
 
 

 فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت

 سامانه جامع الکترونیکی مشتریان گاز )سامگ(عنوان پروژه: 

 ها ستمیس یلیتفص یطراح ،یمعمار ،یمدل سازعنوان فاز: 

 زهیمکان یندهایفرآ یمعرف عنوان فصل:
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سیستم 

های 

 مرتبط

 سیستم آرشیو الکترونیکی 

پس 

 شرط ها

  کلیه مدارک(آرشیو الکترونیکی( 

 )درخواست انشعاب)فرم درخواست انشعاب با اطالعات اولیه متقاضی/مشترک 

 ه آن(بررسی امکان گازرسانی)فرم درخواست انشعاب با اطالعات تکمیلی ملک و نقش 

 ان اقدامات فنی الزم جهت گازرسانی)فرم درخواست انشعاب با نتیجه بررسی امک

 گازرسانی(

 

 اطالعات ملکشرح فعالیت استعالم  2-6-2-2

 استعالم اطالعات ملک تیشرح فعال 3جدول 

 استعالم اطالعات ملک فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها
 درخواست نصب علمک 

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 دفاتر پیشخوان/ امور مشترکین ناحیه 

  (سازمانیسازمان اسناد/ شهرداری ها/ دهیاری ها/ بنیاد مسکن )ذینفع برون 

 ورودی 
 فرم درخواست انشعاب با اطالعات تکمیلی متقاضی/مشترک 

  دریافتی ملکمدارک 

 ثبت درخواست در سیستم محرک 

 موقعیت جغرافیای ملک و تأیید شده فرم درخواست انشعاب با اطالعات تکمیلی  خروجی 

شرح 

 فعالیت

 ی پذیرد.مانند ثبت اسناد  صورت مدر صورت امکان استعالم اطالعات ملک از سازمان هایی 

 

ده از کد همچنین در صورت امکان با اتصال به سیستم اطالعاتی شهرداری می توان با استفا

 .نوسازی، اطالعات پارسل ملک و موقعیت جغرافیایی را از این سیستم دریافت نمود

 

 اطالعات ملک ثبت شده در درخواست انشعاب، در این بخش تأیید می گردد.
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د شده، پس از تأیید اطالعات ملک در درخواست انشعاب، اطالعات دریافتی از مشترک تأیی

 گازرسانی برای ارائه خدمات تعیین می گردد. ناحیه

پس شرط 

 ها
 

 

 شرح فعالیت تأیید درخواست انشعاب 3-6-2-2

 درخواست انشعاب دییتأ تیشرح فعال 4جدول 

 درخواست انشعابتأیید  فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها
 

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 خود سرویس/ دفاتر پیشخوان/ امور مشترکین ناحیه

 

 موقعیت جغرافیای ملکفرم درخواست انشعاب با اطالعات تأیید شده   ورودی 

 تأیید اطالعات ملک محرک 

 هگیریرگازرسانی و کد فرم درخواست انشعاب با اطالعات تکمیلی مرتبط با ناحیه   خروجی 

شرح 

 فعالیت

 )1بازیابی قوانین)اطالعات الزم برای تشخیص اولیه نوع اشتراک از لحاظ نوع مصرف: 

 ی شود. قوانین موجود برای تشخیص اولیه نوع اشتراک)جزء/عمده/فوق عمده( بازیابی م

 

و نوع واحد(با تأیید و مطابقت اطالعات ملک)مسکونی/ تجاری/ و.... و همچنین تعداد 

 مصرف متقاضی، تشخیص اولیه نوع اشتراک برای مشترک ثبت می گردد.
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