمطح
آگاهی مؾتزکبف
راَبزد کالن  :6توعؼه پایذ ر ؽبکه توسیغ بزن
راَبزد کالن  :7حفظ و بهبود قابلبت طابناک ؽبکه توسیغ بزن (بهبود کبفبت تو ک تضابف منبمت
ؽبکه و یانی مؾتزکبف و تجهبش ت آناک)
راَبزد کالن  :8توعؼه ظزفبتهمای حقموقی و قمانونی بمه منظمور فمز همعماسی بغمتزهای توعمؼه
قابلبتهای فنی قتصادی و تجاری ػزضه بزن
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پريژٌَاي اجرایي
 .1طزاحی کسب ي کارَاي وًآيراوٍ ي ایجاد فضاي رقابتی در بخش تًسیع بزق
•

رسیابی نو ع مذلهای کغب و کار ؽزکتهای توسیغ بزن به منظور تؼببف مذل مناعب بمز ی
ؽزکتهای توسیغ بزن کؾور

• طز حی و هز ی قز رد دهای متنوع ر ئه خذمات ػزضه بزن به مؾتزکبف نهایی بزن
• طز حی و تزعبم نقؾهر ه توعؼه باس ر خزدهفزوؽی در صنؼت بزن و نقؼ و وظایف هز یک س
نهادها و باسیگز ک موهود در آک
 .2استقزار وظام حاکمیت کارا ي اثزبخش در بخش تًسیع ویزيي بزق
• طز حی عاختار حاکابت کار و ثزبخؼ بز ی بخؼ توسیغ بزن
• طز حی و عتقز ر عبغتم مذیزیت د ر یی بخؼ توسیغ بزن کؾور
•

لگوبزد ری تطببقی مکانبغمهای تنظبم تؼزفه بزن بز ی مؾتزکبف مختلف در عایز کؾورها

•

یجاد عاس و کارهای رگوالتوری الس ههت کاهؼ تلفات در بخؼ توسیغ بزن

• طز حی و عتقز ر نظا تأیبذ صشحبت حزفه ی بز ی کارکناک بخؼ توسیغ بزن
• مطالؼه و بزرعی لشو تأعبظ نهاد تنظبم مقزر ت صنؼت بزن یا صشح وظایف و کارکزدهای
نهاد موهود
• طز حی عبغتم تؼببف تؼزفه نهایی بزن بز مبنای ؽز یط قلبای قتصادی و فزهنگمی نقما
مختلف کؾور
 .3طزاحی ي پیادٌساسي خذمات مبتىی بز سیستمَاي ICT

•

صشح یا توعؼه و عتقز ر عبغتمهای توماعبوک و مکانبش عمبوک (عبغمتمهمای طشػماتی و
رتباطاتی) مزبو به فؼالبتهای خذمات مؾتزکبف ؽزکتهای توسیغ بزن کؾور

• مهنذعی مجذد فزآینذهای خذمات مؾتزکبف ؽزکتهای توسیغ بزن به منظور رتقای عمطح
خذمات ػزضه بزن به مؾتزکبف
• طز حی و توعؼه پورتال رتبا با مؾتزکبف بزن به منظمور دعتزعمی عمزیغ و ثمزبخؼ بمه
درخو عتهای مؾتزکبف
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•

عتقز ر نظا مذیزیت د نؼ در ؽزکتهای توسیغ بزن

 .4باسوگزي ي تذيیه قًاویه ي مقزرات مزتبط با خذمات مشتزکیه
• پبؼببنی بش ر و ر هکارهای حقوقی و قانونی بز ی مقابله با پذیذه بزندسدی
• بزرعی و مطالؼمه در خصموؿ تؼمارر در قمو نبف و مقمزر ت بخمؼ توسیمغ بمزن و خمذمات
مؾتزکبف بزن
 .5طزاحی مذل رفتاري مشتزکیه بزق اس مىظز فزَىگی ي اجتماعی
• ؽناخت ػو مل رفتاری تأثبزگذ ر در بزخورد با مؾتزکبف بزن در هنگا ر ئه خمذمات تجماری
بزن
• طز حی مذل درخو عت ؽکایات و رعبذگی به درخو عتهای مؾتزکبف در مو قمغ بحز نمی و
غبزمتزقبه
• مطالؼه ػو مل هامؼهؽناختی مؤثز در عطح نتظار ت مؾتزکبف بزن کؾور
 .6بُبًد ي ارتقاي مقايمتپذیزي ( )Resiliencyشبکٍ تًسیع بزق
• آنالبش و تحلبل آعببپذیزی ( )Vulnerabilityؽبکه توسیغ بزن در مو ههه با حو دث طببؼمی
(رػذ و بزن عبل طوفاکهای ؽذیذ  )...و عایز ػو ملی کمه منبمت و پایمذ ری ؽمبکه ر بمه
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مخاطزه می نذ سنذ.
• بزنامهریشی ههت بهبود و رتقای قابلبت نامبز یی ( )Survivabilityؽبکه بزن (بز ی عمتاز ر
ػزضه بزن به مز کش عتز تضیک و حغاط)
• بزنامهریشی ههت بهبود و رتقای فشونگی ( )Redundancyؽبکه
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رٌوگاشت (وقشٍراٌ) ارتقاي رضایت مشترکیه برق کشًر
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