
 
 

 

 فرآيند تغيير نام اشتراك

 اشتراك نام ناسنامه فرآيند تغييرش

 

 درخواست تغيير نام اشتراك فرآيند نام

 تغيير نام انشعاب به درخواست مشتركين هدف فرآيند

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآيند

 مربوطه ناحيه مشتركين خدمات واحد 

 فروش حسابداري( مالي امور( 

 اطالعات فناوري واحد 

 مشترك 

 ورودي فرآيند

 به فرآيند: اطالعاتيورودي 

 درخواست تغيير نام 
 

 به فرآيند: اسناد و مداركورودي 

 مدارك الزم جهت تغيير نام 
 دريافت درخواست تغيير نام محرك فرآيند

خروجي 

 فرآيند

 از فرآيند: اطالعاتيخروجي 

 روزرساني اطالعات اشتراك و پرونده مشتركينبه 
 

 از فرآيند: اسناد و مداركخروجي 

 نام) فرم تغيير نام (الصاق فايل اسكن شده فرم تغيير 
نحوه انجام 

 گردش فرآيند
 ☐غيرمكانيزه  ☐نيمه مكانيزه  ☑مكانيزه 

 شرح فرآيند

شتركين، مشترك از طريق خود سرويس و يا از طريق مراجعه به دفاتر پيشخوان يا امور م

وط اطالعات مرب عمدتاًكه اطالعات مشترك (نمايد. درصورتيدرخواست خود را ثبت مي

 گردد.سيستم كامل نباشد، اطالعات تكميل مي در )به نحوه تماس با وي

، در صورت بدهكاري، درخواست پرداخت بدهي و در گردديمبدهكاري مشترك بررسي 

. درخواست بدهكاري منتج به گردديمصورت عدم بدهكاري درخواست مشترك ثبت 



 
 

 

ن ي آناليهاروشفرايند پرداخت توسط مشترك (با استفاده از امكان پرداخت هزينه به 

 .گردديمآن  هيدييتأو از طريق موبايل، خودپرداز و حضوري)، و دريافت 

ائه . با توجه به قوانين موجود، جهت ارشوديممدارك الزم جهت تغيير نام، بررسي 

زينه ه. پس از تأييديه پرداخت گردديمخدمات اضافي، براي ثبت اطالعات، هزينه اخذ 

يق موبايل، ي آنالين و از طرهاروشاخت هزينه به ارائه خدمات (با استفاده از امكان پرد

صورت  خودپرداز و حضوري)، در صورت لزوم، استعالم هويت (به شكل الكترونيكي يا در

. شوديماحوال و اداره آمار انجام نبود روش مكانيزه به شكل دستي) از سازمان ثبت

. فرم تغيير زم را انجام داداسناد استعالم الاز سازمان ثبت توانيمهمچنين براي اسناد، 

ك، اطالعات . (به دليل تغيير نام اشتراشوديمنام همراه امضاء مشترك، اسكن و بارگذاري 

 روزرساني گردد).تكميلي مشترك نيز بايد به

. و از طريق شوديمدر صورت تأييد درخواست توسط كارشناس مربوطه، تغيير نام انجام 

 .گردديمرساني يكي، به مشترك اطالعرساني الكترونهاي اطالعكانال

 خدمات پس از فروش:

 تغيير در اطالعات ملك و مالك –
وضعيت جاري 

 فرآيند
 ☐غير روتين  ☑روتين 

ها دستورالعمل

و 

هاي نامهآيين

مورداستفاده 

در اجراي 

 فرآيند

كه مورد ثبِت با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و اسناد م تواننديم: مالكين ٢-١٢بند 

ه تغيير بتأييد شركت باشد، تقاضاي تغيير نام بنمايد. پس از احراز هويت، شركت نسبت 

 نام اقدام خواهد نمود.

وط به اسناد رسمي مني دفاتر ثبتهااستعالمتبصره: تغيير نام مشترك و همچنين پاسخ 

 .باشديمحساب كامل تسويه

 ي ارائه خدمات اضافه.هانهيهز: ٣-٥بند 

 

 

 

 

 


