خالصٍی عمذٌ فعالیتَای گريٌ آمار ي
اطالعات مذیریت
آهار ٍ اطالػات پایِ ّز تصوینگیزی خزد یا والى

اطالػات هذیزیت تصوین گزفتٌذ:
 .1تِ تؾىیل هٌظن جلغات وارگزٍُ آهار ٍ اطالػات تِ
صَرت فصلی ٍ فَریت هاّاًِ الذام ًوایٌذ.

اعت .اطالػات صحیح ٍ تٌْگامّ ،ز عاسهاى یا ًْاد را
تِ عَی تصوینگیزی صحیح عَق دادُ ٍ تالؼىظ،

شرکت برق منطقه ای اصفهان

اطالػات غلط یا دیزٌّگام آى را تِ ٍرطِ ًاتَدی
هیوؾاًذ .لذا ،تالػ ّز عاسهاى ٍ یا جاهؼِ ای تایذ در

گزارش نه ماهه آمار

راعتای تَلیذ آهار ،ارلام ٍ اطالػات صحیح ٍ عپظ
اًتمال تِ هَلغ تِ ًْادّای هٌاعة تاؽذ.
رعالت گزٍُ آهار ٍ اطالػات هذیزیت در ؽزوت تزق
هٌطمِای اصفْاى ًِ تَلیذ آهار ٍ اطالػات ،تلىِ
گزدآٍری ٍ اًتمال صحیح ٍ تِ هَلغ آهارّای دریافتی

 .2داؽثَرد هذیزیتی ًزمافشار عیغتن هذیزیت اطالػات
آهاری (تْغاد) را راُاًذاسی ًوَدُ تا وارتزاى ایي عیغتن
تَیضُ هذیزاى تِ عَْلت تِ آهار ٍ اطالػات دعتزعی
داؽتِ تاؽٌذ.
 .3آییيًاهِای را تا ػٌَاى

اس ٍاحذّای هختلف هیتاؽذ .تؾخیص هغایزتّا ٍ

" آییهوامٍ تبادل آمار ي اطالعات شرکت برق

تالػ ٍ هذاوزُ جْت رفغ آىّا ًیش اس دیگز ٍظایف

مىطقٍای اصفُان"

وارؽٌاعاى آهار اعت .طی چٌذ هاِّ اخیز ٍ تا تَجِ
تِ ایٌىِ یىغاىعاسی عاس ٍ وار خزٍج آهار ٍ اطالػات

تٌظین ًوَدُ ٍ تِ تصَیة تزعاًٌذ.

اس ٍاحذّای هختلف ؽزوت تِ عثة پیؾگیزی اس
ارعال هَاسی آهار ٍ ارلام ٍ تَجَد آهذى هغایزت

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

ضزٍری تِ ًظز هیرعیذ ،گزٍُ وارؽٌاعاى آهار ٍ

داوستىیَا:

دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات

قسمت ايل :آشىایی با ایىفًگرافیک

گروه کارشناسان آمار و اطالعات مدیریت

ایىفًگرافیکَا تزویثی اس اطالػات ٍ ػٌاصز گزافیىی

دی ماه 1398

ٍ تصزی ّغتٌذ وِ در جْت تفْین ٍ اًتمال عادُ ٍ

عزیغ هفاّین طزاحی هیؽًَذٍ .اصُی Infographic

عٌگ در غار  Chauvetدر جٌَب فزاًغِ وِ

خالصٍ يضعیت شرکت برق مىطقٍای اصفُان

تزویة دٍ ٍاصُی  Graphic ٍ Informationاعت

پیؾیٌیاى ها تا هصَر وزدى ػىظ حیَاًات اطالػاتی

تا پایان آرر 1398

وِ ّز چٌذ در ستاى فارعی ٍاصُ "اطالع ًگاؽت" تزای

را رٍی دیَارُّای غار حه وزدُاًذ.
خالصٍ يضعیت کلی شبکٍ برق اصفُان (مگايات)*

آن تزگشیذُ ؽذُ اعت ،اها تیؾتز تا ٍاصگاى ایٌفَگزافی،
ایٌفَگزاف ٍ یا دادًُوا ؽٌاختِ هیؽَد .اّویت ٍ لشٍم
اعتفادُ اس اطالع ًگاؽتّا اس آًجا رٍؽي هیگزدد وِ
هغش اًغاى در پزداسػ ٍ تِ خاطز عپزدى اطالػاتی وِ
اس طزیك تصاٍیز دریافت هی وٌذ در همایغِ تا خَاًذى
هتيّا تغیار تْتز ػول هیوٌذ .اگز تصَر هیوٌیذ وِ
ایىفًگرافیک یه اتشار جذیذ اعت تایذ تگَئین وِ
ؽوا عخت در اؽتثاُ ّغتیذ ،سیزا تؾز اس ّشاراى عال

ایٌفَگزافیهّا اس جٌثِّای هختلف دعتِتٌذی

پیه تار تَلیذی

4921

ؽذُاًذ وِ در اداهِ تِ دٍ ًَع آى اؽارُ خَاّین ًوَد.

پیه تار هصزفی

5248

طًل خطًط اوتقال ي فًق تًزیع (کیلًمترمذار)

دعتِتٌذی ایٌفَگزافیهّا تز اعاط ؽیَُ پیادُ
عاسی:
 .1ایستا :ولیِ اطالػات در یه ًگاُ تِ صَرت
یه تصَیز ٍاحذ ًوایؼ دادُ هیؽًَذ.
 .2پًیا :اطالػات در یه تَالی خطی تِ صَرت

پیؼ اس ایي ؽیَُ تزای اًتمال ٍ تفْین اطالػات

هتحزن

اعتفادُ هیوزدُ اعت .لذیویتزیي ًوًَِای وِ تا تِ

 .3تعاملی :اطالػات هؼوَالً در تغتز ٍب ٍ تٌاتز

حال وؾف ؽذُ اعت هزتَط هیؽَد تِ اٍاخز ػصز–

ٍ

اًیویؾي

ارائِ

هیؽًَذ.

طَل خطَط  400ویلٍَلت

2158/4

طَل خطَط  230ویلٍَلت

1665/2

طَل خطَط 63ویلٍَلت

هجوَع طَل خطَط اًتمال ٍ فَق
تَسیغ

6178/9
10002/5

تعذاد ایستگاٌ َای اوتقال ي فًق تًزیع

تؼذاد ایغتگاُ ّای  400ویلٍَلت

16

تؼذاد ایغتگاُ ّای  230ویلٍَلت

20

عِتؼذی ًؾاى دادُ هیؽًَذ.

تؼذاد ایغتگاُ ّای  63ویلٍَلت

175

دعتِتٌذی تز اعاط ؽیَُ ارائِ اطالػات:

هجوَع ایغتگاُ ّای اًتمال ٍ فَق
تَسیغ

211

اًتخاب

وارتز

تِ

ًوایؼ

در

هیآیٌذ.

 .4فیسیکی :اطالػات در لالة یه حجن یا هاوت

ظرفیت ایستگاٌ َای اوتقال ي فًق تًزیع
(مگايلت آمپر)

بخشی از ایىفًگرافیک طراحی شذٌ گريٌ آمار

* پیه تار تَلیذی ٍ هصزفی تا احتغاب تَلیذ صٌایغ تِ تزتیة در تاریخ 1398/04/18 ٍ 1398/04/24تِ دعت آهذُ اعت( .هٌثغً :زم افشار جاهغ اطالػات دیغپاچیٌگ(ًادی))

ظزفیت ایغتگاُ ّای  400ویلٍَلت

7710

ظزفیت ایغتگاُ ّای  230ویلٍَلت

5530

ظزفیت ایغتگاُ ّای  63ویلٍَلت

8793/5

هجوَع ظزفیت ایغتگاُ ّای اًتمال ٍ
فَق تَسیغ

22033/5

