
و برنامه های آتی  91عملکرد سال 
 معاونت برنامه ریزی و تحقیقات



 نیروی انتقال طرحهای موافقتنامه شامل شرکت داخلی و ملی های نامه موافقت تبادل و تدوین و تهیه•
   ....و کشاورزی ،وچاههای  ict و تولید اختصاصی و انتقال سازی بهینه ، یزد استان برق
 

 نظارت و دولت شبکه افزاری نرم های سیستم در شرکت  نظارتی گزارشات و ها فعالیت کلیه منظم درج•
 و بودجه و ها پروژه ریالی و فیزیکی عملکرد مقایسه همچنین و بودجه عملکردی های فرم سایر و 4

   .شرکت اعتبارات
 هر دهم تا منظم بصورت شرکت ای سرمایه های پروژه ریالی و فیزیکی پیشرفت ماهانه گزارشات تهیه•

 .ماه
 جداول تکمیل جهت شرکت سطح در وجاری ای سرمایه اعتبارات و بودجه جلسات تشکیل و هماهنگی•

 توانیر جلسه در حضور برای 92 سال پیشنهادی و 91 سال اصالحی بودجه
میلیون ریال اوراق مشارکت پیش بینی شده در  237.500تهیه  مقدمات مندرج در قانون جهت  فروش•

 ت جلسه مجمع سالیانهرصو
 

هماهنگی وتهیه اطالعات مورد نیاز تشکیل جلسات بودجه شرکت تولید و تکمیل جداول مورد نیاز با •
 استفاده از نرم افزار مربوطه 

 

 و بررسی های اقتصادی دفتر بودجه

91اهم فعالیت های سال   



 پیش و 92 سال اصالحی بودجه دفترچه نیزتهیه و شرکت سطح در عملکردها وبررسی بودجه جلسات تشکیل•
 توانیر شرکت بودجه جلسه در شرکت  جهت 93 سال بینی

 پیمانکاران تعهدات به نیروگاهها فروش از حاصل منابع تخصیص جهت الزم ریزی برنامه•
 جهت ذیربط واحدهای با هماهنگی و مشابه شرکتهای در موجود ریزی بودجه فرآیند افزارهای نرم بررسی•

   . بهینه افزار نرم اندازی راه نصب و خرید و انتخاب
 مختلف واحدهای از نظرسنجی با شرکت ای سرمایه و جاری اصالحی های بودجه  تدوین و ،تهیه بینی پیش•

 داخلی و استانی ملی، ی ها نامه موافقت مبادله و پیگیری بینی، پیش•
 ایجاد و جابجایی ، ابالغ برای تسهیالتی آوردن فراهم خصوص در شرکت واحدهای کلیه با ایجادهماهنگی•

   سالیانه اصالحی و مصوب های بودجه در  اعتباری ردیفهای
 از اعم اعتباری سطوح کلیه برای انحرافات و عملکرد تعیین فصلی جلسات تشکیل برای ریزی برنامه•

   ... و ،استانی ای جاری،سرمایه
 .ماه هر دهم تا منظم بصورت شرکت ای سرمایه های پروژه ریالی و فیزیکی پیشرفت ماهانه گزارشات تهیه•
 

 و بررسی های اقتصادی دفتر بودجه

 

92برنامه های  سال   



 دفتر تحقیقات

 
 

91اهم فعالیت های سال   

 عنوان اولویت پژوهشی شرکت به مراکز دانشگاهی و پ ژوهشی 40جمع بندی و اعالم •

برگزاری جلسات متعدد با دفتر تحقیقات شرکت توانیر در خصوص محدودیت ها و قوانین ایجاد شدده  •

 در تحقیقات

 91بررسی پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی به شرکت و عقد قرارداد تنها یک عنوان پروژه در سال •

 .پروژه تحقیقاتی منعقده از سال های قبل 10پیگیری انجام •

 .پیگیری در خصوص فاز نهایی تجهیز آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه یزد•



 دفتر تحقیقات

 
 



 دفتر تحقیقات

 
 



 دفتر تحقیقات

 
 

92اهم برنامه های سال   

 .شرکت برق منطقه ای یزد 92جمع آوری اولویت های تحقیقاتی سال •

 . پیگیری عقد قراردادهای تحقیقاتی جدید عالوه بر قراردادها و تفاهم نامه های موجود سال قبل•

 .بهره برداری از آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه یزد•

 .پروژه تحقیقاتی منعقده از سال های قبل10 پیگیری انجام •

 .بهبود سنجه ها و انجام پروژه های تعریف شده در برنامه استراتژیک شرکت و معاونت•

با استفاده  از پتانسدیل داخلدی شدرکت  و گدروه هدای       R&Dامکان سنجی فعالیت  های تحقیق و توسعه •

 {بدون عقد قرارداد با محققین بیرونی}تخصصی همکاران 



 دفتر برنامه ريزی فنی و برآورد بار 

 انجام پروژه مطالعه اتصال کوتاه پستهای بحرانی در شبکه برق یزد•

تهیه و انتشار کتابچه ی گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی  مورد نیاز شدرکت بدرق منطقده ای یدزد تدا سدال       •
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 در بین شرکت های برق  منطقه ای کشور GISکسب رتبه ی یک ارزیابی •

 و اخذ ابالغیه از توانیرمشارکتی در منطقه مهریز400/63تهیه گزارش توجیهی فنی واقتصادی پست •

مس تفت ، فوالد محسن مهریزوگندلده سدازی   )مطالعه ، امکان سنجی  واعالم نحوه تغذیه متقاضیان بزرگ •

و شدرکت درجلسدات کمیتده مصدار      (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و فوالد های ارفع و بهندورد ابرکدوه  

 سنگین شرکت توزیع وشرکت وهمکاری با دفتر خدمات مشترکین درعقد قراداد فروش انرژی

 CLIPبررسی وتایید پروژه اجرای طرح کاهش سطح اتصال کوتاه در پست چادرملو با تجهیز •

91اهم فعالیت های سال   



 دفتر برنامه ريزی فنی و برآورد بار 

 
 

برای سدال   DIgSILENTتهیه و پیاده سازی فایلهای مطالعاتی شبکه فوق توزیع و انتقال یزد در نرم افزار •

 و انجام مطالعات متعدد  97و  95،  92،93جاری و سال های

 نخلستان بر شبکه سراسری،یزد و خراسان -گلشن-انجام مطالعه تأثیر خط کاوه•

 و کنترل درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها تهیه وارسال گزارشهای روزانه خالصه وضعیت صنعت برق استان•

 صنعت برق وبرگزاری دوره های آموزشی مربوطه EIGISپیاده سازی  نرم افزار •

 بررسی وپاسخ به استعالمات مربوط به طرحهای جامع شهری •

 بررسی وپاسخ به استعالمات فنی مجریان طرحها و دفترمهندسی طرحها•

 از طریق پروژه تست، سرویس و نگهداری GISاجرای طرح صحت سنجی اطالعات •

91اهم فعالیت های سال   



 دفتر برنامه ريزی فنی و برآورد بار 

انجام مطالعه وپیگیری اخذ ابالغ پست های فوق توزیع  بهادران مهریدز و دهشدیرتفت وریندگ    •

 مروست -ابرکوه132فیض ابادورینگ –مس علی اباد 132

انجام پروژه مطالعات طرح جامع شبکه های انتقال و فوق توزیع برق منطقده ای یدزد تدا سدال     •
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 انجام پروژه مطالعه اولویت بندی پروژه های طرح انتقال بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان•

 انجام پروژه پیش بینی بار پست ها•

 در صنعت برق GISانجام پروژه کاربردی نمودن •

92اهم برنامه های سال   



 گروه فناوری اطالعات

91اهم فعالیت های سال   

 نرم افزار  -

 برای دسترسی به منابع شبکه در هرزمان و هرمکان( webgateway)راه اندازی سامانه ی وب گیت وی•

 راه اندازی نرم افزار استمالك اراضی با همکاری دفترحقوقی•

 

 اصالح و بهینه سازی شبکه  -

 (جابجایی تجهیزات از روی دکل بیسم حراست به دکل اختصاصی)ساماندهی رادیو مودم های موجود •

 (تجهیزات اکتیو)بهینه سازی مسیر فیبرنوری بهره برداری •

 (تغییر در مسیر انتقال اطالعات)جداسازی شبکه پستها •

 توسعه شبکه  -

 ایجاد سه  لینک رادیویی  جدید جهت پستها و نیازهای داخلی شرکت •



 گروه فناوری اطالعات

91اهم فعالیت های سال   

 ساماندهی اتاق سرور  -

 انتقال سرورهای فیزیکی موجود به ماشینهای مجازی •

 ( سرورمجازی 32)راه اندازی ماشینهای مجازی •

 امنیت    -

 Aviraنصب آنتن ویروس آویرا •

 



 گروه فناوری اطالعات

92اهم برنامه های سال   

 تعیین تکلیف سیستم جامع اطالعاتی شرکت•

 جداسازی بستر اینترنت از شبکه داخلی •

 بروزرسانی سرویسهای زیرساخت شبکه با استفاده از فناوریهای جدید •

 پیاده سازی گردش کار اداری •

 نصب تجهیزات دیتاسنتر پشتیبان •

 توسعه ی شبکه برای پستها و نیازهای جدید شرکت •



 دفتر فناوری و مدیریت اطالعات

91اهم فعالیت های سال   

 بخش آمار و اطالعات-الف 

 انجام دو گام از پروژه نظام جامع آماری و انجام عملیات مقدماتی گام سوم پروژه•

  90تهیه کارنامه آماری سال •

 ( ماه پیش بینی 3ماهه عملکرد و  9) 91تهیه گزارش راهبردی •

ورود اطالعات در نرم افزار بهساد، سامانه پروژه هدای عمراندی اسدتانداری، سدامانه عملکدرد پدروژه هدای ریاسدت         •

 جمهوری استانداری و وزارت نیرو به صورت ماهیانه 

 درصد به صورت ماهیانه 70توانیر و گزارش پیشرفت پروژه های باالی  repتهیه بولتن آماری ، فایل •

 ارسال گزارش پرسنلی و پیشرفت پروژه های در دست اقدام به صورت سه ماهه به توانیر•

 تهیه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی •

 بروز رسانی اطالعات تابلو اطالعات وزارت نیرو و سالنامه آماری استانداری به صورت سالیانه•



 دفتر فناوری و مدیریت اطالعات

91اهم فعالیت های سال   

 بخش فناوری اطالعات-ب

تهیه فرمهای بودجه فناوری اطالعات و پیگیری الزم جهت دریافت نیازهای فناوری از واحدها و تجمیع و تلخیص آنها و •

 ارسال به شرکت توانیر

 بررسی درخواستهای رسیده مربوط به نیازهای فناوری اطالعات و تایید بودجه آنها•

 پشتیبانی سایت اینترنت و پست الکترونیک همکاران  به همراه آموزش کاربرد در طول سال •

ارتقاء ویرایشهای جدید سایت اینترنت و اینترانت جهت استفاده های روابط عمدومی جهدت اطدالس رسدانی و همچندین       •

 انتشار آمار و اطالعات بر روی انها

 پیگیری انعقاد قرارداد اشتراك اینترنت و پشتیبانی آنها با همکاری امور تدارکات •

 تهیه فرمهای ارزیابی فناوری اطالعات جهت ارائه به استانداری و شرکت توانیر•

 ICTهمکاری با گروه فناوری جهت بررسی نیازهای فناوری اطالعات در کمیته اجرائی •



 91تهیه کارنامه و آمار تفضیلی سال •

 استقرار و پیاده سازی نظام جامع آماری در سطح شرکت•

 93نیاز سنجی فناوری اطالعات جهت پیش بینی بودجه فناوری اطالعات سال •

 اجرای طرح پایلوت شرکت توانیر جهت پایگاه اطالس رسانی شرکت•

 طراحی و پیاده سازی سامانه مشترکین ، پیامک ارسال آمار و بازار برق•

 

 

 

92اهم برنامه های سال   

 دفتر فناوری و مدیریت اطالعات



 گروه مدیریت مصرف

 مدیریت مصر (الف

صنعت استان در طدرح   8وهمکاری    91هماهنگی وبرنامه ریزی برای همکاری صنایع در طرح تعطیالت و تعمیرات •

 مگاوات در بازه زمانی همکاری 22تعطیالت و تعمیرات و محاسبه تخفیف مربوطه و کاهش حداکثر

 انجام گزارشهای آماری تجزیه و تحلیل بار و مصار  صنایع بزرگ و ضریب بار مصرفی مشترکین و استان•

برگزاری جلسه با صنایع بزرگ برای تشریح دستورالعملهای الگوی مصدر  و طدرح تعطدیالت و تعمیدرات و بررسدی      •

 راهکارهای همکاری صنایع  در پیک

برای ذوب و روی و سیمان تجارت ماه تیر و مرداد و فوالدآلیاژی  16تا  12هماهنگی جابجایی ساعات پیک به زمان  •

 ماه مرداد برای پیک سایی

اجرای پروژه کنترل پیک در صنایع بزرگ و استقرار نیروهای مشاور درصدنایع جهدت همداهنگی بهتدر وراهکارهدای      •

 عملی مدیریت مصر 

 همکاری در برگزاری سمینار بهینه سازی مدیریت مصر  و انرژی های نو برای بسیجیان صنعت برق استان•

 برگزاری جلسات ستاد مدیریت مصر  استان•

91اهم فعالیت های سال   



 گروه مدیریت مصرف

 
 

 انرژی های تجدید پذیر(ب

اجرای پروژه پایلوت نصب سیستمهای خورشیدی شامل نصب ومقایسده پارامترهدای دونسدل سدلولهای خورشدیدی نصدب  اندواس آبگرمکنهدای          -1

 خورشیدی وکولر خورشیدی

 پیگیری برگزاری کارگاه مهندسی ارزش برای تامین برق منطقه دیهوك از طریق تلفیق انرژیهای نو  -2

 ...پیگیری نصب ایستگاههای پتانسیل سنجی باد برای مناطق دیهوك ،عشق آباد،کانال باد میبد و -3

پیگیری توسعه انرژیهای تجدید پذیر دراستان شامل تکمیل سنجه انرژیهای نو درسند توسعه انرژی استان ،هماهنگی جلسدات سدرمایه گدذاران     -4

 ...خارجی دربحث انرژیهای نو و

 مولدهای مقیاس کوچک(ج

مگداواتی   12.6مگاوات پرسیای شرق در محدوده پسدت صددوق،مولد    26نظارت بر اجرای قرارداد تضمینی خرید برق سرمایه گذاران شامل مولد -1

 10مگداواتی شدرکت پرسدیا ومولدد     7مگاواتی شرکت دلتا درمحدوده پسدت جهدان آباد،مولدد     22صیناکو درمحدوده پست دروازه قرآن،مولد 

مگداواتی شدرکت پرسدیا درمحددوده پسدت       17مگاواتی شرکت الیا  گستر درمحدوده پست دروازه قرآن،مولد 16مگاواتی شرکت کوثر ومولد 

 شرق

 بررسی وصدور مجوزهای احداث مولدین مقیاس کوچک شامل موافقتنامه احداث،پروانه احداث وتاییدیه اتصال برای سرمایه گذاران متقاضی  -2

 درپستهای مختلف... بررسی مسایل فنی اتصال به شبکه مولدین مقیاس کوچک شامل اتصال کوتاه ،پخش بار،پایداری گذرا و-3

91اهم فعالیت های سال   



 گروه مدیریت مصرف

 92اجرای پروژه کنترل پیک تابستان •

 91اجرای پروژه های بهینه سازی در صنایع با توجه به نتایج پروژه پیک سایی در سال•

 برگزاری کارگاه مهندسی ارزش برای تامین برق منطقه دیهوك•

 توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر•

 ممیزی انرژی ساختمان شرکت و تعیین برچسب انرژی•

 مختلفدر صنایع SECپیگیری اجرای استاندارد الگوی مصر  •

 برگزاری جلسه آموزش و تبیین دستورالعملهای مدیریت مصر  با صنایع•

 درصنایع 92اجرای طرح تعطیالت و تعمیرات تابستان•

 وپتانسیل سنجی انرژی باد درآن مناطق درمناطق دیهوك وکانال باد میبدنصب دکلهای باد سنجی •

 مگاوات 141نظارت بر قراردادهای تضمینی خرید برق مولدهای مقیاس کوچک به میزان •

 برگزاری کارگاه مدیریت مصر  ویژه پرسنل شرکت•

92اهم برنامه های سال   



 خدمات مشتركین و وصول درآمد

مگاوات و باالتر، تنظیم و عقد قرارداد فروش انشدعاب   7بررسی، مکاتبات الزم و پیگیری درخواستهای متقاضیان جدید •

 . و سایر قراردادهای مرتبط پس از هماهنگی های الزم با واحدهای مرتبط و اخذ موافقت های مورد نیاز از شرکت توانیر

های رسیده از شرکتهای توانیر، توزیع، ادارات و سازمانهای مختلف، نمایندگان مجلس و غیره در  بررسی و پاسخ به نامه•

 .نامه، قبوض و بدهی مشترکین و اطالس رسانی الزم به آنان خصوص تعرفه، آیین

پیرامدون انجدام تعهددات     -و در بعضی موارد با حضور مدیر عامل محتدرم   -برگزاری جلسات با متقاضیان و مشترکین •

فنی و پرداخت بدهی هزینه برق مصرفی همچنین جلسات متعدد با مسئولین شرکت معدادن مدس تفدت در خصدوص     

 .عقد قرارداد

پیگیری های مکرر از شرکت توانیر در خصوص عقد قرارداد انشعاب و افزایش قدرت از جمله معادن مس تفت، چادرملو •

 .و فوالد محسن مهریز همچنین برای پذیرش درخواست متقاضیان جدید

مگاوات و باالتر و همچنین شرکت در  7برگزاری جلسات کمیته مصار  سنگین جهت بررسی درخواستهای متقاضیان •

 .مگاوات شرکت توزیع  7تا  2جلسات  مشترکین 

فراهم ساختن انجام قرائت از راه دور کنتور مشترکین با مکاتبات و پیگیری مستمر برای نصدب تجهیدزات الزم توسدط    •

 .معاونت محترم بهره برداری

91اهم فعالیت های سال   
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 .گیری و محاسبات مربوطه حساب مشترکین بزرگ عالوه بر قرائت وکنترل لوازم اندازه صدور و ارسال صورت•

 .پیگیری مستمر وصول مطالبات از مشترکین با وجود مشکالت فراوان•

ارائه آمار مختلف مشترکین برای شرکت توانیر و واحدهای مرتبط در شرکت وهمچنین ارسدال  آمدار روزانده فدروش و     •

 .برای شرکت توانیر fTPوصول از طریق 

 .بررسی وکنترل اسناد مالی در زمینه فروش و وصول مشترکین•

 .بررسی کلیه قراردادهای انشعاب و افزایش قدرت و تعیین تعهدات انجام نشده در موعد مقرر•

 .پیگیری و مکاتبه الزم با مشترکین و متقاضیان در خصوص انجام تعهدات قرارداد•

 .کنترل مجدد تمامی صورت حساب های برق مصرفی مشترکین با نرم افزار شرکت توانیر•

 .انتقال اسناد غیر ضروری به بایگانی راکد و اصالح و بروزرسانی بایگانی موجود•

91اهم فعالیت های سال   
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 پيگيري عقد قرارداد انشعاب متقاضيان

، فوالدسازي چادرملو 170، فوالد بافق 8، فوالد بهنورد ابركوه 70فوالد ارفع ابركوه با قدرت 
، افزايش قدرت 30، تبديل قرارداد آزاد به عادي چغارت 35، گندله سازي چغارت 150

 .مگاوات 7به  3.5و افزايش قدرت فوالد هالل اردكان  15به  6.8فوالدسازان كيوان 

پيگيري انجام تعهدات فني براي برق دار 
 شدن متقاضيان داراي قرارداد

،  50، الكترود گرافيتي  34مگاوات، معادن مس تفت  120فوالد آلياژي با قدرت   1پروژه يزد
 .مگاوات 3.5و فوالد هالل اردكان  6.9، فوالد تاراشمش  8يكتاگرانول ميبد 

 .مگاوات 22.5و سيمان تجارت مهريز  8، شيشه شناور اردكان 15فوالد غدير ايرانيان با قدرت  پيگيري تعهدات فني مشتركان

كيلوولت  63پيگيري تأمين برق با ولتاژ 
 از طريق پست شهرك فوالد

 15و فوالد  زرفام  6.8، پارس بوتيل 10،  فوالد تابان كوير 8فوالد حديدگستر با قدرت •
 .مگاوات

92اهم برنامه های سال   
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92اهم برنامه های سال   

 .پیگیری سایر درخواستهای موجود و درخواستهای جدید•

 .قرائت از راه دور تمامی کنتورهای مشترکین•

 .پیگیری تبدیل کنتورهای مشترکین دارای چند کنتور به یک کنتور•

 .اصالح روشهای اجرایی•

 .تکمیل سایت اینترنت مربوط به سامانه مشترکین و متقاضیان•

 (.در صورت تغییر) 92سال تعرفه های  بر اساسحسابگیری  افزار صورت نرم بروزرسانی•

 .91سایر موارد معمول در سال •


