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 پيام مديريت

     عنوان یکی از نهادهای اصلی خدمت گزار استان، وظیفه خددمت رسدانی در زدوز     به  رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

و جلد   دارد به عهد  به جز مشهد، طرقبه و شاندیز را توزیع انرژی برق در نقاط مختلف شهری و روستایی استان بزرگ خراسان رضوی 

 .رضایت مشترکین و مراجعین و پاسخ گویی مناس  و به موقع از جمله اهداف اساسی و مهم شرکت در عرصه خدمات رسانی بود  است

     در راستای اهداف و سیاست های شرکت محترم توانیر و وزارت محترم نیرو، تامین برق مستمر و با کیفیت مشترکین، افزایش ظرفیدت

و اصالح شبکه ها و تجهیزات توزیع، کاهش تلفات، کاهش پیك، توسعه شبکه به منظور تامین برق متقاضیان جدید شدهری و روسدتایی   

خصوصاً مسکن مهر، اجرای برنامه های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه، بازرسی و نظارت بر زسن عملکدرد ودوازم اندداز  گیدری، تد مین      

 .روشنایی معابر  و فعاویت های مدیریت مصرف از جمله زوز  های فعاویت یك ساوه این شرکت بود  است

    در پایان ضمن سپاس گزاری به درگا  باری تعاوی که سعادت خدمت گزاری را نصی  مجموعه سربلند شرکت فرمود ، از ززمات یکایك

، توفیق  (ع)امید است با عنایت اوهی و اوطاف بیکران زضرت ثامن اوحجج. مدیران و کارکنان شایسته شرکت تشکر و قدردانی می نمایم

 .خدمت بیش از پیش به مردم شریف استان را داشته باشیم و شاهد بهبود کمی و کیفی در همه شاخص ها باشیم
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 محمدرضا مزیّنی

 عاملمدیر      



 موقعيت جغرافيايي

شهرستان،26 مطمئن و استاندارد برق نیت م فهیوظ یرضو خراسان استان برق یروین عیتوز شرکت  

   مربع لومتریک 116631 زدود یمسازت در را برق دار یروستا 2721 و شهر 67

 :از که دارد، عهد  به برق مدیریت 26 با غرب و شرق هماهنگی معاونت های طریق از

یترکمنستان و استان خراسان شماو یبه کشور جمهور شمال 

 به کشور افغانستانشرق 

 یبه استان خراسان جنوبجنوب  

 زد یسمنان و  یاستان ها بهغرب 

 .  باشد یمرتبط م  
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 چارت سازماني
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 نقشه استراتژي
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 بيانيه چشم انداز

 به فروش از پس خدمات ارائه و اوکتریکی انرژی عرضه و تامین پایدار، و مطمئن اوکتریکی انرژی توزیع مسئوویت رضوی خراسان استان برق نیروی توزیع شرکت
 .دارد عهد  به پوشش، تحت شهرستان های سطح در نیرو وزارت مقررات و ضوابط قوانین،  ار وب در را مشترکین

  به  »1404 افق در ایران اسالمی جمهوری   شم انداز«  راستای در ذی نفعان، و مشترکان مندی رضایت افزایش و مهم این تحقق برای

»  و « 1391درصدی خاموشی نسبت به سال  70کاهش  

 « درصد 7کمتر از تلفات « 

 .داشت خواهیم نظر در خود فعاویت های تمام در را زیر کلیدی های ارزش مسیر، این طی در .یافت خواهیم دست

عملکرد مداوم بهبود و اوهی وطف عنوان به خدمت از تلقی 

مشارکت نظام بکارگیری و رشد مکانیزم های طریق از انسانی منابع توانمندسازی 

 جدید اید  های از بهر  گیری و خلق برای مناس  فضایی ایجاد 

 آموزش در سخاوت و یادگیری در تواضع اصل بر تاکید و تعاوی جهت در مستمر تالش 

  مشتریان خواسته های از گرفتن پیشی و رضایت مندی افزایش و اعتماد جل 

 اداری سالمت و انضباط داشتن و اسراف از پرهیز 

 کارکنان و کارشناسان مدیران، کلیه تالش با و (ع) اوحجج ثامن زضرت عنایات و اوهی اوطاف سایه در کشوری ممتاز جایگا  داشتن و موفقیت دهه دو از پس و
  ،شرکت ارزش های و اهداف تحقق با کاری سوم دهه در سرمایه، برترین عنوان به شرکت

  .بپذیرند برتر شرکت عنوان به را ما نیز همگان و باشیم کشور برق نیروی توزیع شرکت بهترین می خواهیم                     
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 شركت در يك نگاه

 1394سال  واحد شرح
 116631 کیلومترمربع مسازت شرکت

 26 تعداد شهرستان
 67 تعداد شهر

 3 شهرستان تحت اتوماسیون شبکهشهرستان های 
 252 نفر پرسنل کارشناس و باالتر

 1166962 مشترک تعداد کل مشترکین
 674256 مشترک تعداد مشترکین شهری

 476499 مشترک روستاییتعداد مشترکین 
 16207 مشترک تعداد مشترکین سنگین

 2721 روستا برق دارتعداد روستای 

 7006 ساعتمگاوات  فروش انرژی

 1277 مگاوات پیك بار
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 شركت در يك نگاه

 1394سال  واحد شرح

 401 عدد تعداد فیدرهای فشار متوسط

 26289 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط هوایی

 136 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط زمینی

 12755 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوایی

 606 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف زمینی

 23605 دستگا  تعداد ترانسفور ماتورهای هوایی 

 137 دستگا  تعداد ترانسفور ماتورهای زمینی  

 2986 آمپرمگاووت  ظرفیت ترانسفور ماتورهای هوایی

 101 آمپرمگاووت  ظرفیت ترانسفور ماتورهای زمینی

 290138 دستگا  گازی راغ های تعداد 

 104092 دستگا  کم مصرف راغ های تعداد 
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 موجودي شبكه

1391سال  واحد شرح 1392سال   1393سال   1394سال     91به سال   متوسط رشد نسبت 
 (درصد)

 1.0 26425 26143 25876 25643 کیلومتر شبکه فشار متوسط

 2.6 13361 12939 12587 12368 کیلومتر شبکه فشار ضعیف

 4.3 23742 22765 21728 20924 دستگا  پست توزیع برق

آمپرمگاووت  ظرفیت پست توزیع برق  2817 2893 2998 3087 3.1 

روشنایی معابر راغ   3.5 394227 379609 363387 355596 تعداد 

25643 
25876 

26143 
26425 

 كيلومتر -شبکه فشار متوسط

1391 1392 1393 1394 

12368 
12587 

12939 

13361 

 كيلومتر -شبكه فشار ضعيف

1391 1392 1393 1394 

20924 

21728 

22765 

23742 

   دستگاه -پست توزيع برق

1391 1392 1393 1394 
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 1394شركت در سال و احداث عملكرد توسعه 

 جمع معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان واحد شرح

 طول شبکه فشار متوسط

 هوایی

 سیمی یك مدار 
 239.9 115.9 124 کیلومتر بدون روکش

 39.3 25.8 13.5 کیلومتر روکش دار

 سیمی دو مدار 
 3.5 0 3.5 کیلومتر بدون روکش

 0 0 0 کیلومتر روکش دار

 6.2 5.1 1.1 کیلومتر خودنگهدار

 3.4 2.3 1.1 کیلومتر زمینی

 292.3 149.1 143.2 کیلومتر جمع

 طول شبکه فشار ضعیف  

 هوایی
 5.4 5.1 0.3 کیلومتر سیمی

 384 224 160 کیلومتر خودنگهدار

 18.1 13.2 4.9 کیلومتر زمینی

 402 237 165 کیلومتر جمع

 طول شبکه معابر مستقل  

 هوایی
 3.2 2.0 1.2 کیلومتر سیمی

 30.6 25 5.6 کیلومتر خودنگهدار

 0.1 0 0.1 کیلومتر زمینی

 33.9 27 9.9 کیلومتر جمع

 ترانسفورماتور

 هوایی
 1010 649 361 دستگا  تعداد

کیلوووت  قدرت
 85400 54500 30900 آمپر

 زمینی
 4 2 2 دستگا  تعداد

کیلوووت  قدرت
 4010 2750 1260 آمپر

 شبکه روشنایی معابر

 14694 8368 6326 تعداد  راغ های منصوبه

 نص  پایه
 434 293 141 تعداد فلزی

 260 196 64 تعداد بتونی
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  1394شركت در سال احداث و عملكرد توسعه 

 معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان

142.1 146.7 

1.1 2.3 

160.3 

229.1 

4.9 13.2 6.8 
27 

0.1 0 

 طول شبکه فشار ضعیف هوایی  طول شبکه فشار متوسط زمینی طول شبکه فشار متوسط هوایی

 طول شبکه معابر مستقل زمینی طول شبکه معابر مستقل هوایی طول شبکه فشار ضعیف زمینی

معاونت هماهنگي شرق 

 استان

معاونت هماهنگي غرب 

 استان

361 

649 

2 2 

 ترانسفورماتور زمینی ترانسفورماتور هوایی

 دستگاه -ترانسفورماتور كيلومتر -طول شبكه 
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 1394و بهينه سازي در سال عملكرد اصالح 

 واحد شرح
 شركت

 جمع معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان

 طول شبکه فشار متوسط

 هوایی

 سیمی یك مدار 
 50 23 27 کیلومتر بدون روکش

 0.7 0 0.7 کیلومتر روکش دار

 سیمی دو مدار 
 0.2 0 0.2 کیلومتر بدون روکش

 0 0 0 کیلومتر روکش دار

 0 0 0 کیلومتر خودنگهدار

 1.6 0.9 0.7 کیلومتر زمینی

 52.3 23.9 28.4 کیلومتر جمع

 طول شبکه فشار ضعیف  

 هوایی
 128 81 47 کیلومتر سیمی

 5.6 4 1.6 کیلومتر خودنگهدار

 3.3 1.8 1.5 کیلومتر زمینی

 136.9 86.8 50.1 کیلومتر جمع

 طول شبکه معابر مستقل  

 هوایی
 14.4 10 4.4 کیلومتر سیمی

 2 0 2 کیلومتر خودنگهدار

 0 0 0 کیلومتر زمینی

 16.4 10 6.4 کیلومتر جمع

 ترانسفورماتور

 هوایی
 160 106 54 دستگا  تعداد

 16228 10505 5723 آمپر کیلوووت قدرت

 زمینی
 4 3 1 دستگا  تعداد

 2900 2100 800 کیلوووت آمپر قدرت
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 آمار مشتركين به تفكيك تعرفه

 نوع تعرفه 
 مصرف مشترک

  نسبت مشترک به كل تعداد
 (درصد)

  نسبت مصرف به كل كيلووات ساعتميليون 
 (درصد)

 23.94 1677 84.79 989502 خانگی 

 4.14 290 2.74 31974 عمومی

 54.45 3815 1.38 16143 کشاورزی

 11.12 779 0.52 6090 صنعتی

 3.64 255 9.84 114770 سایرمصارف

 0.14 10 0.15 1775 آزاد

 2.57 180 0.58 6708 روشنایی معابر

 100 7006 100 1166962 جمع
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 آمار مشتركين به تفكيك تعرفه

23.94% 

4.14% 

54.45% 

11.12% 
3.64% 

0.14% 2.57% 

نمودار مقايسه اي مصرف مشتركين به 

 تفکيك تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 آزاد

 روشنايي معابر

84.79% 

2.74% 

1.38% 
0.52% 

9.84% 0.15% 
0.58% 

نمودار مقايسه اي تعداد مشتركين به 

 تفکيك تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 آزاد

 روشنايي معابر
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 آمار مشتركين به تفكيك تعرفه

33.60% 

6.08% 

23.39% 

18.55% 

17.55% 

0.83% 

 سهم تعرفه هاي مختلف از فروش انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 آزاد

36.60% 

6.13% 

22.77% 

21.38% 

13.11% 

0.01% 

 سهم تعرفه هاي مختلف از وصول انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 آزاد
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 پيك بارميزان انرژي، تلفات و 

  91به سال   متوسط رشد نسبت 1394 1393 1392 1391 واحد سال
 (درصد)

 3.8 7861 7533 7511 7020 ساعتکیلووات میلیون  انرژی اکتیو تحویلی

 4.4 7006 6931 6558 6158 ساعتکیلووات میلیون  انرژی فروخته شد 

 -4 10.88 8.98 12.94 12.30 درصد تلفات

 4 1274 1248 1214 1134 مگاوات پیك  بار هم زمان

 -0.8 93.5 95.4 93.8 95.8 درصد وصووی به فروش

12.3 12.94 

8.98 

10.88 

1391 1392 1393 1394 

 درصد تلفات شبكه

 درصد تلفات

 درصد

20 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 



 انشعاباتتعداد 
 

 تعداد انشعابات فروخته شده به تفكيك تعرفه

 1394 1393 1392 1391 سال/تعرفه
 22399 32931 64029 59695 خانگی 

 1153 1489 2146 1956 عمومی

 486 481 668 585 کشاورزی

 142 181 263 265 صنعتی

 3783 4482 5541 6689 سایرمصارف

 204 193 72 272 روشنایی معابر

 28167 39757 72719 69462 جمع

درصد كاهش  59بيش از   1391نسبت به سال  1394تعداد انشعابات فروخته شده سال 
 .داشته است
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 تعداد انشعابات

 تعداد انشعابات فروخته شده به تفکيك ديماندي و غيرديماندي

 1394 1393 1392 1391 سال/تعرفه

 26314 37363 69474 66315 تك فاز غیر دیماندی

 1550 2073 2773 2707 سه فاز غیر دیماندی

 286 302 438 403 دیماندی فشارضعیف

 17 19 34 37 دیماندی ووتاژ اوویه

 28167 39757 72719 69462 جمع

 قدرت   ، فروخته شده و افزايش انشعابات ايجاد سابقه شده

 1394 1393 1392 1391 سال

 62847 54405 48999 39859 انشعابات ایجاد سابقه شد 

 28167 39757 72719 69462 انشعابات فروخته شد 

 2105 1633 1905 891 قدرت انشعابات افزایش
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 تلفات فني -تلفاتعملكرد كاهش 

 اهم اقدامات انجام شده در راستاي كاهش تلفات فني  

 1394سال  واحد شرح فعاليت
 182 دستگا  کم ظرفیت  ترانسفورماتور های نص  

توسعه شبکه فشارضعیف با هدف کاهش یا زذف شعاع تغذیه 
 50 کیلومتر توزیعپست های 

توسعه شبکه فشار متوسط با هدف کاهش یا زذف شعاع تغذیه  
 32 کیلومتر قابلیت مانور و افزایش توزیع پست های 

افزایش قابلیت مانور، ایجاد خطوط رینگ و فعاویت های انجام 
 19 فیدر تغذیه فیدرهای فشار متوسط    شعاع کاهش 

 541 کیلومتر توسعه استفاد  از کابل خودنگهدار
 12 کیلومتر استفاد  از کابل زمینی به جای شبکه هوایی

 110 کیلومتر اصالح سطح مقطع شبکه فشار ضعیف
 13 کیلومتر اصالح سطح مقطع شبکه فشار متوسط   

 33100 فیدر هرس شاخه درختان در مسیر شبکه
 2821 اصله اصالح سیستم اتصال زمین

 20166 مورد بهبود اتصاالت شبکه
 15810 مورد نص  خازن -کنترل و اصالح توان راکتیو
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 تلفات غيرفني -تلفاتعملكرد كاهش 

 كاهش تلفات غير فنيراستاي  دراهم اقدامات انجام شده 

 1394سال  واحد شرح فعاليت

 19789 دستگا  تعویض و جایگزینی کنتورهای معیوب

 173806 مشترک مشترکینانداز  گیری تست و بازرسی  ووازم 

 3150 اشتراک روشنایی معابر اشتراک های بازرسی  منظم 

 464 مورد جریان متناس  با مصرف مشترکترانسفورماتور انتخاب و جایگزینی 

 1647 فقر  غیر مجازبرق های و تبدیل جمع آوری 

 14 اشتراک واگذاری انشعابات به مشترکین به صورت ووتاژ اوویه

 37 اشتراک اووویت مشترکین دیماندی با  آی–ام –اینص  کنتورهای 

 1034 ساعت-نفر شهرستان هاآموزش مامورین بازرسی 
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 پيكعملكرد كاهش 

 (مگاوات ساعت)فعاليت ها كاهش پيك ناشي از اجراي 

 برنامه عنوان
1393 

عملکرد
1393 

برنامه
1394 

عملکرد
1394 

 66 65 29 56 فعاویت های مدیریت مصرف

 19.7 16.4 12.6 12.6 فعاویت های بهبود بهر  برداری 

 6.8 7 7.5 6 فعاویت های بهبود خدمات مشترکین 

 92.5 88.4 57 78.6 جمع

71.35 

21.3 

7.35 

 فعاليتاز اجراي ناشي  1394سال  درصد كاهش پيك 

 فعاویت های مدیریت مصرف

فعاویت های بهبود بهر  برداری   

فعاویت های بهبود خدمات مشترکین   
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 ها خاموشيعملكرد كاهش 

 عملكرد واحد شرح فعاليت
 22 فیدر افزایش تعداد فیدر فشار متوسط

 149 مورد فشار متوسط افزایش نقاط مانور
 36 فیدر فشار متوسط تعدیل بار فیدرهای

 3950 دستگا  ترموویژنهوایی با دوربین بازدید پست 
 7283 کیلومتر با ترموویژنفشار متوسط  بازدید خطوط
 29 دستگا  هواییریکلوزر  /گازینص  کلید 

 22 دستگا  هواییریکلوزر / گازیجابجایی کلید 
 259 عدد نص  تیغه هوایی
 184 عدد تعویض تیغه هوایی
 288 عدد نص  کات اوت
 394 عدد تعویض کات اوت

 103 عدد گیر  نص  برق
 257 عدد گیر تعویض برق

 193 ست نص  اسپیسر
 42 عدد خطانشان دهند  نص  

 3246 عدد تعویض مقر  بشقابی
 6607 عدد تعویض مقر  سنجاقی

 548 دستگا  های هوایی کاور نمودن اتصاالت پست
 1299 عدد ها کاور نمودن سکشن

 10850 متر فشار متوسط روکش دارتعویض سیم آوومینیوم با سیم 

 5 دستگا  خانه جدید تجهیز یا ازداث سوئیچ
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 94شاخص هاي شركت در سال 

 شاخص   عملکرد برنامه راهبرديشاخص هاي 

 0.247 0.24 نرخ انرژی توزیع نشد  در هزار  

 0.345 0.345 (دقیقه بر مشترک)خاموشی بر مشترک 

 کیلو ووت   20تعداد قطعی 
 (تعداد کل قطعی فیدرها/ تعداد کل فیدر)

10.34 11 

 9.5 10.88 (درصد)تلفات بخش توزیع 

 (  روز)موجود متوسط مدت زمان نص  کنتور شهری از شبکه 
 (انداز  گیریاز زمان پرداخت واریز وجه تا نص  ووازم )

10.8 7 

 (روز)موجود متوسط مدت زمان نص  کنتور روستایی از شبکه 
 (انداز  گیریاز زمان پرداخت واریز وجه تا نص  ووازم )

15 7 
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 94شاخص هاي شركت در سال 

28 

 عملكرد واحد شرح

 11.4 مشترک/ متر طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر مشترک

 طول شبکه فشار متوسط به ازای هر ترانس
 متر

1113.0 

 562.7 طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر ترانس

 130.0 آمپرکیلوووت  ظرفیت متوسط ترانسفورماتورهای منصوبه

 65.9 کیلومتر متوسط طول فیدرهای فشار متوسط

 92.0 دستگا / وات متوسط قدرت هر  راغ  

 36.3 مگاوات قدرت منصوبه روشنایی
 درصد مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی

 درصد
2.6 

 GIS 63.1درصد برداشت شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در 
 GIS 95.0درصد برداشت پست ها در 

 متوسط مصرف سرانه هر مشترک در سال

 کیلووات ساعت  

6003.6 

 1694.8 متوسط مصرف مشترکین خانگی در سال

 2221.8 سال در( تجاری)متوسط مصرف بخش سایر 



 نيروي انساني

معاونت هماهنگي شرق   شرح
 استان

معاونت هماهنگي غرب  
 جمع ستاد استان

 تحصیالت

 82 17 33 32 زیر دیپلم
 67 3 41 23 دیپلم

 100 11 51 38 فوق دیپلم
 195 61 66 68 ویسانس

 56 28 20 8 فوق ویسانس
 1 1 0 0 دکتری

 501 121 211 169 جمع

معاونت هماهنگي  

 شرق استان

معاونت هماهنگي  

 غرب استان

 جمع ستاد

 دکتری

 فوق ویسانس

 ویسانس

 فوق دیپلم

 دیپلم

 زیر دیپلم

 نفر

700 

500 

300 

100 

 .كاهش داشته است( نفر 71)درصد  12بيش از   1393نسبت به سال  1394پرسنل سال تعداد 
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 معاونت بهره برداري و ديسپاچينگاهم فعاليت  ها در حوزه 

دفتر نظارت بر بهره برداري 
 ،سرويس و تعميرات پيشگيرانه بهبود فرآيند بازديد 

  مورد 17سرويس و تعميرات کلي کليدها و ريكلوزرها 

برنامه ريزي جهت طرح اقدام سريع کاهش تلفات يك روستا در هر شهرستان 
،افزايش پايداري شبكه از طريق جابجايي ترانسفورماتور عمومي فول بار با کم بار 

 سيرکوله روغن ترانسفورماتورها، اندازه گيري و اصالح ولتاژ انتهاي فيدر فشار ضعيف 

 نقطه و پيگيري نصب  42شناسايي نقاط تبادلي بين شهرستان به تعدادMOF مربوطه 
 گرم در هر دو سطحخط توسعه عمليات 

 برنامه ريزي دستگاه هاي برداشت اطالعات(PDL ) براي ثبت ولتاژ در محل مصرف مشترکين در دو شهرستان نيشابور و گناباد 

امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق 
 مجاورسبزوار و شهرستان هاي براي فعاليت در راه اندازي خط گرم راه نزديك ناحيه سبزوار 

 (کيلومتر کاهش يافت 66به  69بدين ترتيب متوسط طول فيدر از ) نقطه مانوري 149فيدر فشار متوسط و ايجاد  22افزايش. 

 (و شبكه ، تستر خطاءنشان دهنده )جديد استفاده از تجهيزات... 

استقرار ديسپاچينگ ناحيه اي در شهرستان تربت حيدريه 

 فرکانس جديد 7دريافت پروانه بهره برداري براي 

 1394در سال  0.24به  1393در سال  0.25کاهش نرخ انرژي توزيع نشده در هزار از 
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 و ديسپاچينگمعاونت بهره برداري اهم فعاليت  ها در حوزه 

دفتر ايمني و كنترل  ضايعات 
 شرکت حضور نيروهاي برگزاري همايش بزرگ ايمني با 

 (باالبر / جرثقيل)بازسازي ناوگان خودرويي سنگين 

 و کنترل  شرکت هاي پيمان کاري جهت اخذ گواهي تاييديه ايمني از اداره کار  با همكاري دفتر نظارت سازمان دهي
 برنامه و پروژه

 آراستگي اتفاقات با طرح نهايي نظام خودرو  11آماده سازيS5 
 فرم که ماهيت ميداني دارند 7با قابليت سيستم موبايل اپليكيشن براي نرم افزار جامع مديريت و ايمني توسعه. 

 نقطه کاري  740شهرستان و  23محيط کار اندازه گيري آالينده هاي 

 شهرستان ها همه صفر در برگزاري مانور لحظه 

 بازار برقدفتر 
 ايشانکارگزار و ارزيابي عملكرد  8تهيه ترازنامه معامالت بورس انرژي در هر ماه و عملكرد 

 قراردادهاي دو جانبهتشكيل جلسات مرتبط با مسائل جديد در بازار برق از جمله خرده فروشي برق و 

 وتوليد پراکنده نيروگاه هاي تقاضاي مربوط به احداث  38و بررسي دريافت CHP  رضويدر سطح استان خراسان 

 توليد برق به صورت مگاوات  73ميزان به ( مولد مقياس کوچكاحداث موافقت نامه )مجوز صدورCHP   در
 IranCHPالكترونيكي استان و ثبت در سامانه شهرستان هاي 

 پراکندهروش اجرايي صدور مجوزها در حوزه توليدات تهيه 
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 برنامه ريزي و مهندسيمعاونت  اهم فعاليت  ها در حوزه 

 بودجهدفتر برنامه ريزي و 
 1395بودجه کل شرکت  براي سال پيش بيني 
 جلسه 26شهرستان ها به تعداد  1395جلسات دفاعيه بودجه سال برگزاري 
 مديره شرکت و پاورپوينت مربوطه  هيأت گزارش تهيه 
 واحدهاي مرتبطابالغ به تصويب توانير از و پس  1394کتابچه برنامه عملياتي شرکت براي سال تهيه 
 تابعهشهرستان  26شرکت به تفكيك حوزه ستادي و  1394و تدوين بودجه جاري سال تهيه 
 ستادي به واحدهاي اجرايي و فرم ها و ارسال ( 1404گانه  29شاخص هاي )اعتبارات شاخص هاي جداول تهيه 
 شهرستان ها  ابالغي بودجه هاي بر نظارت 

  دفتر مهندسي و مطالعات شبكه 
 (مورد 4)فوق توزيع در سطح استان پست هاي انجام مطالعات و نياز سنجي براي احداث و توسعه 
انجام مطالعات برآورد بار ساليانه و اخذ تاييديه توانير 

 انجام مطالعات توليد پراکنده(DG ) مورد 7و گازي بادي نيروگاه هاي اعم از 

 پروژه  فقره  2019مشتمل بر پروژه هاي برق رساني نظارت بر تهيه 

 و توسعه استقرارGIS  ترانسفورماتوردستگاه  816کيلوولت و  20کيلومتر شبكه  210بروزرساني با 
 مورد 14تدوين مشخصات فني و نقشه انواع کاالي شبكه به تعداد 

 مورد 1414کنترل و تاييد برنامه هاي ارسالي شهرستان ها در سيستم مديريت منابع طرح ها به تعداد 
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 برنامه ريزي و مهندسيمعاونت اهم فعاليت  ها در حوزه 

دفتر فن آوري اطالعات و ارتباطات 

 آنبر اجراي اپليكيشن و نظارت موبايل عقد قرارداد 

 ،و تهيه قرارداد سيستم همكاري، بررسي پيگيريGIS 

اجراي اتوماسيون شبكه توزيع شهرستان اصفهان 

راه اندازي ارتباط فيبرنوري شهرستان تربت جام و گناباد 

 شبكه مانيتورينگ تجهيزات شبكه، ترافيك سيستم و اجراي طراحي، برنامه ريزيIT  مكانيزه شهرستان ها به صورت و ستاد 

 نگهداري و پشتيبانيDOMAIN  کالينت هاي  ارسالي به اصالح سياست هاي / و ايجادشهرستان ها و ستادي دايرکتوري کليه واحدهاي و اکتيو
   DOMAIN عضو 

 برنامه هاي مخربتعيين ميزان فعاليت زيرمجموعه هاي آن، به منظور و شهرستان ها سرورهاي ستاد و فايل هاي بررسي الگ 

 و پيامكايميل آنالين، وضعيت مانيتورينگ شبكه از طريق نمودارهاي گرافيكي اطالع رساني سيستم تهيه 

 احكامسامانه تحت وب خدمات پرسنلي شامل فيش حقوقي و راه اندازي 

 بهسادبه اتكاي سيستم طرح ها منابع نرم افزار تكميل فرآيند تهيه آمار از بانك اطالعاتي 

 بهسادو سيستم مديريت اطالعات آماري طرح ها منابع نرم افزار جهت دريافت مكانيزه آمار شبكه با استفاده از بانك اطالعاتي نرم افزاري اقدامات 

 و تهيه و ارسال گزارشات آماري به توانير، استانداري... 
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 برنامه ريزي و مهندسيمعاونت اهم فعاليت  ها در حوزه 

دفتر نظارت و كنترل برنامه و پروژه 

 مترمربع 1128پروژه هاي ساختماني به متراژ  و ( عدد پايه 23700)کارگاه هاي تيرسازي کنترل و نظارت بر 

تدوين اقالم جديد مورد نياز در فهرست بهاي عمراني 

 آماده سازي نرم افزار موبايل اپليكيشن در حوزه نظارتهمكاري جهت 

تدوين آئين نامه انضباطي پيمان کاران 

 مشترکينو حفظ حقوق پيمان کاران نيرورساني به پروژه هاي و ارجاع  عادالنه تخصيص جهت رتبه بندي شرکت هاي پيمان کار 

 روش هاي   -کتابچه هاي فني -فرم ها -العمل هادستور  -نقشه ها: و مهندسي شامل در بخش برنامه ريزي اطالعات سايت شرکت بروزرساني
 اطالع رسانياجرايي و موارد 

 پست توزيع 1787کيلومتر انواع شبكه و 1464نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه ها با حجم فيزيكي 

تهيه ليست سازندگان مورد تاييد کاالي شبكه و ليست پيمان کاران مورد تاييد شرکت و درج اسامي آنان در سايت شرکت 

گروه تحقيقات 

 طرح 4طرح تحقيقاتي و تصويب  43بررسي بيش از 

 کارکنانمشارکت پيشنهاد نظام  94بررسي حدود 

اتوماسيون شبكه توزيع برق آبادان 
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 فروش و خدمات مشتركين معاونتاهم فعاليت  ها در حوزه 
 

دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات 

آموزش ماموران قرائت کل استان به منظور آموزش و بازآموزي براي ماموران قرائت و ناظرين و رؤساي خدمات مشترکين 

 بروزرساني نرم افزارPDL و اضافه شدن گزارشات مورد نياز 

 برگ 5638429به تعداد  94صدور صورت حساب صادره براي مشترکين در سال 

گروه مديريت مصرف 

 مگاوات 15/8مشترک کشاورزي و اثر بخشي  211همكاري کشاورزان در قالب طرح کشاورز هميار با جلب 

 32/36صنعت براي مشارکت در طرح ذخيره عملياتي با اثر بخشي  36با توافق نامه  طرح صنايع همكار و طرح ذخيره عملياتي با امضاء  
 مگاوات 4/5بخشي صنعت براي مشارکت در طرح تعطيالت و تعميرات با اثر  93و مگاوات 

  هوشمندکنتورهاي با نصب در طرح ملي ذخيره عملياتي شرکت کننده بررسي ديماند روزانه و ماهانه مشترکين صنعتي 

    ارگان هاي مربوطهادارات دولتي با همكاري ساختمان هاي انجام مميزي انرژي 

  ساختمان هاي شرکتنو در انرژي هاي بكارگيري همچنين ...( خورشيدي، بادي و )نو انرژي هاي ترويج استفاده از 

 (مگاوات بوده است 65پيش بيني )مگاوات کاهش پيك در پروژه هاي مديريت مصرف  66تحقق. 
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 فروش و خدمات مشتركين معاونتاهم فعاليت  ها در حوزه 
 

 دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري 

تعويض پلمپ هاي پلي کربنات فشاري با نوع استوانه پيچشي براي امنيت بيشتر 

 بازرسي مناطق آلوده شهرستان ها که احتمال وجود برق غيرمجاز در آن مناطق بيشتر بوده است. 

  نفر از کارشناسان داخلي   8مشترک با استفاده از توان  314بازرسي مشترکين ولتاژ اوليه شرکت به تعداد
 روز کاري   53شرکت در طول 

 ميليارد ريال در راستاي طرح جهادي کاهش تلفات   20کنتور معيوب با اخذ مبلغ بيش از  19789تعويض 

 مشترک با ديماند   4جايگزيني کنتورهاي مشترکين ولتاژ اوليه داراي فيدر اختصاصي شرکت به تعداد
 مگاوات بدون اعمال خاموشي با کنتور هوشمند در راستاي طرح ملي ذخيره عملياتي صنايع  24قراردادي 

 پيشگيري از شكستن لوالي درب تابلوهاي اندازه گيري با استفاده از اسپري روغن WD40 

 شرکتاندازه گيري انجام کاليبراسيون کليه دستگاه هاي 
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 معاونت منابع انسانياهم فعاليت  ها در حوزه 

 مشاغل  طبقه بندي و سازماندهي دفتر 

 پست ثابت   1059تعداد به بازنگري ساختار سازماني موجود و طراحي ساختار سازماني جديد شرکت با همكاري واحدهاي تخصصي شرکت
 اجرايي برون سپاري فعاليت هاي  شرکت و بدنه کارشناسي و نظارتي سازماني با رويكرد تقويت 

نيروي انساني برنامه ريزي  دفتر آموزش و 

 نفر  120جذب و گزينش آزمون، برنامه ريزي، برگزاري 

 نفر کارآموز در رشته هاي مرتبط در جهت تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه 114جذب 

 برنامه آموزشي، دوره و سمينار 134برگزاري 

 توانيرمديريت کلينيك برنامه ريزي و انعقاد قرارداد جهت سنجش و ارزيابي مديران با همكاري 

 نفر ساعت آموزش براي بخش هاي شغلي مختلف شرکت 50992برگزاري 

 گزارش گيرياکسل جهت تسريع نرم افزار تهيه بانك اطالعات نيازهاي استخدامي با استفاده از 

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري 

سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت : هماهنگي و نظارت بر فرآيند اجراي ارزيابي و مميزي شرکت توسط سازمان هاي بيروني و باالدستي شامل
 ...و ( دوره2)، مميزي شخص ثالث جهت تمديد گواهينامه هاي شرکت، خود مميزي صنعت برق (همايش مديران ارشد)نيرو 

 ،شهرستان ها و فرآيند مميزي داخلي شرکت در کل ستاد و مديريت برق  94-93ارزيابي عملكرد سال فرآيند و اجراي نظارت هماهنگي
 شهرستان ها

(  مدرک 80)از کل مدارک شرکت %  10از بازنگري بيش / تهيه 
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 منابع انسانيحوزه معاونت اهم فعاليت  ها در 

 به مديران ارشد( دوره4)اجرا و نظارت بر سير پايش فرآيندهاي کل شرکت و ارائه گزارشات جمع بندي 

 با عنوان توسعه دانش شماره گاهنامه 4انجام فعاليت هاي فرهنگ سازي در راستاي توسعه دانش مديريت، انتشار   توسعه مديريت، پيامك هاي
 ...مديريتي و 

 جلسه کميته هاي رسمي شرکت در حوزه کاري دفتر و تحول اداري 40تشكيل بيش از 

 تمديد گواهينامه هاي شرکتISO9001:2008   وOHSAS18001:2007 

 

 

 كاركنان و رفاهامور 

جمع آوري سوابق بيمه پرسنل حوزه ستادي و تحويل آن به همكاران 

 انسانيگزارش فصلي با عنوان گزارش بانك اطالعاتي نيروي  4فرمت جديد گزارش درخواستي توانير و ارسال تهيه 

  کشورکانون بازنشستگان شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي با موافقت وزارت تأسيس 

 درماني شاغلين و هزينه هاي مذکور و پرداخت و بروزرساني نرم افزار استان کليه ي شهرستان هاي درمان در نرم افزار و اجراي بكارگيري
 نرم افزاربازنشستگان در سطح استان با استفاده از اين 

 شرکت کننده 408برگزاري مسابقات فوتسال، شطرنج و تنيس روي ميز با مجموع 

 نفر 235برگزاري کميته پذيرش و ارزيابي نيروهاي جديداالستخدام به تعداد 
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 پشتيبانيو مالي معاونت اهم فعاليت  ها در حوزه 
 

 عموميامورنظارت برخدمات 

 دوره آموزشي کاربران باالبر با همكاري مدرس از شرکت لجور 2برگزاري 

 کاراييوضعيت خودروها از لحاظ ميزان و آمار مستمر اطالعات برآورد و بروزرساني 

 انجام طرح مصوبS5  شهرستان هاپوشش خودروهاي عملياتي مديريت برق و يكسان سازي 

 نيازمرتبط در جهت رفع مشكل خدمات خودرويي مورد و نمايندگي هاي و ارتباط با پليس راهور هماهنگي 

 تنظيف، سم پاشي و ضدعفوني ساختمان هاي موجود، لوازم و ... 
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 گوشه اي از افتخارات شركت
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 گوشه اي از افتخارات شركت
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 گوشه اي از افتخارات شركت
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گاه : انم نشرهي   1394آمار  توزعي ربق استان خراسان رضوي از ن
 

 كريم پورمهندس حسن  -مهندسيمعاونت ربانهم رزيي و : تحت نظارت
 

 دكتر      اهدي صفري افرمد -دفتر فن آوري اطالعات و ارتباطات: تهيه شده رد
 

 ردخشش فرانز  -اطالعاتكارشناس آمار و 
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