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مديريت مصرف
   برگزاری ويدئو کنفرانس های جلب همکاری و مشارکت مشترکین در اجرای برنامه های پیک سايی به مقدار سهمیه تعیین شده از سوی شرکت توانیر 

برابر 266 مگاوات جهت گذر از فصل پیک بار
   اجرای برنامه های پاسخگويی بار بر اساس برنامه ريزی و زمانبندی طبق آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی با همکاری و نظارت دفتر مديريت 

انرژی و امور مشترکین شرکت توانیر در تابستان و زمستان سال 1399 
)SAAMP( ثبت نام همکاری ها و وارد کردن اطالعات الزم در سامانه مديريت پیک بار   

   اجرای برنامه های پاسخگويی بار با همکاری 27 مشترک در دو طرح تعمیرات و تعطیالت ساالنه صنايع و ذخیره عملیاتی با متوسط ديماند کاهش يافته 
برابر 285/4 مگاوات

   تهیه نرم افزار جديد جهت محاسبات پاداش مشترکین همکار با برنامه های پیک سايی و مقايسه با نتايج سامانه مديريت پیک بار و اعمال پاداش ها با جمع 
مبلغ حدود 364 میلیارد ريال در صورتحساب مشترکین همکار

   تداوم برقراری ارتباط بین »سامانه مديريت پیک بار« با »نرم افزار بازار برق«

برآورد بار
   تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال 1409

   برگزاری جلسات کارگروه برآورد بار و انرژی منطقه اصفهان با شرکت های توزيع

مطالعات سيستم و برنامه ريزی
   مطالعات کفايت رينگ 230 کیلوولت داخل و خارج شهر اصفهان و اولويت احداث پست های 400/63 و 400/230کیلوولت اسالم آباد با شرايط مختلف تولید

   برنامه ريزی جابجايی ترانسفورماتورهای پر بار و کم بار در بخش فوق توزيع و اخذ ابالغیه از شرکت توانیر)ابالغیه شماره 4766/11مورخ 99/11/17(
   مطالعات و اخذ ابالغیه تغییر اتصاالت پست 400کیلوولت لردگان از شرکت توانیر )ابالغیه شماره 4389/11مورخ 99/10/16(

   مطالعات اتصاالت مشترک فوالد سپید فراب و اخذ تايید از شرکت توانیر 
   اخذ ابالغیه طرح های توسعه شبکه فوق توزيع از شرکت توانیر )ابالغیه شماره 512/11 مورخ 99/2/14(

   تهیه گزارش بررسی مشکالت شبکه در پیک بار سال 1400
   بررسی فنی مطالعات اتصال به شبکه بیش از 20 متقاضی ديماند

   بررسی فنی بیش از 40 مشترک صنعتی
   بازبینی ابالغیه احداث خط دو مداره صفه-آبشار و بررسی ضرورت احداث اين خط بر مبنای مطالعات دک 1405

   برگزاری کمیته زمین ايستگاه های انتقال جی و امیرکبیر و چندين ايستگاه فوق توزيع
   اتمام مطالعات و نیازسنجی مرتبط با نرم افزارهای پايه و اختصاصی مرکز پايش فازوری و آغاز پیاده سازی بخش نرم افزاری مرکز پايش فازوری 

مهندسی ارزش
   برگزاری کارگاه مهندسی ارزش جانمايی و تجهیزات پست 400/63 و 400/230 کیلوولت اسالم آباد 

GIS
   برداشت اطالعات بخشی از خطوط انتقال و فوق توزيع در امور مرکز 

   به روزرساني و ورود اطالعات کلیه پروژه هاي احداث و توسعه همزمان با پايان قراردادهاي مربوطه با هماهنگي معاونت طرح و توسعه و بهره برداری 
   به روزرساني و ورود اطالعات کلیه پروژه هاي بهینه سازی و تعمیرات همزمان با انجام تغییرات مربوطه با هماهنگي معاونت بهره برداری 

   پاسخگويی به کلیه نامه های استعالم حريم

نيروگاه های تجديدپذير
   بررسی 9 گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه های تجديدپذير

   صدور و تمديد تايیديه اتصال به شبکه برای نیروگاه های تجديدپذير با مجموع ظرفیت 105مگاوات

نيروگاه هاي مقياس كوچك
  بررسی 4 گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه های مقیاس کوچک

  صدور و تمديد تايیديه اتصال به شبکه برای نیروگاه های مقیاس کوچک با مجموع ظرفیت 49مگاوات

)WAMS( سامانه مركز پايش داده های فازوری
  پیشرفت پروژه  ی نصب PMU در پست های گلپايگان و چهلستون به میزان 100 درصد و ساير پست ها مجموعًا 40 درصد

  انجام مراحل تست و راه اندازی نرم افزار زيرساخت سامانه مرکز پايش فازوری با ديتای واقعی خروجی از PMU  های نصب شده
  انجام دوره  آموزشی بهره برداری از سیستم WAMS  به کاربران و راهبران )ستاد و معاونت بهره برداری(


