
 
  

  معاونت مهندسی -2-3
  

معاونت مهندسی و نظارت به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت 
مشخصات فنی وظیفه شناسائی فناوري هاي جدید و متناظر آن تهیه 

ارائه طرحها و نظارت بر خرید کاال و اجراي پروژه هاي عمرانی  ،کاالها
و نیز بهبود شاخص هاي شبکه را به  در جهت برقرسانی به متقاضیان

در زیر  است.و شبکه عهده دار ITفعالیتهاي مختلفی حوزه هاي  همراه
  دامات واحدهاي مختلف این معاونت آورده شده است:برخی از اق

  
  

  دفتر مهندسی و نظارت -1-2-3
  تالش در جهت شناخت تکنولوژي وتکنیکهاي جدید وتجهیزات پیشرفته و بسط آنها در شرکت )1
تدوین دستورالعملها واستانداردسازي طراحی پروژه ها و نظارت عالیه بر تهیه طرح  هاي مربوطه به شبکه  )2

ع، اعم از هوایی وزمینی پستهاي توزیع،ساختمانی وروشنایی معابر به منظور افزایش کیفیت و هاي توزی
  اقتصادي بودن طرحها

تهیه مشخصات فنی لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروژه هامطابق با استانداردهاي وزارت نیرو و نظارت وکنترل  )3
 بر بهبود کیفیت کاالهاي خریداري شده 

 ندگان مورد تائید شرکت جهت خرید تجهیزاتتهیه فهرست تامین کن )4

  : کنترل برنامه و پروژهدفتر  -2-2-3
دفتر کنترل برنامه و پروژه وظیفه نظارت و کنترل پروژه هاي سرمایه اي شرکت را داراست. در این ارتباط اهم اقدامات 

  به شرح زیر است: 96این دفتر در سال 
بازدیدهاي میدانی پروژه هاي بهبود فرآیند نظارت عالیه ستادي و  )1

  طرح وتوسعه
  توانمندسازي عوامل اجرایی پروژه )2
  ویرایش دستورالعمل هاي نظارتی و بهبود روند اجرایی پروژه ها )3
  دربخش فشار متوسط امور برق نواحی  GISپیاده سازي سیستم  )4
 پیاده سازي سیستم گرید ملی به عنوان پایلوت در سطح کشور )5

 به شرح زیر است: GISر در حوزه سایر اقدامات این دفت )6

به عنوان زیر ساخت اطالعات مکانی شرکت هاي توزیع  GISسامانه 
برق می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت انجام فرآیندها در حوزه هاي مختلف شامل مهندسی، بهره برداري، 

  مشترکین، مالی و برنامه ریزي ایفا کند.
در شرکت آغاز شده و هم اکنون اطالعات تاسیسات شبکه از پست فوق توزیع  1386از سال  GISاستقرار سامانه 

  پیاده سازي گردیده است. GISمشترك در هفت امور اجرایی شرکت برداشت و در سامانه  تا
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   GISهمچنین در امور نواحی، اطالعات تاسیسات شبکه در سطح فشار متوسط کامال برداشت و در سامانه 
ازي گردیده و برداشت و ورود اطالعات شبکه فشار ضعیف آن امور با استفاده از تبلت در دستورکار امسال پیاده س

   قرار دارد. GISگروه 
  به شرح زیر می باشد: 1396در سال  GISاهم اقدامات انجام شده در بخش 

 فعال سازي نمایش سرویس هاي تصاویر شهرداري به صورت مستقیم بر روي کالینتها )1

امضاء تفاهم نامه مشترك فیمابین شرکت توزیع و بنیاد مسکن روستایی در خصوص تبادل اطالعات مکانی  )2
 روستاهاي محدوده امور برق نواحی

 Georeferenceدریافت نقشه روستاهاي محدوده امور برق نواحی از بنیاد مسکن روستایی و انجام عملیات  )3
 هري شرکت توزیعنمودن و بارگزاري بر روي نقشه ش GISReadyو 

 GISبرداشت و ورود اطالعات تاسیسات شبکه برق فشار متوسط مدیریت برق نواحی در سیستم  )4

 GISاصالح پایگاه داده مکانی و توصیفی سیستم  )5

 شرکت توزیع کشور 7به نمایندگی از شرکت توانیر در سطح  GISراهبري نرم افزار  )6

  کاربر در سطح سازمان 300با حدود  GISپشتیبانی و توسعه سیستم  )7
 ارائه سرویس نقشه جهت برقراري ارتباط با سامانه جامع خدمات مشترکین  )8

  121ارائه سرویس نقشه جهت برقراري ارتباط با سامانه ناب و  )9

 به روزرسانی کامل ساختار شبکه و تهیه درختواره تجهیزات شبکه مورد نیاز معاونت بهره برداري )10

-PDNین و تولید ابزارهاي ساده سازي ورود اطالعات و توسعه ابزارهاي کاربردي نرم افزار نیازسنجی، تدو )11

GIS  
  

  1396تا پایان سال   GISدرصد پیشرفت برداشت اطالعات 
 میزان تهیه نقشه  میزان برداشت اطالعات

  جغرافیایی
 میزان استقرار

  مشترکین  شبکه فشارضعیف  شبکه فشارمتوسط  سیستم بروز رسانی

100  88  95  92  100  
  

 
  در زیر برخی از مهمترین طرحها و پروژه هاي اجرا شده در ادارات مهندسی امورهاي اجرایی آورده شده است:

 
  نواحی:برق امور اداره مهندسی  •

بـا هـدف بـارگیري بیشـتر از پسـت       جهت افزایش تعداد خروجی هاي پست عمارRMUدستگاه  6نصب  • 
  مذکور

ی فرودگـاه نظـام   عیـ از پست فوق توز يریدرگیخودنگهدار فشار متوسط جهت فکابل کیلومتر  2,7احداث  • 
 حدفاصل جاده امامزاده شاهزاده حسن تا پل فرودگاه

فـاز پـروژه جهـت     30ی محدوده امور در قالب ونیموتوردار اتوماس ییهوا يگاز ونریسکسدستگاه  35صب ن • 
 افزایش قدرت مانور شبکه
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واحـدي انـرژي    444مجموعـه   - شـهرك زاینـده رود  - روشن دشت  در ی پست زمینی عمومباب  8 زیتجه • 
 اتمی

 حدفاصل شهر قهجاورستان تا شش راه هفتون شبکه روشنایی معابر با پایه بتونیکیلومتر  3احداث  • 

 کیلومتر شبکه روشنایی با پایه فلزي بلوار والیت کوهپایه   2,5احداث  • 

 هرند مسکن مهر 2فاز  در بتونیروشنایی معابر با پایه کیلومتر شبکه  0,5احداث  • 

 شرق اصفهان   يکمربند ریمعارض با مس ییهوا فیشبکه فشار متوسط و فشار ضع کیلومتر 4,5یی جابجا • 

محـدوده داخـل    - اده نـائین  بـا کابـل خودنگهـدار جـ     شبکه فشار ضعیف هـوایی کیلومتر 2,5بهینه سازي  • 
 روستاي حسن آباد قهاب

 
  :جنوب شرق برق امور اداره مهندسی  •

کیلومتر شبکه روشنایی معابر با پایه فلزي و اجراي شبکه فشار ضعیف زمینی در محـور میـانی    7,8احداث  • 
  بهارستانشهر جدید بلوار رسالت 

متقاضـیان در  شبکه فشار متوسط هوایی با کابل خود نگهدار جهت نیـرو رسـانی بـه    کیلومتر  0,4احداث   • 
  منطقه فیزادان

 ابـان یحد فاصـل خ بهارستان  13و  8کیلومتر شبکه فشار متوسط دو مداره جهت رینگ فیدر  1,2احداث  • 
 یعصر جنوب یول و يآزاد

 درجهت افزایش قدرت مانور  یی محدوده امورهوا ونیونراتوماسیدستگاه سکس16نصب  • 

 آپادانا تا پل بزرگمهري نور بریشبکه فکیلومتر  2,8 احداث  • 

 مسکن مهر بهارستان وکابل خودنگهدار يمتر9 یبتن هیمعابرباپا ییشبکه روشناکیلومتر   3حداث ا • 

 سپاهان شهر بلوار نبوت شرقی و غربیکیلومتر شبکه روشنایی معابر با پایه بتونی  0,9احداث  • 

جاده قلعه شـوربه   يدومداره ابتداو فشار ضعیف شبکه فشارمتوسط  کیلومتر 1,42 و بهینه سازي ییجابجا • 
 جاده ضیعلت تعر

   راه حق يکو رازیجاده ش میجهت رفع حر ینیبه زم ییشبکه فشارمتوسط هواکیلومتر   0,3 لیتبد • 
 

  شمال غرب :برق امور اداره مهندسی  •
بـه  کیلومتر کابل کشی فشار ضـعیف   2 همراه با احداثکیلو ولت آمپر  800تجهیز پست زمینی با ظرفیت  • 

  واحد تولیدي واقع در خیابان عطاء الملک 22واحد فروشگاهی و  95واحد اداري ، 114برق رسانی به  منظور
کیلومتر شبکه متوسط هـوایی و   7,3فیدر از پست فوق توزیع جدید االحداث سنگبران و احداث  5احداث  • 

  زمینی
ل پساب به پاالیشـگاه  کیلومتر شبکه هوایی شبکه فشار متوسط و تجهیز پست زمینی جهت انتقا 3احداث  • 

 اصفهان

 درجهت اتوماسیون شبکه و افزایش قدرت مانور یی محدوده امورهوا ونیونراتوماسیسکسدستگاه  31نصب  • 

 از پست عاشق آباد يریگ دریفکیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی جهت  6,2احداث  • 
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 آباد کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت رفع حریم شهرك صنعتی محمود 2,3بهینه سازي  • 

  بهرام آباد - کیلومتر کابل فرسوده خیابان بهارستان  2,3تعویض  • 

 
  شرق :برق امور اداره مهندسی  •

احداث یک کیلومتر کابل کشی فشار متوسط در خیابـان مشـتاق دوم بـه منظـور کـاهش خاموشـی هـاي         • 
  ناخواسته 

  رسانیکیلوولت آمپر و کابل کشی شبکه فشار متوسط جهت نیرو  400نصب پست پدمانتد  • 
 کیلوولت آمپر خیابان همدانیان خیابان نیرو 400تجهیز پست زمینی  • 

  کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار پل بزرگمهر کوي معراج 1,2بهینه سازي  • 
کیلومتر فشار متوسط زمینی و برکناري شبکه هوایی جهت ایجـاد قـدرت مـانور و کـاهش      0,7کابل کشی  • 

  کوچه شهید مهدي عباسی خاموشی ها کرد آباد
خیابـان  مسیر در کیلومتر کابل خود نگهدار  1احداث فیبر نوري و بهینه سازي شبکه فشار ضعیف هوایی با  • 

 جی

 
  جنوب غرب :برق امور اداره مهندسی  •

شبکه فشار متوسط هوایی و نصب یکدستگاه ترانس جهت ارتقاي کیفیت توان اتوبـان  کیلومتر  1,5احداث  • 
  حبیب الهی

 یمسـکون  يبه مجتمع هـا  یرسان روینکیلومتر شبکه زمینی جهت  3,5باب پست زمینی و احداث 4تجهیز  • 
  فالورجان انیچند منظوره و فرهنگ يواحد 816

کیلـومتر   9اصـالح  کیلـومتر حفـاري و   2,5پست جاده شیراز شامل خروجی باز سازي شبکه فشار متوسط  • 
 مدار کابل کراسلینک خروجی این پست

از  يریـ گ درفیـ  جهـت  کننده سپاهان شهر هیفشار متوسط تغذ يدرهایکابل فرسوده فکیلومتر 12 ضیتعو • 
 رازیجاده ش عیپست فوق توز

  

  مرکز :برق امور اداره مهندسی  •
و پسـت زمینـی نـواب واقـع در خیابـان       تجهیز پست شاهنگ وزین واقع در خیابان هشـت بهشـت غربـی    • 

 متقاضیانعبدالرزاق به منظور نیرو رسانی به 

 صدر   ويچهار باغ خواجو ک ابانیخکیلومتر شبکه  0,7و احداث  پست کمپکت زیتجه • 

 کیلومتر کابل روغنی به کابل کراسلینک به منظور بهینه سازي شبکه محدوده امور 11تعویض  • 

 ابوالحسن - خیابان هاي عباس آباد کابل خود نگهدارکیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با  2,3بهینه سازي  • 
 اصفهانی و ولی عصر
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  غرب  :برق امور اداره مهندسی  •
 به منظور  ارتقاء قابلیت مانور ونیاتوماس تیبا قابل ییهوا يگاز ونریسکس دستگاه 35 نصب • 

 5و  3برقراري رینگ و افـزایش قـدرت مـانور فیـدر      هوایی جهتشبکه فشار متوسط کیلومتر  3,5احداث  • 
 امام جواد ابانیو بلوار امام رضا و خ ینیبزرگراه امام خمدر بابوکان 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار و تعویض شبکه هاي فرسـوده در محـدوده    65بهینه سازي  • 
 امور  

 
  شمال :برق امور اداره مهندسی  •

  کیلومتر شبکه به منظور نیرو رسانی خیابان فروردین خ سیف آباد 0,9 احداث تجهیز پست زمینی و • 
کیلـومتر شـبکه    2پست زمینی به منظور نیرو رسانی و جمـع آوري پسـت هـوایی و بهینـه سـازي      تجهیز  • 

 خیابان آل محمد کوي بهشت

 اتوبان فرودگاه روستاي دینان شبکه فشار ضعیفکیلومتر  0,3صب ترانس هوایی و احداث ن • 

 رك میالدکیلومتر شبکه هوایی فشار ضعیف با کابل خود نگهدار در شه 14بهینه سازي بیش از  • 

 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی به زمینی خیابان کاوه کوچه ژاله 0,7جابه جایی پست هوایی و تبدیل  • 

 

  آوري اطالعات و ارتباطات دفتر فن -3-2-3
سخت افزاري،  هاي آوري اطالعات و ارتباطات تامین کننده زیرساختدفتر فن

نرم افزاري و ارتباطی ایمن،  پایدار و پرسرعت جهت اجراي صحیح فرایندهاي 
سازمان در بستر مکانیزه است. نظر به توسعه روزافزون بکارگیري فناوریهاي جدید 
اطالعاتی در مدیریت کسب و کار سازمان، تامین زیرساخت مکانیزه مطلوب براي 

دار می باشد که در زیر بخش هایی از فعالیت این این امر، از اهمیت بسزایی برخور
  دفتر آورده شده است:

  

 :حوزه نرم افزار و زیرساخت  
 27یکپارچه خدمات الکترونیکی شرکت با افزایش تعداد خدمات قابل ارائه به  هاي بروزرسانی و توسعه سامانه )1

 خدمت غیرحضوري

فروش انشعاب با بانک هاي عامل (ملی، سپه، ایجاد بستر وصول آنی فروش انرژي و خدمات فروش و پس از  )2
 سینا و پارسیان )

انتقال میزبانی پایگاه اینترنتی به داخل شرکت با هدف افزایش سرعت کاربران و افزایش امنیت درگاههاي  )3
 ارتباطی

 ایجاد بستر آموزش مجازي و الکترونیک در سازمان )4

 اطمینان باالتر و سرعت بیشترارتقاء سامانه پشتیبان گیري متمرکز سازمان با قابلیت  )5

 استقرار سامانه آرشیو رسانه اي سازمان )6
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 :حوزه شبکه و ارتباطات  

 جهت دیواره هاي آتش اصلی شرکت H.Aطراحی و پیکربندي  )1

 ) جهت سرویس هاي اینترنتی WAFنصب و پیکربندي دیواره آتش الیه کاربرد ( )2

ارتباطی امور شرق با هدف افزایش قابلیت مانور کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت برقراري رینگ  5/6اجراي  )3
 امورهاي شمال، شمال غرب، غرب، مرکز و عباس آباد

 کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت برقراري رینگ امور جنوب غرب و جنوب شرق 5/3اجراي  )4

کیلومتر شبکه فیبر نوري جهت اتصال پارك فناوري به شبکه فیبر نوري 2اجراي  )5



 
 


