
  بهره برداري معاونت -3-3
  

معاونت بهره برداري وظیفه کنترل شبکه و نگهداري و تعمیرات تاسیسات را در جهت برقرسانی مداوم و پایدار به 
  مشترکین بر عهده دارد که فعالیت بخشهاي مختلف آن به شرح زیر آورده شده است.

  
  امور دیسپاچینگ و فوریتهاي برق -1-3-3

هره برداري بسهم عمده نتایج مرتبط با کاهش خاموشی ها ناشی از فعالیتها و اقدامات مؤثر واحد کنترل شبکه حوزه 
   که در زیر به آنها اشاره شده است: شرکت می باشد

 ارتقاء سیستم مرکز کنتاکت سنتر شرکت جهت بهبود ارتباطات و گزارشات مردمی )1

  نزدیک در انجام تعمیرات و پروژه هاي توسعه شبکهاستفاده مؤثر و روزافزون از خط گرم  )2
  آموزش خط گرم راه دور براي پرسنل عملیات و تهیه تجهیزات مورد نیاز )3
  بهره برداري از سیستم اتوماسیون شبکه )4
جهت کنترل  AVLتجهیز خودروهاي عملیات و حوادث به سیستم  )5

  دروها و تسریع خدمات  بهینه خو
کننده هاي متعدد در شبکه جهت به نصب جدابرنامه و نظار ت بر  )6

  حداقل رساندن محدوده خاموشی
  استفاده از دیزل ژنراتور در خاموشی هاي بابرنامه و بی برنامه )7
آموزش استفاده از تستر و روش هاي عیب یابی شبکه جهت کلیه  )8

  مأمورین مانور و سیمبانان
  تجهیز اکیپ هاي عملیات به لودباستر بمنظور کاهش تعداد کلیدزنی )9

  کنترل دقیق و راهبري شبکه در خاموشی هاي ناخواسته و خواسته  )10
  طراحی و بکارگیري سامانه سپاد( سامانه پردازش اطالعات دینامیک شبکه) )11

  
  دفتر نظارت بر بهره برداري -2-3-3

  

هماهنگی جهت پیاده سازي فرایند  بازدید شبانه روشنایی معابر فرعی توسط گروههاي اجرایی شیفت عملیات  )1
در امور هاي اجرایی به منظور بازدید و رفع خاموشی معابر قبل از تماس مردم و کاهش زمان رفع خاموشی 

  معابر فرعی .
  برنامه ریزي تغییر روشهاي سنتی اندازه گیري بار  از طریق نصب کنتور فهام در پستهاي فول بار و  )2

  نتور .اندازه گیري ولتاژ انتهاي فیدر هاي فشار ضعیف از طریق تست ک 
  ناظرینهماهنگی و برنامه ریزي جهت انجام بازدید از تاسیسات براساس اولویتهاي تهیه شده توسط   )3

 PMدر امورهاي اجرایی و ثبت عیوب شناسائی شده در نرم افزار  بهره برداري 



بمنظور تسهیل در امر مانیتورینگ و پایش شبکه پیگیري و هماهنگی جهت تهیه و تامین تجهیزات جدید  )4
 ناظرین بهره برداريعیب یابی و بازدید از تاسیسات و شبکه ها توسط 

  هاي ذیل:قابلیتطراحی و پیاده سازي سامانه مدیریت تردد در پستهاي زمینی با نصب قفل هوشمندبا  )5
 توسط کاربران تعریف شده در سیستمSMSفرمان بازشدن درب از طریق  •

  ها ارسال وضعیت باز یا بسته بودن درب پست •
بکارگیري روشهاي نوین در فرایند بازدید و برداشت اطالعات(استفاده از تبلت  و حذف چک لیستهاي کاغذي)  )6

  با قابلیتهاي ذیل:
 به تبلت GISانتقال نقشه شبکه مورد بازدید از محیط  •

 قابلیت نمایش چک لیست ، پر کردن چک لیست و ذخیره در تبلت •

 صیفی  امکان ثبت مغایرتهاي مکانی و اطالعات تو •

 امکان ثبت اختالف مکانی محل ثبت بازدید با موقعیت اصلی تجهیز •

 امکان پیشنهاد روش رفع عیب و تجهیزات مورد نیاز جهت رفع عیب عارضه •

 ه) بر روي تبلت بر اساس اولویت ثبت نتایج بازدید و تکمیل چک لیست ها(عیوب مشاهده شد •

 امکان ثبت پیوست بصورت عکس،فیلم،فایل ومتن •

 افزایش کارائی و دقت ناظرین در برداشت اطالعات   •

 امکان گزارش گیري از تاریخچه بازدید و تعمیرات تجهیزات •

  GISامکان مشاهده پیوستها شامل تصاویر و غیره در محیط •
 همکاري با پژوهشگاه نیرو در خصوص استفاده از فناوري نانو در: )7

 غهاي روشنایی معابر انجام مطالعات استفاده از پوشش نانو جهت شیشه چرا •

  ات استفاده از پوشش نانو جهت پایه چراغ فلزي براي جلوگیري از جذب آلودگیعانجام مطال   •
 برگزاري آموزش هاي تخصصی و روزآمد  •

  برگزاري آزمون ها و تعیین سطح و گرید بندي پرسنل •
هماهنگی و برنامه ریزي در خصوص برگزاري فراخوان شرکت مهندسین مشاور  نظـارت بـر بهـره بـرداري و      •

  در امورهاي اجرایی 1397جدید براي سال   RFPتهیه 
 باز نگري و تجمیع انواع فرمهاي ارزیابی و ارزشیابی دوره اي    •

در 1397سال ن تخصصی تعمیرات رنامه ریزي و هماهنگی در خصوص برگزاري مناقصه و جذب پیمانکاراب )8
 ي اجرایی به منظور ارتقا کیفیت ، افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها بصورت تخصصیامورها

  
  و کنترل ضایعات ایمنی دفتر - 3-3-3

دفترایمنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با به کار گیري روش هاي نوین در شناسایی ، ارزیابی،کنترل و اقدامات 
اصالحی در راستاي پیشگیري از حوادث ناشی از کار با ارائه روشی مکانیزه نسبت به هدف گذاري طبقه بندي شده 



ه خطر را به تفکیک مناطق موجود شناسایی و برنامه ریزي متناظر مخاطرات بنابر نوع وفراوانی آنها اقدام و منابع بالقو
  .می دهددر جهت کاهش ریسک آنها انجام 

  اقدامات انجام شده دفتر ایمنی در راستاي ارتقاي سطح ایمنی به شرح زیر است : مهمترین
  راه اندازي و اجرایی سازي نرم افزار ایمنی مبتنی بر تبلت  )1
 برنامه ریزي مدون و نظارت دقیق بر بکارگیري نیروهاي آموزش دیده اعم از درون سازمانی و پیمانکاران  )2

  مشترکین و شهروندان پیمانکاران، توسعه فرهنگ ایمنی کارکنان، )3
  شبکه ها و اماکن نظارت هاي ایمنی تجهیزات، )4
   کنترل حریم شبکه ها و تجهیزات )5
قفل و بست تاسیسات و  ابر،مع کنترل ایمنی پایه هاي روشنایی، )6

  تابلوها
حفاظت از اماکن،پست ها و خودروها در مقابل مخاطرات آتش  )7

  سوزي
  شناسایی،ارزیابی،کنترل مخاطرات محیط کار و انجام اقدام اصالحی و باز نگري )8
  انجام آزمایشات دوره اي به منظور حفظ سالمت و بهداشت کارکنان )9

  و بهداشت اماکننظارت بر امور بهداشتی فردي و گروهی  )10
  ایمنی انبار و سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق )11
  ایمنی رانندگان و ایمنی خودروهاي سبک و سنگین )12
 روشی مدون در ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث مطابق دستورالعمل هاي ابالغی توانیر    تدوین  )13

 نرم افزار مدیریت خسارات مشترکین ناشی از حوادث برق در راستاي حفظ حقوق مشترکین    تهیه )14

  
  دفتر فناوري هاي نوین -4-3-3

این دفتر وظیفه دارد بستر مخابراتی ، حفاظتهاي فنی و هوشمندسازي کامل شبکه را به نحوي که بازیابی و بازآرایی 
استانداردهاي قابلیت اطمینان و کیفیت توان اجرایی گردد را در سطح توزیع شبکه به صورت کامالً هوشمند و براساس 
  ، اقدامات زیر در این واحد صورت 1396در این ارتباط در سال  برق شهرستان اصفهان عملیاتی نماید.

 پذیرفته است.

  
 مطالعات طرح جامع اتوماسیون  

تهیه نقشه راه طرح جامع اتوماسیون منجر به  و انجام مطالعات طرح جامع اتوماسیون با همکاري امورهاي اجرایی 
  تهیه و به ایشان شبکه گردید که نتایج حاصل از مطالعات مبنی بر نیاز هر امور به تعداد کلید زمینی و هوایی

  ابالغ شد. 
 جدول کلی نیاز به تعداد کلید اتوماسیونی شرکت آورده شده است : زیردر 



  
  96مع اتوماسیون شبکه در سال نتایج نهایی مطالعات طرح جا

  

  جمع  واحد  شرح ردیف

  451  دستگاه  هوایی کل کلیدتعداد   1
  375  باب   تعداد پست هاي زمینی  2
  826  -  جمع تعداد نقاط اتوماسیون  3
  2,62  -  نسبت تعداد نقاط اتوماسیون به تعداد فیدرها  4

  

  96اتوماسیون شده به تفکیک نوع در سال  شدهتعداد نقاط هوایی نصب 

 

  96تعداد نقاط هوایی فعال شده در نرم افزار اتوماسیون به تفکیک نوع در سال 

 

  96تعداد پست هاي زمینی اتوماسیون شده در سال 
  

 

  96اتوماسیون در سال تعداد پست هاي زمین فعال شده در نرم افزار 

 

 امور ردیف
جنوب 

  شرق
جنوب 

شمال   شمال  شرق  غرب
  جمع  نواحی  مرکز  غرب  غرب

  293  102  5  27  66  24  20  17  32  تعداد سکسیونر  1
  23  19  0  0  0  1  0  1  2  د ریکلوزرتعدا  2
  6  6  0  0  0  0  0  0  0  تعدادسکشنالیزر  3

  322  127  5  27  66  25  20  18  34  جمع کل

 امور ردیف
جنوب 

  شرق
جنوب 

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  266  89  5  25  63  21  18  15  30  تعداد سکسیونر  1
  21  17  0  0  0  1  0  1  2  تعداد ریکلوزر  2
  4  4  0  0  0  0  0  0  0  تعدادسکشنالیزر  3

  291  110  5  25  63  22  18  16  32  جمع کل

 امور
جنوب 

  شرق
جنوب 

  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  30  2  8  3  3  3  2  6  3  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی

جنوب   امور
  شرق

جنوب 
  جمع  نواحی  مرکز  غرب  شمال غرب  شمال  شرق  غرب

  9  0  4  1  1  0  1  1  1  اتوماسیون تعداد پست هاي زمینی



  سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه 

یکی دیگر از اقدامات دفتر فناوري هاي نوین، تهیه نرم افزاري تحت عنوان سپاد 
سپاد، سامانه اي است که که یا سامانه پردازش اطالعات دینامیکی شبکه است. 

براساس آخرین تغییرات بار و استاتیک شبکه نسبت به مانیتورینگ شبکه هاي 
فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت کامل اقدام می نماید. در حال حاضر این 

 :را داراست سامانه قابلیت هاي زیر 

زار مشـترك و تحلیـل اطالعـات آنهـا بـه      ه170مانیتورینگ ولتاژ  •
 صورت روزانه، ماهانه و سالیانه

مشترك ولتـاژ اولیـه و ثانویـه بـه صـورت       400مانیتورینگ حدود  •
 لحظه به لحظه و تحلیل اطالعات آنها به صورت روزانه، ماهانه و سالیانه

داده  96دیــنامیـک که در پایان سال فــهام درتحلــیل کنتورهاي طـــــرح  استـــــفاده از داده هـــاي •
 دستگاه کنتور در سامانه پردازش می شوند. 7000هاي 

 
 )سامانه مدیریت ناوگانAVL(  

دستگاه سبک و سنگین  95مشتمل بر  جهت تمامی خودرو هاي عملیات شرکت  )AVL( مدیریت ناوگان سامانه
شامل مانیتورینگ کامل خودروها ، ارسال ماموریت و دریافت اطالعات ماموریت  نصب و مورد استفاده قرار گرفته است؛

  و ارتباط کامل با سامانه ناب می باشد. 
 
  گروه مخابرات  

 بخش اتوماسیون -الف
در  اسـتاندارد و مجـزا  تامین بستر ارتباطی اتوماسیون توزیع با دو پروتکـل   •

 سطح شهرستان اصفهان

 اتوماسیونی به نرم افزارنقطه 290اتصال بیش از  •

 طراحی و ساخت مودم هاي دو بانده •
  

 بخش شبکه تلفنی  -ب

 توسعه مراکز تلفن و افزایش سرویس فکس، منشی تلفن ، دفتر تلفن و ... •

 براي اعمال تنظیمات از راه دور Auto provisioningایجاد سرور  •

 خرید تجهیزات مراکز تلفن جدید   •

 شبکه تلفن داخلیاتصال شبکه موبایل سازمانی به  •

 در بخش هاي بهارستان، کراج، کوهپایه IPنصب مبدل هاي خطوط آنالوگ به  •

نرم افزار  
سپاد

کنتورهاي  
فهام

نرم افزار  
بیلینگ

کنتورهاي  
بازار برق

کنتور هاي  
دیجیتال

کنتورهاي  
AMI

رتست کنتو



 براي دفاتر و حراست   IPتهیه تلفن هاي بیسیم  •

 جدید   121خرید سرور و نرم افزار کنتاکت سنتر  •

 تماس همزمان 120خط معادل  4به  121مرکز  E١افزایش خطوط  •

 پشتیبان در امور برق شرق E١درخواست راه اندازي خطوط  •

 مزایاي شبکه تلفن متمرکز
و متناظر آن صـرفه جـویی     نفر 3نفر به  10کاهش تعداد اپراتور پاسخگو از  •

 میلیارد ریال2,7 بالغ بر سالیانه شامل اپراتور و هزینه هاي تلفن مابین امور

 یکپارچگی خطوط •

 امکان راه اندازي خطوط دورشوال •

 ، سمیع، برق استان و سایر مراکز تلفن  121امکان اتصال به مرکز   •

 ایجاد فکس سنتر ورودي  •

 امکان ایجاد منشی تلفن به تعداد نامحدود  •

 حذف سامانه هاي ضبط مکالمات و حذف هزینه هاي جانبی آن •

 امکان گزارش گیري از کلیه خطوط •

 مدیریت تماسها •

 امکان انتقال خطوط شهري مابین مراکز •

 


