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  هيه و تدوين بسته اسناد حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برقت
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  اله بيطرف، احمد بابايي پور، حبيب داود جاللي، فرخ اميني، سعيد سليمي، احمدعلي بهمن :همكاران

  :خالصه پروژه
همچنان نقش نظارتي و هاي خصوصي، الزم است  ي توزيع نيروي برق و عملكرد آنها به شكل بنگاهها شركتبا استقالل 

مترتب است حفظ  ها شركتراهبري حاكميت بر آنها حفظ شده تا از اين طريق حقوقي كه از سوي ذينفعان جامعه بر اين 
  .قانوني برآورده گردد طور بهاز ذينفعان آنها  ها شركتهاي اين  گرديده و از سوي ديگر انتظارات و خواسته

اي كـه   نامـه  آيين هاي توزيع و ذينفعان آنها، خالء شركتيدن به انتظارات و توقعات در اين راستا و به منظور رسميت بخش
كامل و شفاف مشخص و وظيفه هريك از طرفين را نسبت به طـرف ديگـر مشـخص نمايـد،      طور بهبتواند اين حقوق را 

را در خصوص تهيه مقـدمات  برهمين اساس معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو از چند سال پيش، فعاليتي . مشهود بود
نامـه حفاظـت از    آيـين اي آغاز نمود كه در نهايت مقرر شد اين فعاليت در قالـب تنظـيم    نامه آيينگذاري چنين  الزم و پايه

ي هـا  شركتدر اين تعريف، مشتريان شامل سه دسته اساسي مشتركين . حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق انجام گيرد
  . باشد برند، مي ي برق بهره ميها شركتي انشعاب و نيز عامه مردم كه از خدمات عمومي توزيع، متقاضيان برقرار

هـاي اطالعـاتي الزم بـراي     مرحله اول تهيه مستندات و پايه. انجام رسيده است بر اين اساس اين پروژه در سه مرحله به 
ي توزيـع  ها شركتمات آن نظير الزامات مورد نياز نامه و ملزو آيينمرحله دوم شامل تدوين مفاد . باشد نامه مي آيينتدوين 

نامـه را شـامل    آيـين مرحله سوم نيز تـدوين بسـته آموزشـي    . باشد نامه مي آييننامه و نيز نظام ارزيابي  آيينبراي عمل به 
گـردد كـه بـا انجـام درسـت       مي

ــزان   ــب ميـ ــوزش و برحسـ آمـ
دسترســي و كــاربرد ذينفعــان    

نامـه از آن، بتـوان از عمـل     آيين
در نامه و  آيينست ذينفعان به در

ايجــاد فرهنــگ مناســب  نتيجــه
نامه در سطح  آيين براي عمل به
ي توزيـع  هـا  شركتجامعه و نيز 
  .مطمئن بود
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  :نتايجچكيده 
  نيروي برق نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و شركت توزيع آيينتدوين  
  توزيع نيروي برق شركتي رفتاري ها ويژگيقابل قبول نامه تعيين سطح  آيينتدوين  
  نيروي برق توزيع ي رفتاري شركتها ويژگيابل قبول فهرست الزامات مورد نياز و سطح قتدوين  
 نيروي برق نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و شركت توزيع ارزيابي آييننامه  تدوين نظام  
  نيروي برق وزيعشركت تنامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و  آيينبسته آموزشي تدوين  

  :ندات پروژهتمس
 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»مستندات پايه تأمين. 

 »پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق آيين 
  .يرون

   


