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اهم فعاليت های دفتر برنامه ريزی فنی و برآورد بار در سال 1398

خط 63 کیلوولت الله - فرودگاه نظامی به سپاهان

 مديريت مصرف
   برگزاری همایش جلب همکاری و مشارکت مشترکین در اجرای برنامه های پیک سایی به مقدار سهمیه تعیین شده از سوی شرکت توانیر برابر 250 مگاوات 

جهت گذر از فصل پیک بار
  اجرای برنامه های پاسخگویی بار با همکاری 32 مشترک در دو طرح تعمیرات و تعطیالت ساالنه صنایع و ذخیره عملیاتی با متوسط دیماند کاهش یافته 

285 مگاوات
  محاسبات پاداش مشترکین همکار با برنامه های پیک سایی با جمع مبلغ حدود 662 میلیارد ریال 

برآورد بار
  تهیه گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال 1407

   برگزاری جلسات کارگروه برآورد بار و انرژی منطقه اصفهان با شرکت های توزیع
  شرکت در جلسات آموزش نرم افزار جدید برآورد بار  

مطالعات سيستم و برنامه ريزی
  انجام مطالعات و تهیه گزارش اتصاالت 12 پست فوق توزیع درخواست 3 شرکت توزیع 

  انجام مطالعات و تهیه گزارش اتصاالت فوق توزیع ایستگاه های انتقال جی، امیر کبیر، بهارستان 
و مهیار 

  انجام مطالعات جامع بخش فوق توزیع تا سال 1405 و بررسی فنی انشعاب بیش از 40 مشترک 
صنعتی

  اتمام مطالعات و نیاز سنجی مرتبط با نرم افزارهای پایه و اختصاصی مرکز پایش فازوری 

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

GIS
  پیاده سازی نسخه چهارم استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع 
  انتقال کلیه اطالعات پایگاه داده نرم افزار GIS به پایگاه داده مطابق با استاندارد نسخه چهارم 
  به روزرساني و ورود اطالعات مربوط  به کلیه پروژه هاي احداث و توسعه همزمان با پایان 

قراردادهاي مربوطه 
  بازنگری و بررسی کلیه اطالعات خطوط انتقال و فوق توزیع و استخراج  نواقص اطالعاتی پایگاه داده 

نرم افزار GIS  و تهیه شرح خدمات و برگزاری استعالم برداشت و به روز رسانی بخشی از این خطوط

نيروگاه های تجديدپذير  
  بررسی تعداد 13درخواست نیروگاه های تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت 145مگاوات

  بررسی 33 گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر
  صدور و تمدید تأییدیه اتصال به شبکه برای نیروگاه های تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت 406مگاوات

  نيروگاه هاي مقياس كوچك
 بررسی 2 گزارش مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه های مقیاس کوچک

  صدور و تمدید تأییدیه اتصال به شبکه برای نیروگاه های مقیاس کوچک با مجموع ظرفیت 
14مگاوات

  تمدید موافقت نامه و پروانه احداث جهت سرمایه گذاران این نیروگاه ها با مجموع ظرفیت 
83 مگاوات

  هماهنگي با سایر واحدهاي شرکت جهت  اتصال  نیروگاه هاي جدید به ایستگاه هاي فوق توزیع 
با مجموع ظرفیت 11 مگاوات


