
  معاونت مهندسی -6-2
پروژه هاي اجراي معاونت مهندسی و برنامه ریزي به عنوان یکی از واحدهاي کلیدي شرکت با ارائه طرحها و نظارت بر 

  عمرانی در جهت برقرسانی به متقاضیان فعالیتهاي مختلفی را ارائه نموده است.
در این بخش آمار عملکرد شرکت در زمینه توسعه و احداث شبکه، طرح هاي تملک داراییها ، اصالح و بهینه سازي شبکه 

  تفکیک امورهاي اجرایی آورده شده است.  1395همچنین عملکرد روشنایی معابر در سال 
  

  توسعه و احداث -1-2-6
  عملکرد کلی شرکت در زمینه پروژه هاي توسعه و احداث مشاهده می گردد. زیر  جدولدر 

  به تفکیک امورهاي هشتگانه 1395و احداث شبکه و پست در سال توسعهحجم عملیات در زمینه 

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح  ردیف
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

فشار  شبکه  1
 متوسط هوایی

 113 10 18 9 2 0 2 4  68 کیلومتر

شبکه فشار   3
 133 10 18 9 15 0 2 30  48 کیلومتر  ضعیف هوایی

شبکه فشار   2
 متوسط زمینی

 39,9 4,0 3,8 2,8 7,7 8,1 8,8 2,0 2,7 کیلومتر

شبکه فشار   4
 ضعیف زمینی

 86,8 19,6 12,6 9,3 8,2 7,0 18,6 5,6 10,8 کیلومتر

 283 22 30 13 10 0 3 6 199 دستگاه پست هوایی  5

6  
جمع قدرت 

ترانسهاي هوایی 
 منصوبه

کیلو ولت 
 آمپر

23135 1335 1115 0 2950 3425 7305 4555 43820 

 61 14 8 8 7 9 10 4 1 دستگاه پست زمینی  7

8  
جمع قدرت 

ترانسهاي زمینی 
 منصوبه

کیلو ولت 
 آمپر

800 4100 6575 3680 4350 5750 4390 6350 35995 

  

  آورده شده است:از مهمترین این طرحها و پروژه ها در زیر برخی 
 امور برق جنوب شرق  •

 کلینی شیخ خیابان تا کارگر خیابان حدفاصل جابر واقع در خیابان عمومی روشنایی احداث •

 مهر مسکن سایت زمینی واقع در بهارستان پست باب 5 تجهیز •

 سپهساالر خیابان سجاد حجتیه واقع در خیابان بیمارستان پاساژ زمینی تجهیزپست •

 



 امور برق شمالغرب •

  واحدي توسعه مسکن واقع در خیابان بهارستان و مجتمع 111برق رسانی به مجتمع مسکونی  •
 واحدي پرشیا فلز واقع در ملک شهر کوچه نگین 78مسکونی

 المپیک میدان کاوه کاوه اتوبان 63 شبکه دومداره جاده محمودآباد و پست 2و   1فاز  63 ازپست فیدرگیري •

 بادآشهر در محمود شاهین خانه و تصفیه استقالل پتروآیریک در خیابان نیرورسانی به مشترکین شرکت  •

 مخابراتو  دوم رباطهاي  حدت و خیاباني وکو بادآ فیدر عاشق بار کاهش •

 غربی بهارستان خیابان کوثر شهرك سازي ورودي خیابان عملیات •

 امور برق شمال  •

 درمحدوده چنینوهم بیسیم کوي غفاري اهللاآیت خیابان درمحدوده هوایی ترانسفورماتور دستگاه دو نصب •
 يسعد کوي برازنده خیابان

 طوسی شیخ درخیابان واقع (عج)انصارالمهدي الحسنهقرض مؤسسه زمینی تجهیزپست •

سکن تعاونی م -تامین برق مجتمع مسکونی شرکت عمران وبهسازي شهري ایران واقع در خیابان مولوي •
تعاونی مسکن  -مجتمع تجاري مقابل حرم مطهر زینبیه (س) - جهاد کشاورزي واقع در خیابان فالطوري

 فرهنگیان واقع در خیابان چمران، مجموعه مسکونی حریر واقع در خیابان یکتا

 امور برق شرق •

  حمزه اصفهانیفیدر واقع در خیابان  بار کاهش جهتفشار ضعیف  شبکه بهینه و زمینی پست از فیدرگیري •
 در اتوبان شهید آقابائی RMUکیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی و نصب یکدستگاه  6کابلکشی  •

  باب پست زمینی در اتوبان صیاد شیرازي و پل تمدن 2تجهیز  •
 امور برق مرکز •

  انقالب مترو ایستگاه جنب -چهارباغ خیابان طالقانی و کابلکشی خیابان -حسین امام میدان کابلکشی •
و بازار  فیطالمص جامعه -در خیابان چهارباغ خواجو جهادکشاورزيمربوط به  زمینی پستباب  10تجهیز •

  مدرسه امام سجاد در خ احمد آباد و ... -بزرگ در خ عبدالرزاق
 گلزار و ولیعصر -ابن سینا -دستگاه سکسیونر هوایی در چشمه باقرخوان 5نصب  •

 امور برق جنوبغرب •

 پست بار سازي متعادل جهت نظامی حکیم چهارراه تا وحیدت راه سه حدفاصل زمینی فشار متوسط کابلکشی •
 هزارجریب توزیع فوق

 امور برق غرب •

  3و  2- 1فاز  رهنان پست از فیدرگیري •
 ایرانسل به برقرسانی •

 
 



 امور برق نواحی •

احداث پست هوایی و بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق روستاي زفره  از توابع  •
 بخش کوهپایه 

دستگاه پست زمینی و کمپکت  10نصب و برکناري تاسیسات در خیابان جدید الحداث فرشادي و نصب تعداد  •
 جهت افزایش ظرفیت شبکه و رفع ضعف  برق

 برق رسانی  به متقاضیان برق شهري  و روستایی واقع در بخش جلگه  •

  
 معابر روشنایی -2-2-6

  در سطح شرکت انجام شد می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1395از مهمترین پروژه هاي روشنایی معابر که در سال 
چهارم  و مسکن مهر بهارستان امور متري محور میانی فاز سوم و  12 فلزي هاي پایه با معابر روشنایی احداث •

  جنوب شرق
  امور شمال غرب در جاده محمودآباد 2و  1احداث روشنایی معابر فاز  •
  آبان امور غرب 25بهشت و میدان  -جواد امام خیابانهاي احداث روشنایی •
  امور جنوب غرب خیابانهاي رودکی و دقیقی وشهرك ولی عصر تامین روشنایی  •

 
  داراییهاي سرمایه ايطرح تملک  -3-2-6

  

سرمایه اي اختصاص  جهت اجراي برخی از طرح هاي عمرانی و غیرانتفاعی اعتباراتی تحت عنوان طرح تملک داراییهاي
شرکت توزیع برق بین سازمان مدیریت برنامه ریزي استان و داده می شود. در همین راستا طی موافقتنامه منعقده 

تخصیصی، عملیات برقرسانی در مناطقی از حوزه تحت پوشش صورت گرفت که در شهرستان اصفهان با توجه به منابع 
  جدول زیر شرح آن آمده است:

  
  مبالغ به میلیون ریال1395سرمایه اي در سال  هايشرح کلی اعتبارات تملک دارایی 

محل تامین   ردیف
اعتبار موافقتنامه   عنوان طرح  اعتبار

درصد تخصیص   تخصیص  1395سال 
  موافقتنامهبه 

وجوه 
  دریافتی

درصد دریافتی 
  به تخصیص

  استانی 1
 

برق بهینه سازي شبکه توسعه و 
  100  1800  45  1800  4000  روستایی شهرستان اصفهان

  100  1800  45  1800  4000  جمع

  
   



  اصالح و بهینه سازي-4-2-6
نیز با وجود  1395ست. در طی سال ا، موجب استمرار خدمات برقرسانی به مشترکین و بهسازي شبکه هابازسازي 

تامین نقدینگی این بخش، فعالیت بهسازي شبکه ها در جریان بوده که در زیر خالصه اقدامات ارائه مشکالت مرتبط با 
  گردیده است.

  1395عملکرد شرکت در زمینه اصالح و بهینه سازي شبکه و پست درسال 

جنوب   غرب  نواحی  واحد  شرح  ردیف
شمال   شمال  شرق  مرکز  غرب

  غرب
جنوب 
  جمع  شرق

شبکه فشار متوسط   1
 هوایی

 53 1 5 3 5 0 2 3 33 کیلومتر

شبکه فشار ضعیف   2
 هوایی

 196 19 22 17 13 3 8 37 77 کیلومتر

شبکه فشار متوسط   3
 زمینی

 15,2 2,4 0,1 1,1 1,8 0,5 8,1 1,1 0,1 کیلومتر

شبکه فشار ضعیف   4
 زمینی

 17,3 0,9 1,7 1,9 2,0 3,5 4,0 1,5 3,8 کیلومتر

 33 0 2 1 6 0 2 2 20 دستگاه پست هوایی  5

6  
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
  بهینه شده

کیلوولت 
 6685 0 715 315 1950 0 650 800 2225  آمپر

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 باب  پست زمینی  7

8  
افزایش قدرت 

ترانسهاي هوایی 
  بهینه شده

کیلوولت 
 250 0 0 0 0 0 250 0 0  آمپر

  

  
  در زیر برخی از مهمترین این طرحها و پروژه ها آورده شده است:

 امور برق جنوب شرق  •

  و خیابان  19 تا 58 زمینی پست کراسلینگ واقع در خیابان مصلی حدفاصل با روغنی کابل تعویض •
 آزادي تامیدان جنوب پست حدفاصل هزارجریب

 امور برق شمالغرب •

 خانه اصفهان و رزمندگان -گلخانه –رفع حریم در خیابانهاي رباط •

 امور برق شمال  •



خیابان آیت  نصب ترانس هوایی به منظور رفع مشکل ضعف برقو  میجابجایی تاسیسات معارض و رفع حر •
 اله غفاري

 امور برق شرق •

  جمالی کوي حریم واقع در خیابان جی رفع جهت زمینی به هوایی م.ف شبکه تبدیل و هوایی ترانس تقویت •
کیلومتر در خیابانهاي فرسان، سروش  16به طول بیش از  خودنگهدار کابل با هوایی ض.ف شبکه سازي بهینه •

 ، پروین، دشتستان و اتوبان صیاد شیرازي و ...

 امور برق مرکز •

 تا نما جهان پست فاصل حد حسین امام میدان -کاشانیخیابان  کراسلینک کابل به روغنی کابل تعویض •
  طالیی عصر پست تا الرحمه باب پست فاصل حد حسین امام میدانو   الرحمه باب پست

 بازار افتخار و باغ قلندرها -دارالشفا -یخ صفا -حبیب بیشه زمینی پست سازي بهینه •

 خیابان ولیعصر  2و  1فاز خیابان صغیر و  کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار در 7تعویض  •

 امور برق جنوبغرب •

 حکیمخیابان  -باش قزل خیابان سر تا نظامی حکیم راه سه فاصل حد دانشگاه 3 فیدر روغنی کابل تعویض •
  نظامی

 امور برق غرب •

 استقالل میدان حریم رفع •

 امور برق نواحی •

(امامزاده شاه ناصر)  بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق فشارك،پرتینجان •
 ،دستگرد(تودشک)

ساله و فرسوده سراي قیصریه ، بازار دارالشفا ، بازار کفاشها ، خیابان  50تعویض  کابل هاي روغنی با عمر  •
 شمس آبادي 

بهینه سازي و تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه برق روستاهاي کمال بیک،انجیران قندي و ...  •
 واقع در بخش کوهپایه 

  
  )GISاطالعات جغرافیایی( سامانه -5-2-6

به عنوان زیر ساخت اطالعات مکانی شرکت هاي توزیع برق می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت انجام  GISسامانه 
  فرآیندها در حوزه هاي مختلف شامل مهندسی، بهره برداري، مشترکین، مالی و برنامه ریزي ایفا کند.

در کلیه امورهاي اجرایی شرکت به غیر از امور  در شرکت آغاز شده و هم اکنون 1386از سال  GISاستقرار سامانه 
پیاده سازي  GISنواحی، اطالعات تاسیسات شبکه از سطح مشترك تا سطح پست فوق توزیع برداشت و در سامانه 

  گردیده است.



 در حال حاضر برداشت اطالعات شبکه در امور برق نواحی با استفاده از تبلت در دست اقدام می باشد.اهم فعالیت هاي
  به شرح زیر می باشد: 1395در سال  GISانجام شده در بخش 

تبادل تفاهم نامه با شهرداري اصفهان در زمینه تبادل اطالعات مکانی و دریافت سرویس نقشه هاي شهري و  •
 عکس هوایی از شهرداري اصفهان و ارائه سرویس نقشه شبکه برق به شهرداري اصفهان

 GISبرداشت و ورود اطالعات نیمی از تاسیسات شبکه برق فشار متوسط مدیریت برق نواحی در سیستم  •

 GISمبتنی بر  PMارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به نرم افزار  •

 و اتوماسیون AVLارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به نرم افزار  •

 پردازش اطالعات دینامیک شبکهارائه سرویس نقشه و اطالعات مکانی به سامانه  •

 GISنیازسنجی مکان محور کردن فرآیندهاي حوزه بهره برداري و مشترکین در سیستم  •

 GISاصالح پایگاه داده مکانی سیستم  •

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

  سطح سازمان کاربر در 300با حدود  GISپشتیبانی و توسعه سیستم  •
  

  1395 سال پایان تا  GIS اطالعات برداشت پیشرفت درصد
میزان تهیه نقشه   میزان برداشت اطالعات

  جغرافیایی
 میزان استقرار

  مشترکین  شبکه فشارضعیف  شبکه فشارمتوسط  سیستم بروز رسانی

83  80  86  90  95  

 
   تحقیقات-6-2-6

توسعه تحقیقات می باشد. بی شک توسعه تحقیقات یکی از عوامل کلیدي واحد تحقیقات شرکت متولی سازماندهی و 
موفقیت سازمانی بوده و امروزه یکی از مهمترین قسمت هاي هر سازمان براي رسیدن به مزیت رقابتی پایدار تحقیق و 

داشته که واحد تحقیقات فعالیت هاي گوناگون  1395) در زمینه  هاي مختلف شرکت می باشد. در سال R&Dتوسعه (
  اهم آن به شرح زیر می باشد:

 تهیه و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دفتر تحقیقات . •

جلسه  14برگزاري نشستهاي علمی با حضور اساتید ، تولیدکنندگان و کارشناسان فعال در مسائل علمی طی  •
 در خصوص تبادل و بروزرسانی اطالعات.

ور بررسی پروژه هاي در دست اقدام  و اولولویت هاي تحقیقاتی برگزاري جلسات کمیته عالی تحقیقات بمنظ •
 مورد نیاز شرکت.

 کاربردي . -برگزاري جلسات کمیته هاي تخصصی وکمیته علمی در زمینه هاي مختلف علمی  •

اعزام همکاران و نویسندگان مقاالت به کنفرانس ها و همایش هاي علمی و کاربردي جهت کسب علوم جدید  •
 کسب شده در زمینه هاي تخصصی. يردهاو تبادل دستاو



 کسب رتبه اول در کنفرانس منطقه اي سیرد براي دومین سال متوالی به جهت تعداد مقاالت پذیرفته شده. •

مقاله در  39پیگیري ارسال مقاالت همکاران به کنفرانسهاي مختلف که منجر به پذیرش و چاپ بیش از  •
 .شدکنفرانس هاي ملی و بین المللی 

 پروژه تحقیقاتی در زمینه هاي فنی و مدیریتی. 2 اختتام •

پرداخت پاداش به مقاالت و درج امتیاز آن در سوابق پرونده همکاران بر اساس دستورالعمل ارزشیابی آثار  •
 علمی.

نیاز سنجی در بین همکاران و کمیته هاي علمی و همچنین دانشگاه در مورد بسترهاي تحقیقاتی و ارسال  •
 .96مورد اولویت تحقیقاتی براي سال  18تحقیقاتی به سامانه تحقیقات برق و اخذ تایید  اولویت 37بیش از 

 و ماقبل آن. 95پرداخت حق نظارت پروژه هاي تحقیقاتی مربوط به سالهاي  •

برگزاري نظرسنجی مدیریت دانش و انجام اقدامات اولیه جهت دستیابی به پیش الزامات اجراي سطح پایش و  •
 کنترل.

 یریت دانش به همکاران طی دو جلسه .آموزش مد •

 دعوت از مشاور علمی جهت پاسخگویی به سواالت کارشناسان. •

  عملکرد در حوزه نظام پیشنهادها:
 بررسی مشکالت و چالش هاي سیستم نظام پیشنهادهاي شرکت توزیع. •

 تدوین آیین نامه جدید نظام پیشنهادها. •

ائه پیشنهاد و بررسی پیشنهاد در حوزه امورهاي اجرایی برگزاري جلسات توجیهی ، آموزشی و روش جدید ار •
 و ستاد.

 از همکاران. پیشنهاد 520اخذ تعداد  •

  انجام اقدامات و بررسی هاي الزم در خصوص تعویض وخرید نرم افزار نظام پیشنهادها. •
 

  1395سال پایان تا تحقیقات عملکرد

  وضعیت نام پــــــروژه  ردیف

 با اطمینان تقابلی افزایش و نشده توزیع انرژي از ناشی خسارات کاهش هدف با خطا نشانگرهاي بهینه ارزیابی  1
 اصفهان شهرستان برق توزیع شرکت موردي مطالعه –GIS سامانه از استفاده

 دردست اقدام

  خاتمه یافته بررسی تاثیرآموزش ارگونومی بر بهره وري نیروي انسانی  2

خروجی پستهاي  گالوانیزه مربوط به کابل رابط ترانس به تابلو و کابلهايبررسی علت افزایش حرارت لوله هاي   3
  خاتمه یافته  و ارائه راهکار هایی جهت رفع مشکل 21/63

 
 
 
 



  اطالعات و ارتباطات  آوريفن -7-2-6
و پرسرعت  آوري اطالعات و ارتباطات تامین کننده یک زیرساخت سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطی ایمن،  پایداردفتر فن

توسعه روزافزون بکارگیري فناوریهاي جدید اطالعاتی  هنظر ب .جهت اجراي صحیح فرایندهاي سازمان در بستر مکانیزه است
ز اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در در مدیریت کسب و کار سازمان، تامین زیرساخت مکانیزه مطلوب براي این امر، ا

  دفتر آورده شده است:زیر بخش هایی از فعالیت این 
  

  حوزه نرم افزار و زیرساخت:
 و مجوز تست نفوذ امنیت SSLتوسعه خدمات اینترنتی سازمان و دریافت مجوز امنیت  •

نفر از مدیران شرکت شامل : مدیریت عامل ،  49توسعه بستر تماس تصویري (ویدئو کنفرانس) سازمان براي  •
دي ، پارك فناوري هاي نوین ، رؤساي دفاتر مستقل ، مدیران ستامعاونین ، مدیران امورهاي اجرایی ، مدیران 

 بخش هاي امورهاي اجرایی

 استقرار پست الکترونیکی سازمان و یکپارچه سازي با بستر ویدئو کنفرانس سازمانی •

 راه اندازي سرویس دریافت آنالین قبوض مشترکین از درگاه بانک صادرات •

(پروتکل ارتباطی پرسرعت جهت  ارتباط  FCoEگیري از فناوري  هبهربا ها بهبود زیرساخت سرویس دهنده •
 ICTسرویس دهنده ها و ذخیره سازها) و ارتقاء پایداري خدمات 

  حوزه شبکه و ارتباطات:
 شرکت پیمانکار  40پیکربندي زیرساخت الزم جهت اتصال پیمانکاران از راه دور و خروج بیش از  •

 )Mbps  30پهناي باند اینترنت افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش •

 اصالح و بهبود زیرساخت شبکه در راستاي افزایش امنیت •

 کیلومتر فیبرنوري4اجراي  •

 


