


 

 

 مدير د فتر فني انتقال

 نمودار سازماني 

 معاونت بهره برداري

 

 

 

 



 بخش به شرح ذیل 5عملکرد دفتر فنی تولید در: 
1- و پروژه های تعمیرات اساسی (شارژر انبار )خرید تجهیزات 

 
مراحل انجام کار خرید و یا بازسازی قطعات و تعمیرات اساسی مولدهای نیروگاهی 
-تهیه شرح خدمات 

- بازرگانی وتعیین پیشنهاد ارجح -بررسی پیشنهادات دریافت شده درکمیسیون فنی 

-بررسی پیش نویس اولیه قرارداد و نهایی سازی آن 

-نظارت بر روند انجام قرارداد و مکاتبات الزم با پیمانکاران مربوطه 

-تایید فنی قطعات و لوازم یدکی خریداری و یا بازسازی شده مولدهای نیروگاهی 

-بررسی صورت وضعیتهای ارسالی 



2-نظارت بر قرارداد خرید انرژی 

-بررسی صورت وضعیت های مربوط به آمادگی و تولید مولدهای نیروگاهی 

-بررسی صورت وضعیت های مربوط به کنترل فرکانس و مگاوار 

- بررسی صورت وضعیت های مربوط به مواد و مصالح مصرفی نولدهای نیروگاهی 

- بررسی صورت وضعیت های مربوط به خدمات مرتبط به قرارداد 

-  نظارت بر قرارداد دیزلهای استان یزد 

 



3-نظارت بر تعمیرات روتین و دوره ای و اضطراری 

تعمیرات دوره ای 

- بازدید اتاق احتراق مولدG12 سیکل ترکیبی 

- بازدید اتاق احتراق مولدG13 سیکل ترکیبی 

-  تعمیرات اساسی مولدG14 سیکل ترکیبی 

 - ساعت مولد  8000بازدیدG15 سیکل ترکیبی 

 بازدیدهای میاندوره ای مولدهایG16,G15 سیکل ترکیبی 

- تعمیرات نیمه اساسی مولدS1 بخار سیکل ترکیبی 

-   بازدید اتاق احتراق کلیه مولدهای نیروگاه شهیدزنبق 

 



4-نظارت بر بهره برداری مولدهای نیروگاهی 

--بررسی گزارش های روزانه و ماهانه آمار تولید مولدها 

-بررسی صورت وضعیت های مربوط به خرید گازوئیل و گاز مصرفی نیروگاه 

-  تشکیل جلسات کمیته هماهنگی تولید بصورت ماهیانه جهت بررسی آخرین وضعیت مولدهای

 نیروگاهی

5-پیگیری راه اندازی،تحویل موقت مولدهای در دست احداث 

-شرکت در کمیته هماهنگی راه اندازی به صورت هفتگی 

-شرکت در کمیته عالی راهبری به صورت ماهیانه 



 مركز آرشیواسناد: 

افزار نرم از استفاده با باال دقت و سرعت با اطالعات بازیابی سهولت ایجادDocuware 

و امحاء و نگهداری و حفظ ، رسانی بروز ، توزیع ، تامین جهت الزم های دستورالعمل تدوین و تهیه 

 فنی اسناد نظارت

و مجریان به فنی اسناد نواقص اعالم و پاسخگویی ، اسناد بررسی ، دریافت نحوه جهت ضوابط تعیین 

 . پیمانکاران

الکترونیکی و فیزیکی ساماندهی مراحل کلیه انجام جهت قراردادها عقد در مساعدت و همکاری ( 

 فوق پست 34 ساماندهی جهت دوم قرارداد و انتقال پستهای و خطوط ساماندهی جهت اول قرارداد

 ( توزیع



 بخش خطوط: 

1-وپیگیری خصوصی بخش به استان های شبکه ونگهداری سرویس واگذاری اسنادمناقصه تهیه 

 قرارداد عقد تامرحله فرآیندی سایرمراحل وانجام

2-فوق و انتقال پستهای و خطوط کلیه تجهیزات نگهداری و تعمیرات ، برسرویس بازدید و نظارت 

 زمان برنامه با مطابق خطوط تعمیرات و پیاده ، صعودی بازدیدهای شامل یزد استان برق شبکه توزیع

 سالیانه بندی

3-گرم و سرد بصورت انتقال و توزیع فوق پستهای و خطوط کلیه شستشوی   

4-توزیع فوق و انتقال های شبکه سازی بهینه و اصالح   

5-حریم متجاوزین به کتبی اخطار و توزیع فوق و انتقال خطوط حریم از مستمر بازدید 

 
 
 
 
 



  بخش تجهیزات 

تهیه اسناد واگذاری سرویس و نگهداری پستهای انتقال و فوق توزیع شبکه استان به بخش خصوصی  -1

 و نظارت بر اجرای صحیح قرارداد

 تعمیر اساسی تجهیزات  -2

یزد دو ، اصالح بانکهای  230انجام فعالیتهای  اصالح بهینه سازی تجهیزات مانند اصالح باسبار  -3

 خازنی ، اصالح و بهینه سازی  دستگاه مارشالینگ های پست یزد یک 

 نیاز خرید لوازم یدکی مورد  -4



 

 بخش آزمایشگاه و رله 

1-  نظارت بر تست و راه اندازی سیستمهایDCS پستهای شیرکوه ، سرو ، رستاق ،صدوق 

2-  نظارت بر کار پیمانکار تست و سرویس باطری و شارژرهای پستهای فوق توزیع و انتقال 

3-  نظارت بر تست و راه اندازی سیستمDC,AC و باطریهای پستهای شیرکوه ، سرو ، رستاق 

4- بهینه سازی شارژرهای یزدیک 



بخش رلیاژ: 

1- نظارت بر تست و راه اندازی کنتورهای آکتریس و شبکه نمودن کنتورها 

2-  نصب و راه اندازیPMU  

3- ترانس  –پاکنژاد  –شمال  63-آزادگان  –اردکان  400نظارت بر تستهای کارخانه ای پستهای
 شیرکوه  400 –توسعه نیر و رستاق و ترانس های جایگزین یزد دو 

4-  نظارت بر سرویس و نگهداری سالیانه پست های فوق توزیع و انتقال 

5- تهیه اسناد خرید رله های حفاظتی ، بررسی فنی و تحویل گیری 

 



-اجرای انجام با یزد ای منطقه برق شرکت پوشش تحت نیروگاههای و انتقال پستهای اطالعات ارسال 
 و ترکیبی سیکل ونیروگاه انتقال پست 6تعداد ) برداری بهره و توسعه و طرح های معاونت مشترك
 (شیرکوه

تاریخ از راهبری و پایش ، ریزی برنامه شامل شرکت این پوشش تحت انتقال شبکه عملیاتی حوزه 
 همکاری با ملی دیسپاچینگ توسط مستقیم بطور و جدا جنوبشرق دیسپاچینگ از 14/4/91

 .گردد می انجام یزد دیسپاچینگ
 افزار نرم اطالعاتی بانک در ثبت و کار انجام مجوز مورد 1400 صدور و ریزی برنامه PM 

تغییر با همزمان ملی دیسپاچینگ از انتقال شبکه روی بر کار انجام مجوز مورد 80 اخذ و هماهنگی 
 یزد استان انتقال شبکه عملیاتی حوزه

انجام و عادی وضع به بازگشت در تسریع جهت حادثه 95 از بیش وقوع زمان در شبکه مدیریت 
   حوادث گزارش تهیه و شده صادر کارهای مجوز اجرای با رابطه در نیاز مورد مانورهای

 



 به روز رسانی دیاگرام تک خطی پست ها و شبکه انتقال و فوق توزیع استان و ارسال ان به واحدهای
 مرتبط

 تهیه آمار روزانه ، ساالنه و محاسبه شاخصهای کمیته کام و آمار درخواستی توانیر و مدیریت شبکه و
 کمیته بهبود و بهره برداری و تکمیل بانک خروجیها و خاموشیها

 مطالعه و تهیه گزارشهای محاسباتی به صورت ماهیانه و بررسی شبکه بهنگام خروج بعضی از
  Digsilentتجهیزات به کمک نرم افزار 

 ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف جهت برقدار نمودن تجهیزات ، خطوط و پستهای جدید
 االحداث 

بهره برداری بدون اپراتور و کنترل از راه دور پست های غرب ، جنوب و ترك آباد 
 شبکه  91با لحاظ نمودن شرایط شبکه و نیز بررسی پیک بار 92تهیه گزارش پیش بینی پیک بار

 فوق توزیع وانتقال با هماهنگی واحدهای مختلف شرکت 

 بهره برداریOn Line  پست فوق توزیع و همکاری در انجام  21پست انتقال و تعداد 6از تعداد
  پست با دیسپاچینگ یزد و دیسپاچینگ ملی 15تست نقطه به نقطه به تعداد 
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 1 13دیاگرا   رفیت ت سی ات شبکه انت ا  و فو  توزی  استا  یزد - بهمن 
 

 

 
  

 
 

 

     

 
  

   

  
    

  

 
    

    

   

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 بخش تولید: 
  با اتخاذ  0 درصد ن بت به سا   73به میزا   1 كاهش جرایم تولید در سا

 :راهکارهای ذیل

 با نیروگاههایی های واحد تولید قابل توان حداکثر اخذ و توانیر شرکت  تولید فنی دفتر با مکاتبه 
 آمادگی ابراز در جدید های قدرت اعمال باشدو می برق بازار در محاسبه مبنای که گاز و مایع سوخت
 واحدها

 واحدهای تولید قابل توان حداکثر اینکه به توجه با G14,G13تحت بلوك یک صورت به بخار و 
 شرکت برق بازار  عملیات امور کارشناسان با مذاکره و رایزنی با ، کند می شرکت بازار در C1عنوان

 صورت به سپس و اعمال واحدها تک تک مورد در آمادگی ابراز مجاز کف  گردید مقرر شبکه مدیریت
    .نمایند شرکت بازار در ابراز قابل ظرفیت حداقل با بلوك یک

 



واحدها( آمادگی  )ابراز قابل ظرفیت حداقل آن در که  برق بازار تنظیم هیات 112صورتجلسه بررسی 
 شد مقرر شبکه مدیریت شرکت برق بازار عملیات امور باکارشناسان مذاکره ضمن .است شده تعیین

 .گردد اعالم اعشاری صورت به واحدها آمادگی
و بررسی برای برق بازار و تولید فنی دفاتر کارشناسان و مدیران حضور با مستمر جلسات تشکیل 

 کاهش برای تولید مدیریت شرکت با هماهنگی و واحدها تولید ظرفیت آزمون بودن ناموفق علل آنالیز
 تولید ظرفیت ناموفق های آزمون

در ندارد را تولید قابلیت نیروگاهی واحد چنانچه اینکه بر مبنی برق تولید مدیریت شرکت با مذاکره 
 شرکت دیگر طرف از .ننماید آمادگی اعالم ، ابراز قابل ظرفیت حداقل از بیشتر واحد آمادگی ابراز

 مشمول دالیلی به بنا که واحدهایی برای الزم مجوزهای اخذ است شده موظف برق تولید مدیریت
  .نمایند اعالم معاونت این به و پیگیری را اند شده تولید ظرفیت ناموفق آزمون

مواردی در ، شبکه راهبری معاونت و برق بازار عملیات امور به اعتراض فرم وپیگیری ارسال,  تکمیل 

 و واحد وضعیت کد و گردان غیر و گردان ذخیره مقدار  اعالم ازعدم ناشی واحد ظرفیت ناموفق آزمون

  .است بوده ملی دیسپاچینگ مرکز طرف دیگراز عوامل سایر یا

 

 

 



 
- برای کنترل مرکز از مجوز اخذ  جهت یزد برق تولید مدیریت شرکت با پیگیری و هماهنگی 

 .اند گردیده جریمه مشمول تعمیرات یا سوخت محدودیت علت به واحدهایی
-تعطیل غیر و تعطیل ایام در برق بازار عملیات امور به  بازار روز اطالعات مستمر ارسال 

 -فنی دفاتر کارشناسان و مدیران حضور با برداری بهره مستمردردفترمعاونت ماهیانه جلسات تشکیل 
 شبکه مدیریت شرکت به وارسال اطالعات آوری جمع جهت تولید مدیریت شرکت و برق بازار و تولید
 نیروگاه برداری بهره دایم پروانه اخذ جهت

-کشور در انرژی بورس اندازی راه جهت انرژی بورس به مربوط امور مقدمات پیگیری 

 -حرارت درجه سیگنال ارسال و نصب جهت یزد برق تولید مدیریت شرکت با پیگیری و هماهنگی 
      شبکه مدیریت شرکت به نیروگاه محیط

-  جهت قرائت کنتورهای اکتاریس در شرکت مدیریت شبکه سیستمAMM درپست یزد یک نصب
 .وراه اندازی شده است

-  پیگیری جهت کشیدن کابل فیبر نوری از شرکت مخابرات باران تا پست یزد یک ،برای بستر
 AMMمخابراتی سیستم 

-  اردکان وچادرملودر شرکت مدیریت شبکه جریمه 230شمال ،230بارویت پذیری شبکه و پستهای
 درصدی را نشان می دهد                                  90کاهش  90نسبت به سال  91خدمات انتقال سال 

 



بخش مصرف: 

11درصد در 19.6با اضافه شدن مشتر کین جدید،انرژی مصرفی مشترکین به میزان-الف  

  10افزایش داشته است وآزمون ناموفق مصرف به میزان  90نسبت به سال 91ماهه  سال 

درصد کاهش 9درصد افزایش یافته است که در کل نسبت به انرژی مصرفی،آزمون ناموفق 

 :نشان می دهد با اتخاذ راهکارهای ذیل

1-با مشترکین شرکت برق منطقه ای جهت همکاری با بازار برق مکاتبه شده است. 

2-جهت پیش بینی دقیقتر هرروز با مشترکین تماس گرفته میشود. 

3- ارسال مستمر پیش بینی مصرف به امور عملیات بازار برق در ایام تعطیل و غیر تعطیل 

4-   بررسی علل خطا در پیش بینی و تحلیل علل جرایم. 

 



واز شده وشبکه نصب توزیع وفوق انتقال خطوط روی بر اکتاریس کنتور عدد110 تعداد -ب 

 .است گردیده پلمپ شبکه مدیریت شرکت طرف

سیستم شبکه مدیریت سرکت در اکتاریس کنتورهای قرائت جهت-پ AMM یزد پست در 

 . است شده اندازی وراه نصب یک

برای یک یزد پست تا باران مخابرات شرکت از نوری فیبر کابل کشیدن جهت پیگیری-ت،  
   AMM سیستم مخابراتی بستر

شرکت در چادرملو و اردکان 230، شمال 230 پستهای و شبکه پذیری رویت با -ث  
 می نشان را درصدی 90 کاهش 90 سال به نسبت 91 سال انتقال خدمات جریمه مدیریت

 .دهد



بهره برداری بهینه از پستهای شبکه علیرغم کمبود شدید نیرو 
  تامین نیروی مورد نیاز دفتر فنی انتقال ، امور دیسپاچینگ و اداره انبار علیرغم کمبود نیرو 
  سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات سرمایشی و گرمایی در کل پستها و ستاد معاونت 
  سرویس و نگهداری کلیه سیستمهای اعالم و اطفاء حریق در کل پستها و ستاد معاونت 
سرویس و نگهداری کلیه کامپیوترهای پستها 
 سم پاشی کلیه پستها و ستاد معاونت 
اجرای آزمایش طرح لوالیی کردن پایه روشنایی ها 
رسیدگی تمام وقت به تاسیسات موجود در پستها 
تکمیل ساختمان آزمایشگاه روغن 
 آغاز عملیات اصالح فونداسیون تجهیزات در پست یزد دو 



 
 همکاری موثر با واحد مالی پشتیبانی معاونت در زمینه وظایف کارپردازی آن 
تجهیز پستهای جدید االحداث صدوق، بهاباد ، رستاق، سیار صدوق، شیرکوه 
  انتقال پست سیار از محل پست بافق به بهاباد و همکاری موثر در راه اندازی پست 
انتقال پست سیار از محل سه راهی طبس به انبار مرکزی 
 نظارت دقیق در فرایند های مرتبط با واگذاری بهره برداری پستها به شرکت سیار 



 فقره ضمانت نامه بانکی پیمانکاران  75ثبت و نگهداری و آزادسازی 

2-   1200فقره سند و صدور چک به تعداد  960پرداخت کلیه درخواست وجه های معاونت طی 
 برگ 

4-  فقره استعالم خرید   70فقره استعالم و  60فقره قرارداد و برگزاری  35انعقاد 

5-  انجام کار ، خرید مستقیم )فقره درخواست خرید اعم از جاری و طرح  1200تنظیم بیش از
 (سفارش خرید ،
6-  فقره  38تهیه وارسال نامه مفاصاحساب بیمه پیمانکاران تعداد 

7-  فقره درخواست وجه  790تهیه و تنظیم 

8-  فقره حواله انبار 440فقره رسید انبار و  410تهیه و تنظیم 

9-  ریال  17.000.000.000گردش مالی کارپردازان تا سقف 

10- تنظیم قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر پستها به شرکت خصوصی 

11- تجهیز و خرید پست رستاق 



-روابط عمومی 
1-  هماهنگی و برقراری ارتباط تلفنی بین معاونت بهره برداری و بهره برداران پستها جهت رفع مشکالت

 (15:30الی  13چهارشنبه ها ساعت ... )وغیره 
2-   پیگیری و تهیه روزنامه جهت پستهای فوق توزیع و انتقال و معاونت بهره برداری 

3-   تهیه و نگهداری مجله های مختلف فنی و اجتماعی جهت معاونت بهره برداری 

4-  تهیه عکس دیجیتال از مراسمها و پستها و در دستررس قراردادن جهت استفاده همه همکاران 

5- همکاری با امور انتقال نیرو، دفتر فنی انتقال، امور تعمیرات و رلیاژ، و امور دیسپاچینگ 

6-   همکاری نزدیک با اپراتورهای پستهای مختلف و رفع مشکالت آنان 

7-  ارسال دو مرحله بلیط سینما و تئاتر به کلیه همکاران در نقاط مختلف کاری و پستهای زیر مجموعه
 معاونت 

- شرکت فعال در مراسم های شادی و عزاداری مربوط به همکاران 

 



 

-  محرم انجام شد  13و در ایام محرم تا ( دوشنبه ها هر هفته)برگزاری مراسم زیارت عاشورا به طور مداوم 

10-  شرکت در مراسم همایش های مختلف در سطح شرکت 

11-  شرکت در همایش های فرهنگی مربوط به ادارات استان 

12- شرکت در مراسم افتتاحیه پروژه های مربوط به صنعت آب و برق و در صورت لزوم تهیه عکس و فیلم 

13-  نصب پالکادر و عکس و پوستر در حوزه معاونت به مناسبتهای مختلف ایام شهادت و والدت ائمه

 معصومین

14-  پخش شربت و شیرینی در حوزه معاونت به مناسبتهای والدت و اعیاد مختلف و ایام و مناسبتها 

15- دهه مبارك فجر  ... نصب روزنامه های روزشمار پیروزی انقالب در ایام ا 

16- هفته دفاع  –دهه فجر ... پخش سرودهای انقالبی در حوزه معاونت به مناسبتهای مختلف همانند ایام ا

 ...مقدس ، آزادی خرمشهر ، هفته بسیج و 



 

17-  همکاری صمیمانه و نزدیک با پایگاه بسیج و شرکت در مراسمهای مختلف بسیج از جمله برگزاری

 همایش فرهنگی و جلسات مختلف  –دعای ندبه و زیارت عاشورا 

18-  ارسال به موقع دعوتنامه ها و بن های مربوط به جشن دانش آموزان ممتاز بین همکاران در نقاط

 مختلف کاری  

19-  به بنرهای جدید  ( مناسبتهای مختلف)تبدیل وضعیت پارچه های فرسوده 

 دبیرخانه و خدمات 

1-   تنظیم و ارسال برگه های مرخصی استعالجی پرسنل ستادی و استحقاقی اپراتورها و مأموریت داخل و
 خارج استان 

2- ساعت 2400پذیرش کارآموز بمدت 

 



 
-  مراوده نامه بین واحدهای معاونت و شرکت برق و شرکتهای خصوصی از طریق سیستم فایلر پالس 

4-  و جاری نمودن بایگانی جدید در سیستم فایلر پالس91و  90راکد نمودن بایگانی سال 

5-  نامه رسانی در شرکت برق و معاونت 

6-  تنظیم و ارسال برگه های مرخصی و مأموریت داخل و خارج استان کارکنان پرسنل بهره برداری و
 تعمیرات 

7-  عدد کپی 65000تهیه بیش از 

8-  همکاری با واحد درمان در رابطه با تعویض دفترچه های بیمه پرسنل و پیگیری نسخه های درمانی 

9-  ارسال چکهای مالیاتی به اداره دارایی و تحویل رسید کامپیوتری 

10-  1391جلسه در سال  600برگزار کردن جلسات داخلی به تعداد 

-  جلسه در سال  15برگزاری و همکاری با آموزش شرکت در برگزاری جلسات به تعداد متوسط
1391 

12- نگهداری فضای سبز معاونت و تعمیرات 

13-  پستی در معاونت به خارج از استان و داخل استان  500پست نمودن بیش از 

 



 موفق و پيروز باشيد


