
تاریخ ارزیابی:نام ارزیاب / ارزیابان :

نام پاسخ دھنده / پاسخ دھندگان : 

نحوه  معیارنحوه محاسبھواحد عنوان شاخص ردیف

مکانیزهدستیامتیاز دھیاندازه گیری

1
شناسایی و طبقه بندي مشترکین  بدهکار با متغیرهاي متنوع و 

ارسال  به امورهاي اجرایی
مشاهده مستندات 
عملکرد در بیلینگ

               بیش از 4 بار در سال         
                     3  تا 4 بار در سال       
                           2 باردر سال          

                  1  بار در سال

8
6
4
2

*٨

2
شناسایی مشترکین سخت وصول دولتی و پیگیري و اقدام 

تعاملی
مشاهده مستندات

   انجام تعهدات منجر به وصول        
                انجام ناقص                       

                       عدم انجام

      7      
     5       

2
*٧

3
پیگیري وصول مطالبات مشترکین بصورت متمرکز و ارسال فایل 

براي مشترکین داراي کد سازمانی
بررسی سوابق و 

آمار بیلینگ

وصولی بیش از%70
وصولی بیش از50% تا70 %
وصولی بیش از30%  تا %50

وصولی کمتر از %30

8
6
4
2

*٨

4
آیا از ظرفیتهاي قانونی جهت وصول مطالبات از مشترکین             

بدهکار استفاده میگردد.
مشاهده مستندات

                       کامل                         
                           قابل بهبود             

       عدم اعمال

      7      
     5       

2
*٧

5
تکمیل فرمهاي نظارتی ستادي در بازه زمانی برنامه ریزي شده و          

ارسال نتایج به امورها
مشاهده مستندات

                      کامل                          
                           قابل بهبود             

       عدم تکمیل

      7      
     5       

2
*٧

6
برگزاري دوره هاي آموزشی براي مامورین قرائت و توزیع و 

وصول مطالبات جهت توانمند سازي
مشاهده مستندات

               دو باروبیشتر در سال         
            یک بار در سال         

عدم انجام

      7      
     5       

0
*٧

7
نظارت بر محاسبه و چاپ صورتحساب       (کنترل تاریخ موارد هایلو   

و کیفیت چاپ)

مشاهده مستندات 
ستاد و تطابق 

بیلینگ

                      کامل                          
                             قابل بهبود           

            عدم نظارت

      7      
     5       

2
*٧

شاخصھای اختصاصی ارزیابی عملکرد دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق شھرستان اصفھان

روش سنجش
امتیاز ارزیابیسقف امتیاز



تاریخ ارزیابی:نام ارزیاب / ارزیابان :

نام پاسخ دھنده / پاسخ دھندگان : 

نحوه  معیارنحوه محاسبھواحد عنوان شاخص ردیف

مکانیزهدستیامتیاز دھیاندازه گیری

شاخصھای اختصاصی ارزیابی عملکرد دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق شھرستان اصفھان

روش سنجش
امتیاز ارزیابیسقف امتیاز

8
دریافت و اعمال فایل وصولی بانکها و کنترل موارد مغایرتی به            
... و تعیین تکلیف ارقام باز      لحاظ شناسه قبض و پرداخت و         

ارجاعی ازامورمالی ونظارت بروصولی سیستم آنی

مشاهده مستندات 
ستاد و تطابق 

بیلینگ

                        کامل                        
                                 قابل بهبود       

                    عدم اقدام

      7      
      5      

 2
*٧

9
آیا سطح اختیارات ریالی اصالحات صورتحساب ، تعیین    و اجرا 

شده است
مشاهده مستندات

                           کامل                     
                                 قابل بهبود       

                  عدم اقدام

      7      
     5       

2
*٧

مشاهده مستنداتآیا مطابق با گردش کار ، قرائت بموقع انجام می گیرد.10
                      کامل                          
                          قابل بهبود              

       عدم اقدام

     7       
     5       

2
*٧

11
آیا بصورت منظم نحوه محاسبه در سیستم صورتحسابگیري          

مورد رسیدگی و صحت سنجی قرار می گیرد.
مشاهده مستندات

                         کامل                       
                                 قابل بهبود       

                   عدم اقدام

      7      
     5       

2
*٧

مشاهده مستنداتآیا توالی محاسباتی مورد رعایت قرار میگیرد.12
                      کامل                          
                             قابل بهبود           

            عدم اقدام

      7      
      5      

 2
*٧

مشاهده مستنداتاعمال بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابالغی توانیر13
                      کامل                          
                         قابل بهبود               

      عدم اقدام

      7      
     5       

2
*٧

14
نظارت بر فرآیند انشعابات جمع آوري شده        (فرایند جمع آوري  -

صدور اسناد)
مستندات ستاد

                      کامل                          
                             قابل بهبود           

          عدم اقدام

      7      
     5       

2
*٧

100 جمع


