
 

 

 

 

 

 

 

 

 



آموزش جامع کار با 

نرم افزار اندروید 

"برق من"

: تهیه و تنظیم

امیر زنگنه 

 مشاوره و راهنمایی :

  معاونت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان –آقای مهندس سیاوش کریمی

 کارشناس دفتر معاونت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان –رضاپور نادر آقای مهندس



 در همین راستا  نرم افزار برق من  در نسخه هـاي اندرویـد و
آی او اس تولید و مورد استفاده شرکت های توزیع و مراجعه کنندگان قرار گرفت . در ذیل توضریاات مختررری در مرورد 

ارا ه شده است. امید است ضمن استفاده از این نرم افراار ، مراجعرات حضروری برنامه مذکور ناوه دانلود ، نرب و استفاده 

در اسرر  وقرت داشرته  براتتررکین کاهش داده و متعاقبأ شرکت های توزیع ارا ه خدماتی با کیفیت خود را به ادارات مشت

 باشند.

نحوه دانلود نرم افزار :

برای دانلود نرم افاار کافیست از طریق یکی از روش های زیر اقدام کنید.

  app-https://saapa.ir/mobileورود به سایت   - 1

بعد از ورود به سایت کافیست برای دانلود نسخه اندورید روی بارکد کلید کرده و اقدام به دانلود نرم افاار 

 نمایید.

https://saapa.ir/mobile-app


  omid.ir-http://bargh/ورود به سایت   -2

د نسخه اندورید وارد منوی اصلی شد، سپس با کلید روی زیرمنوی بعد از ورود به سایت کافیست برای دانلو

 اپلیکشن و سپس اپلیکشن برق امید وارد صفاه دانلود شده و اقدام به دانلود نرم افاار نمایید.

http://bargh-omid.ir/


"بازار"ورود از طریق فروشگاه نرم افاار  -3

بعد از ورود به نرم افزار بازار در قسمت جستجو عبارت برق من را نوشته و عملیات جستجو  را انجام داده، 

کت های توزی    ع برق  و برنامه سامانه برق من که توسط   را دانلود نمایید. ساخته شده انجمن صنفی شر





رقیم فعال سازی از  6بعد از نصب و اجرای برنامه ، اقدام به ثبت شماره موبایل خود و بعد از دریافت کد 

 اقدام به وارد نمودن کد و فعال سازی نرم افزار نمایید.  09820001521ششماره 



تبلت، به قسمت مدیریت نرم پس از دانلود نصب اپلیکیشن مذکور الزم است در قسمت تنظیمات گوشر و یا 

.شوید )App info (رفته و پس از انتخاب نرم افزار همراه برق وارد مشخصات آن)Application Manager (افزارها

ش ش های ذیل را فعال نمایید (Permission)در قسمت اجازه دستر :دستر

ش به دستر توضیحات

Phone ) )گوشر ش به  Device ID دستر

Storage )کارت حافظه( امکان بروزرسانی برنامه

Camera ) ی )دوربی  ارسال تصویر 



اک برق خود از اک و کنتور خاص حتمأ باید اقدام به ثبت اشتر برای استفاده از امکانات نرم افزار برای اشتر

 طریق شناسه قبض یا بدنه کنتور نمود. 

اک یک شناسهرقیم  13الزم به ذکر است شناسه قبض  در سطح کشور یکتا خواهد بود یعنی هر اشتر

 قبض منحرص بفرد دارد. 

اک برق را مشخص نمود. اک از طریق بدنه کنتور نیاز است حتما استان محل استفاده اشتر برای ثبت اشتر



از تایید  درصورتیکه شناسه قبض را درست وارد کرده باشید ، اطالعات کنتور شما نمایش داده میشود بعد 

اک شما ثبت میگردد.  اشتر

اک خود ، میتوانید اقدام به استفاده از خدمات این سامانه نمایید.  ی اشتر بعد از ثبت موفقیت آمت 

ی و برق امید یم باشد. ص کی 
فحه پیش فرض دارای مواردی از جمله صورتحساب ، خدمات مشتر



منوی صورتحساب 

دارای امکانات زیر یم باشد.  مطابق شکل زیر منوی صورتحساب

 نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبض 
 قبض 

ی
 امکان پرداخت آن

 نمایش سوابق پرداخت 
 نمایش سوابق مرصف 
 )ک )خوداظهاری ثبت قرائت توسط مشتر
 ی حساب تعرفه برای مدیریت مرصف نمایش ماشی 
 تسویه حساب 

خود را مشاهده کنیم میتوانیم آخرین قبض و حنر فایل  نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبضدرصورتیکه بخواهیم 

pdf  .قبض  را دریافت و پرداخت نمود 



نحوه دریافت فایل قبض 



نحوه خود اظهاری قرائت کنتور : 

درصورتیکه قبضی برای شما صادر نشد و یا مأمور قرائت بدلیل بسته بودن درب محل امکان قرائت نداشته 

 از منوی مذکور برای صدور قبض اقدام نمایید.  است ، میتوانید 

با محتویات زیر برای شما دانلود و قابل نمایش  pdf یک فایل راهنمای قرائت کنتور با کلید روی دریافت 

 خواهد بود. 

کافیست از فایل مذکور نوع کنتور خود را پیدا و مطابق راهنما اقدام به ثبت ارقام نمایید. 

رقیم کنتور را در قسمت میانباری وارد  5درصورتیکه کنتور شما مکانییک )شیشه ای( بود کافیست رقم 

 نمایید. 



راهنمای قرائت کنتور: 





ی کی 
منوی خدمات مشتر

ی یم باشد.  ی خدمات زیر قابل ثبت و پیگت  کی 
در منوی خدمات مشتر

 ی  امکان ثبت درخواست انشعاب جدید و پرداخت هزینه انشعاب و امکان پیگت 
 امکان ثبت درخواست افزایش و کاهش انشعاب 
 امکان ثبت درخواست تفکیک و ادغام 
  اصالح شویس انشعابامکان ثبت درخواست 
  وصل مجدد انشعابامکان ثبت درخواست 
  قطع موقت انشعابامکان ثبت درخواست 
  تغیت  مکان داخیلامکان ثبت درخواست 
  مجدد انشعابنصب امکان ثبت درخواست 
  جمع آوری موقت انشعابامکان ثبت درخواست 
  جمع آوری دایم انشعابامکان ثبت درخواست 
 امکان ثبت درخواست آزمایش کنتور 
  تغیت  تعرفهامکان ثبت درخواست 
  اصالح اطالعاتامکان ثبت درخواست 
  تغیت  نام( انشعابتغیت  مالکیت امکان ثبت درخواست( 

اک ه ای ب االزم است برای درخواست  واگ ذاری انش عاب از ک ارت م یل ، پروان ه س اخت  و پروان ه به ره ب رداری )ب رای اش تر

( اسکن داشته و در هنگام ثبت درخواست ضمیمه نمایید  تعرفه کشاورزی و صنعنر

. اما برای سایر درخواست ها فقط کارت میل و آخرین قبض و رسید پرداخنر مربوطه الزم است  



انشعاب جدیددرخواست 

 بعنوان نمونه در زیر  مراحل ثبت درخواست واگذاری انشعاب جدید بصورت تصویری آمده است. 

بعد از کلید روی درخاست واگذاری جدید ، باید استان و شهر مورد نظر را انتخاب نمایید. بعد از ثبت ، نرم 

 نمایید.  ضمیمهافزار از شما میخواهد مدارک خواسته شده را 

ثبت مدارک خواهید نمود. ضمیمه و زیر اقدام به  هایمطابق شکل

ه مانند   بعد ازکلید روی ثبت مدارک و باز شدن منوی ثبت مدارک کافیست برای هر مدرک روی آیکون گت 

ی و کارت حافظه را به نرم افزار ندادید ، نرم افزار از شما مجوز ش دوربی 
کلید نمایید. درصورتیکه قبأل دستر

ی و کارت حافظه و با اجازه دادن امکان ثبت مدارک را خواهید داشت.  ورود   و استفاده دوربی 



در کارت حافظه   JPGاز جمله پیشنهاد یم گردد قبل از ثبت مدارک مورد نظر را اسکن و به فرمت عکس 

ه و نام فایل ها را به یاد داشته باشید.  ه نمایید و محل ذخت   گوشر ذخت 

تهیه نمودید در هنگام ثبت با کلید روی انتخاب از گالری نرم افزار از عکس های موجود اگر از مدارک اسکن 

در گالری استفاده مینماید. لذا کافیست به گوشه مورد نظر رفته و هر عکس را در جای خود بارگذاری 

 نمایید. 

ی از طریق   اگر از مدارک اسکن تهیه ننمودید در هنگام ثبت با کلید روی ثبت عکس نرم آماده عکس گرفیر

ی نموده و سیع کنید از مدارک بصورت کامل با پس زمینه یک دست و  ی را تمت  ی دوربی 
ی خواهد بودو لتی دوربی 

 ترجیحأ سفید استفاده نمایید. 

 نکته مهم : 

در فروشگاه و مارکت بازار نرم افزارهای اندروید برای اسکن مدارک وجود دارد. لذا پیشنهاد میشود برای 

 ن نرم افزارها استفاده کنید. اسکن از ای



در مرحله بعد اگر درخواست از طرف متقاضی حقیفر باشد باید در قسمت حقیفر و چنانچه از طرف 

 اطالعات ثبت گردد. 
ر
کت ها باشد باید در قسمت حقوق  مانند ادارات و شر

ر
 متقاضی حقوق

نکته بسیار مهم : 

ک   ت ب   رای ب   ازرش از مح    ل اق   دام خواهن   د نم    ود ب   ا توج   ه ب   ه اینک    ه بع   د از ثب   ت  درخواس   ت ، کارشناس    ان شر

وری از جمل   ه ن   ام خیاب   ان  ،بس   یار مه   م اس   ت ک   ه در ثب   ت اطالع   ات آدرا دق   ت نمایی   د و حتم   ا اطالع   ات  ی

اصیل ، خیابان فریع ، کوچه ، پالک ، طبقه، زنگ ، نام مالک یا مستاجر ، حداقل ذکر نام یک همسایه وارد  

. گردد 



ی اختصاص خواهد داد و بعد از آن مرحله به  منر درخواست واگذاری، بعد از ثبت  افزار به شما کد رهگت 

 مرحله از طریق پیامک مراحل کار به اطالع شما خواهد رسید. 



 : 
ر
درخواست های خدمان

کینی که انشعاب دارند یم باشد، بعنوان نمونه ییک از با توجه به اینکه سایر درخواست ها برای مشتر

 نمایش داده خواهد شد.  درخواست تغیت  مکاندرخواست ها ، 

هملنطور که قبال گفته شد بعد از انتخاب نوع درخواست خدمانر باید کارت میل و آخرین صورتحساب و 

ردد و بعد از آن باید شماره همراه کد میل و سایر اطالعات خواسته شده را رسید پرداخت شده ثبت گ

 تکمیل نمایید. 

ی اختصاص خواهد داد و بعد از آن مرحله به  ، نرم افزار به شما کد رهگت 
بعد از ثبت درخواست خدمانر

 مرحله از طریق پیامک مراحل کار به اطالع شما خواهد رسید. 



منوی برق امید 

در منوی مذکور میتوانید نسبت به بررش موارد ذیل اقدام نمایید. 

 استعالم برق امید 

 مقایسه مرصف 

 مدیریت مرصف 

 وضعیت سکونت در محل

 اخبار برق امید 

 با کلید روی استعالم برق امید میتوانید برخوردار شدن یا نشدن خود را از طرح برق امید رصد کنید. 

ی راهنما و لینیک  ی تعبیه شده که برای مدیریتهمچنی  کی 
با عنوان راهنمای مدیریت مرصف برای مشتر

وریست.   مرصف و هزینه بسیار مفید و  ی



 یا پرداخنر داشته اید کافیست منوی 
ی
ان مرصق ی اگر بخواهید در سال جاری یا سالهای گذشته چه مت 

 مقایسه مرصف با دوره مشابه را انتخاب نمایید. 





 

 منوی خاموشر : 

ی موارد ذیل وجود خواهد داشت  مطابق تصویر زیر امکان حل و پیگت 

  ثبت خاموشر 

 اعالم مشکل روشنانی معابر 

  ی  رفع مخاطره از تاسیسات مخاطره آمت 

 رفع مشکل ولتاژ برق 

 ثبت خسارت های وارده به شبکه و مردم 

 درخواست رفع حریم 

  موجود توسط اداراتثبت مکاتبات حوزه برق و استعالمات شبکه 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

حضوری امکان  در پایان ضمن تشکر از بردباری شما ، امید است با استفاده روز افزون از خدمات غت 

کت های توزی    ع محقق گردد.   خدمات رسانی مناسب تری برای شر




