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اهم فعاليت های معاونت بهره برداری در سال 1399

R

ستاد معاونت بهره برداری 
  تدوين و به روزرسانی روش پايش شاخص ها و اقدامات عملیاتی در راستای اهداف معاونت بهره برداری

  شناخت وضعیت موجود سیستم های اطالعاتی و مدل داده ای در قالب طرح جامع اطالعات معاونت بهره برداری

    مجری طرح بهينه سازی
  ارتقای ظرفیت خط کابلی63  کیلوولت پست حکیم الهی

  اجرای سیستم حفاظت دوبی خط و CBF در پست 400 کیلوولت نجف آباد
  تکمیل سیستم کنترل و انتقال فرامین و ديتای پست اصفهان2 به پست اصفهان 1

  آداپتاسیون کلیدهای نیمه روغنی پست 63کیلوولت مهیار به کلیدهای وکیوم
  توسعه دو فیدر 20 کیلوولت پست محمودآباد

  تعويض تابلوهای حفاظت ترانسفورماتورهای T12 وT11  پست 230 کیلوولت اصفهان1
  راه اندازی پست سیار جديد پاتله

  بهینه سازی بی ترانسفورماتور T1 پست 230کیلوولت آبشار
  تأمین دو مجموعه فیدرخانه جهت ايستگاه های مشتاق و سامان و حفاظت های ايستگاه مشتاق

  تأمین رله های حفاظتی و تجهیزات مورد نیاز در بخش لوازم يدکی و بهینه سازی شبکه 

دفتر فنی انتقال
  انجام تست PD آنالين بر روی راکتور       P929 ايستگاه 400 کیلوولت گلپايگان 

  ادغام بخش های63  و 230 کیلوولت اصفهان در نرم افزار D.C.S زنون و D.C.S زيمنس برای استفاده در طرح های آينده 
  اجرای سیستم Sub/Scada  در D.C.S ايستگاه های GE برای ايجاد قابلیت فرمال از ديسپاچینگ 

  تعويض 24 دستگاه رله DEF  خطوط63  کیلوولت در ايستگاه های 230/63 کیلوولت کاشان و 230/63  کیلوولت مبارکه
  اجرای حفاظت ويژه تله اورلود روی خطوط 63 کیلوولت هاتف-عمار و منتظری - مورچه خورت

 P443با رله RAZFE در ايستگاه تیران - تعويض7دستگاه رله PD اصالح و بهبود سیستم حفاظتی ايستگاه 400 کیلوولت تیران شامل: اصالح  
PM  بر روی کلیدهای شبکه و اجرا در زمان  First Trip Time ( FTT ( تهیه فرآيند و نحوه تست  
  راه اندازی حفاظت TPS در ايستگاه های 230 کیلوولت  نجف آباد، شهید کاظمی، زواره و منتظری 

  تعويض رله های پشتیبان ترانسفورماتورهای T1 و T2 در پست های 230 کاشان و 230 مبارکه
  اجرای سورت بندی 2000 تن  نبشی دکل های موجود در انبار نجف آباد و استخراج 45 دستگاه برجک 230 و 400 کیلوولت  

  انجام پروژه بررسی خوردگی در فونداسیون خطوط شبکه برق اصفهان 
  تعويض مقره های خطوط 400 کیلوولت تیران و چهلستون به ايستگاه زنده رود با مقره سیلیکونی 

  اورهال کلیدهای قدرت در تعدادی از ايستگاه های انتقال و فوق توزيع
  به روزرسانی نقشه های  PSLD در ايستگاه های شرکت برق منطقه ای اصفهان

  تعمیرات اساسی ترانسفورماتور63 کیلوولت پست طاقانک
  نصب حفاظت ديفرانسیل طولی خطوط 63 مشتاق - آبشار

  راه انداری بانک خازنی در پست کوهپايه
  تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای T2  کاشان و T1 آبشار

امور ديسپاچينگ و مخابرات 
  بهینه سازی و پايدارسازی برق تکرارکننده ها و شبکه بیسیم شامل طراحی و نصب پانل خورشیدی و متعلقات، تابلو  تغذيه و کانورتور

  توسعه و بهینه سازی بستر فیبر نوری شبکه در مسیرها و ايستگاه ها و يا دفاتر شامل: الله به چمران، شلمزار، سنگبران و شهرکرد به فرخ شهر، جهانبین 
و کهندژ و فیبر نوری قطار شهری صائب و جنوب و هزارجريب و جاده نايین و پیگیری فیبر ايستگاه حافظ و اجرای فیبر کوشش

 ICCP  ارسال اطالعات درخواستی مديريت شبکه از مرکز فوق توزيع به ديسپاچینگ ملی از طريق برقراری لینک   
  رؤيت پذيری سکسیونرهای ارت سرخط ايستگاه های انتقال 

  راه اندازی ماژول تخمین حالت بر روی دک شبکه انتقال و مشارکت در مطالعات جامع پیک 1400 و به روزرسانی دک مطالعات جامع
  رؤيت پذيری برخط» مصرف مشترکین صنعتی، شرکت های توزيع تحت پوشش برق منطقه ای« و » حفاظت های ويژه ی جريانی و ولتاژی شبکه انتقال«

  اجرای برنامه پیک بار توسط نرم افزار کنترل شبکه
ادامه در صفحه بعد
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اهم فعاليت های دفتر مديريت استراتژيك و بهره وری در سال 1399
  برگزاری فرآيند ممیزی داخلی در اسفندماه بر اساس سری استانداردهای ايزو

  برگزاری سومین فرآيند ممیزی خارجی شرکت در آبانماه بر اساس سری استانداردهای ايزو
  ممیزی و ارزيابی 24 ايستگاه انتقال و فوق توزيع در سطح استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

  بررسی مدارک و مستندات 50% دفاتر حوزه ستاد و معاونت بهره برداری با حضور مشاور در قالب سیستم های مديريتی شرکت
  برگزاری چهار دوره جلسات کمیسیون توسعه مديريت با حضور نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان

  پايان پروژه برنامه ريزی و بازنگری استراتژی های شرکت برق منطقه ای اصفهان
  کسب رتبه خوب در بیست و سومین دوره جشنواره شهید رجايی

  پیگیری محاسبه شاخص های استراتژيک در يک نوبت
  محاسبه شاخص های بهره وری ارسال شده از سوی شرکت توانیر از سال 1390 الی 1398 و ارائه آن به شرکت توانیر

  ارائه گزارش تفصیلی مديريت چرخه بهره وری در شرکت برق منطقه ای اصفهان به شرکت توانیر
  حصول 32/000/000/000 ريال صرفه اقتصادی از محل اجرای پیشنهادهای کمی ارائه شده در قالب سیستم نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای اصفهان
  رشد 50 درصدی ثبت دانش های سازمانی )نسبت به سال گذشته( در قالب سیستم مديريت دانش شرکت برق منطقه ای اصفهان )ثبت و تايید اولیه تعداد 

85 دانش در سامانه مديريت دانش شرکت( 

پست 230/63  کیلو ولت لنجان

  راه اندازی مراکز ديسپاچینگ فرعی فوق توزيع با قابلیت انجام مانور مراکز فرعی در مناطق استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد( و شمال اصفهان 
)کاشان( و مرکز کنترل پشتیبان و آنمند آبشار

  اصالح سیستم تغذيه ايستگاه ها و مرکز ديسپاچینگ
  بهینه سازی شبکه پسیو نوری تحت پوشش ديسپاچینگ منطقه مرکزی

دفتر بازار برق 
  تکمیل پروژه باالنس انرژی، جهت جلوگیری از هرگونه خطا در قرائت کنتورهای بازار برق به صورت مکانیزه 

  تأمین و ادامه نصب کنتورهای النديس با دقت باال برای مشترکین صنعتی جهت باال بردن دقت در قرائت انرژی مصرفی
  به روزرسانی سیستم پايگاه داده شبکه برق )PGDS( و همسان سازی با سامانه سنجش و پايش 

 دفتر توليد و نظارت انتقال و امورهای انتقال نيرو 
  به روزرسانی کلیه مستندات امورهای انتقال در قالب  »کمیته بازنگری مستندات« 

  تهیه و تدوين دستورالعمل های HSE و آموزش موردنیاز در جهت پیشگیری و کنترل حوادث
  تهیه و تدوين دستورالعمل های ايمنی و آموزش موردنیاز و تجزيه و تحلیل حوادث از ديدگاه ايمنی

  تدوين شرح خدمات قراردادهای نگهداری و تعمیرات ايستگاه ها و خطوط
  مقاوم سازی ساختمان پست های 63 کیلوولت لردگان، امیرکبیر و فجر به علت فرسودگی و نشست زمین


