
 و برنامه هاي آتي  92عملكرد سال 

 طرح و توسعهمعاونت 



 1392سال طرح و توسعه در اهم فعاليت هاي معاونت 

 هاي در دست اقدامپروژه 
o اهم . ميليارد ريال بوده است 2817پروژه با اعتبار   44تعداد پروژه هاي طرح انتقال   1392در سال

 :پروژه ها به شرح ذيل مي باشد
o كيلوولت نخلستان بافق 400پست 
o كيلو ولت نيروگاه  400خطB.O.O صدوق 
o كيلوولت ميبد 63پست 
o كيلوولت شهرك صنعتي فوالد 63پست 
o كيلوولت شهيدان پاكنژاد 63پست 
o كيلوولت در پست چادرملو 230توسعه دوبي 
o كيلوولت نخلستان بافق 230اتصاالت 
o كيلوولت چرخاب 63پست 
o با مشاركت متقاضي(ابركوه -كيلو ولت سورمق 230خط( 
o كيلوولت توليد پراكنده 20فيدر  7توسعه 
  



 1392سال طرح و توسعه در اهم فعاليت هاي معاونت 

 هاي پايان يافتهپروژه 
o10  اهم پروژه هاي پايان . پايان يافته است 92ميليارد ريال در سال  470پروژه با هزينه كل بالغ بر

 :يافته به شرح ذيل مي باشد
o كيلوولت كابلي آزادگان 63خط 
o شمال 230بافق در پست  132ورود  خروج خط 
o كيلوولت آزادگان 20/63پست 
o كيلوولت رستاق 230پست 
o سيم كشي  فيبرنوريOPGW ) خط قديم يزدI -  يزدII( 
o كيلوولت و پست سيار بهمن ابركوه 66خط 
o بي خط اصفهان و راكتور(يزد دو  400توسعه پست( 
o دومداره اردكان 400خط 
oافزايش ظرفيت پست نير 
o اردكان 230كيلوولت در پست  63فيدر  2توسعه 

 



 نظارت عاليه بر اجراي پروژه ها
o نظارت عاليه بر پروژه هاي احداثي توسط متقاضيان و مشتركين، از ديگر فعاليتهاي اين معاونت

 :مي باشد كه اهم آنها به شرح ذيل است
o  
oكيلوولت مهريز 400احداث پست 
o كيلوولت سرو 400توسعه ترانس سوم در پست 
o كيلوولت  براي مشتركين در پست شهرك صنعتي فوالد  63احداث سه فيدر خط 
o كيلوولت فوالد بافق 400احداث خط 
o پست بال فصل -1كيلوولت فوالد آلياژي يزد230احداث خط 
o نيروگاه چادرملو -كيلوولت سرو230احداث خط 
o معدن مس علي آباد تفت -كيلوولت ابركوه 132احداث خط 
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 فعاليت هاساير 
o كيلوولت ابركوه ٢٣٠برگزاري كارگاه مهندسي ارزش براي خط 
oاستقرار و بكارگيري مديريت دانش 
oتدوين دستورالعمل تست هاي راه اندازي پروژه ها 
oکميته کام معاونت(پيگيري مديريتي ويژه پروژه هاي استراتژيك با تشكيل جلسات هفتگي( 
oپيگيري تهيه نرم افزار مديريت فرآيند هاي مديريت پروژه 
oپيگيري ايجاد ساختار ماتريسي براي مديريت پروژه ها 
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 ١٣٩٣برنامه هاي سال عناوين 

o اجرای پروژه های طرح انتقال 
oواگذار شده به متقاضيان و مشترکين ( نظارت عاليه بر اجرای پروژه ها( 
oتهيه و بكارگيري نرم افزار اتوماسيون فرآيندهاي مديريت پروژه 
oتدوين دستورالعمل و چك ليست فني براي طراحي پروژه ها 
oتدوين درس آموخته هاي پروژه ها 
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