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    عنوان یکی از نهادهای اصلی خدمت گزار استان، وظیفه خدمت رسانی در حووز   به  رضویتوزیع نیروی برق استان خراسان شرکت

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

جلب رضایت مشترکین و مراجعین و پاسخ گویی مناسب و به موقع از جمله اهداف اساسی و مهم شرکت در عرصوه خودمار رسوانی    

 .بود  است

    و همچنین در راستای « اقدام و عمل -اقتصاد مقاومتی»از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال  1395سال نام گذاری توجه به با

تحقوق کامول   : اعوم از تحقق منویار ایشان، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی نسبت به اجرای فعالیت های ارزند  ای 

و ظرفیت های مهندسوی و طراحوی   ارتقای پروژ  های اقتصاد مقاومتی شرکت مطابق سهمیه تأمین شد  توسط شرکت محترم توانیر، 

در طور     ، نصب کنتور هوشمند برای مشوترکین دیمانودی صونعتی و کشواورزی     اهش تلفاراجرای پروژ  های مختلف در راستای ک

روستایی، انجوام فعالیوت هوای متعودد در     خدمار به مشترکین محترم شهری و روستاهای بی برق، بهبود ارائه فهام، برق دار نمودن 

 .راستای کاهش خاموشی ها، کنترل پیک بار اقدام کرد  است

      در پایان ضمن سپاس گزاری به درگا  باری تعالی که سعادر خدمت گزاری را نصیب مجموعوه سوربلند شورکت فرموود ، از زحموار

امید است با عنایوت الهوی و الطواف بیکوران حثورر  وامن       . یکایک مدیران و کارکنان شایسته شرکت تشکر و قدردانی می نمایم

 .، توفیق خدمت بیش از پیش به مردم شریف استان را داشته باشیم و شاهد بهبود کمی و کیفی در همه شاخص ها باشیم(ع)الحجج

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 مزيّنيمحمدرضا 

 عاملمدير 



برق منطقه ای خراسان متولی امور تولید، انتقال و توزیوع بورق بوود اموا در راسوتای       1371از سال قبل 
شرکت توزیع برق  1371سیاست های دولت که به سمت و سوی خصوصی سازی گام برمی داشت در سال 

 . گردیدایجاد استان خراسان 

 شهرستان مشهد شرکت توزیع نیروی برق  1373در سال     

 خراسان جنوبی شرکت توزیع نیروی برق  1379در سال     

 خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق  1381در سال     

.گردید منفک شرکت این از    
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 شهرستان 26مطمئن ن برق استاندارد و یفه تأمیوظ یبرق استان خراسان رضو یرویع نیتوزشرکت ، 

 :ازعهد  دارد، که لومتر مربع به یک 116794حدود  یبرق دار را در مساحت یروستا 2731شهر و  68

یترکمنستان و استان خراسان شمال یبه کشور جمهور شمال 

 به کشور افغانستانشرق 

 یبه استان خراسان جنوبجنوب  

 زد یسمنان و  یاستان ها بهغرب 

 .  باشد یمرتبط م  

 شرکت،از ویژگی های شبکه برق این 

 .می باشد

 

8 



9 

 عالو  بر  1395حوز  کاری شرکت در سال 
   2شهرستان در قالب  26حوز  ستادی بالغ بر 

 .مدیریت برق می باشد 27معاونت هماهنگی و 

 معاونت هماهنگي برق شرق   معاونت هماهنگي برق غرب

 مديريت برق تربت حيدريه 1 مديريت برق سبزوار 1

 مديريت برق تربت جام 2 مديريت برق نيشابور 2

 مديريت برق گناباد 3 مديريت برق کاشمر 3

 مديريت برق تايباد 4 مديريت برق قوچان 4

 مديريت برق فريمان 5 مديريت برق بردسکن 5

 مديريت برق خواف 6 مديريت برق چناران 6

 مديريت برق سرخس 7 مديريت برق درگز 7

 مديريت برق رشتخوار 8 مديريت برق خليل آباد 8

 مديريت برق مه والت 9 مديريت برق جوين 9

 مديريت برق زاوه 10 مديريت برق فيروزه 10

 مديريت برق بجستان 11 مديريت برق جغتاي 11

 مديريت برق باخرز 12 مديريت برق کالت 12

 مديريت برق خوشاب 13

 مديريت برق داورزن 14

 مديريت برق گلبهار 15
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 1395سال   واحد شرح

 1197847 مشترک تعداد کل مشترکین

 68 شهر تعداد شهرهای برق دار

 2731 روستا برق دارتعداد روستای 

 413 عدد تعداد فیدرهای فشار متوسط

 26716 کیلومتر متوسططول شبکه فشار 

 13787 کیلومتر ضعیفطول شبکه فشار 

 24763 دستگا  ماتورتعداد ترانسفور 

 3174 آمپرمگاولت  ترانسفورماتورظرفیت 

 412284 دستگا   راغ تعداد 

 6833 ساعتمگاوار  فروش انرژی

 1270 مگاوار پیک بار
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1391سال  واحد شرح 1392سال   1393سال   1394سال   1395سال   به  درصد رشد نسبت 
   1394سال  

 1.1 26716 26425 26143 25876 25643 کیلومتر شبکه فشار متوسط

 3.2 13787 13361 12939 12587 12368 کیلومتر شبکه فشار ضعیف

 4.3 24763 23742 22765 21728 20924 دستگا  پست توزیع برق

آمپرمگاولت  ظرفیت پست توزیع برق  2817 2893 2998 3087 3174 2.8 

روشنایی معابر راغ   4.6 412284 394227 379609 363387 355596 تعداد 

25643 25876 
26143

26425 
26716 

 كيلومتر -شبکه فشار متوسط

1391 1392 1393 1394 1395

12368 12587 
12939 

13361 
13787 

 كيلومتر -شبكه فشار ضعيف

1391 1392 1393 1394 1395

20924 
21728 

22765 
23742 24763 

 دستگاه   -پست توزيع برق
1391 1392 1393 1394 1395

14 



15 

                                                                                                                             

 شهرستان  

    
مساحت 
كيلومتر 

 مربع

 -متوسططول خط فشار  -MWاوج مصرف 
KM  طول خط فشار ضعيفKM-  تعداد ترانسفورماتور

 (دستگاه)
ظرفيت ترانسفورماتور 

KVA  (دستگاه)تعداد  چراغ 

بار  
غيرهمزمان 
 در ماه  اسفند

بار همزمان در  
پيک  بار شركت 

 در ماه  اسفند
هوايي  زميني هوايي

 سيمي
هوايي 

 گازي كم مصرف زميني  هوايي زميني  هوايي زميني خودنگهدار

 12395 2553 1430 90365 2 738 18.38 46.32 428.28 0.38 1001.38 33.7 36.6 8150 بردسکن

 4288 2205 0 66465 0 512 1.40 35.45 246.55 0.96 688.01 20.9 21.2 1658 جغتاي

 11576 2601 0 79510 0 570 1.00 44.93 298.95 1.51 762.96 38.2 38.8 1682 جوين

 11462 1315 0 111100 0 919 12.10 67.70 250.00 2.29 593.59 26.5 39.8 2225 چناران

 5342 2012 0 57340 0 524 0.29 34.26 221.55 0.19 383.34 25.7 28.0 1767 خليل آباد

 7163 2067 0 54840 0 537 0.98 15.09 327.86 0.29 777.09 13.1 14.9 1980 خوشاب

 11978 3160 315 62495 1 612 21.05 67.24 378.37 0.79 651.13 12.6 12.8 4187 درگز

 24161 6632 25095 275880 32 2313 109.89 144.76 933.99 34.89 2285.73 94.4 96.0 16692 سبزوار

 5197 1939 0 61955 0 507 0.58 40.04 276.24 0.13 730.17 16.5 18.4 1669 فيروزه

 15274 6797 3660 152735 5 1322 27.44 145.28 630.41 6.91 1117.39 46.4 47.2 3891 قوچان

 19657 3613 14995 127325 21 928 56.36 80.88 615.81 16.71 875.60 32.3 33.3 1896 كاشمر

 3454 2196 655 24660 2 313 0.80 54.56 158.40 0.85 597.62 5.4 5.8 3517 كالت

 9488 2623 3930 168285 7 1410 36.85 145.39 232.13 5.47 612.94 23.5 25.5 1125 گلبهار

 34095 8419 31060 421715 40 2909 110.74 284.76 1163.76 34.11 2605.11 133.7 136.0 7156 نيشابور

معاونت هماهنگي 
 غرب استان

57595 554 523 13682 105 6162 1207 398 14114 110 1754670 81140 48132 175530 
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 شهرستان  
مساحت     

كيلومتر 
 مربع

 -متوسططول خط فشار  -MWاوج مصرف 
KM  طول خط فشار ضعيفKM-  تعداد ترانسفورماتور

 (دستگاه)
ظرفيت ترانسفورماتور 

KVA  (دستگاه)تعداد  چراغ 

بار  
غيرهمزمان 
 در ماه  اسفند

بار همزمان  
در پيک  بار 

شركت در ماه  
 اسفند

هوايي  زميني هوايي
 سيمي

هوايي 
 گازي كم مصرف زميني  هوايي زميني  هوايي زميني خودنگهدار

 6265 720 0 31120 0 349 2.33 34.26 131.49 0.20 440.38 8.6 9.8 1618 باخرز

 5221 1287 0 39215 0 462 5.25 37.69 168.92 0.20 921.45 11.2 11.4 4300 بجستان

 7607 5137 1430 106920 2 707 9.49 101.98 253.47 2.45 800.76 48.6 49.4 3466 تايباد

 24521 8041 2650 261285 4 1824 38.18 134.82 771.87 4.46 2115.37 96.6 98.2 8166 تربت جام

 24645 8014 14030 212242 17 1619 71.32 126.36 948.94 19.23 2153.85 73.6 74.8 6692 تربت حيدريه

 15297 3650 400 99075 1 841 8.18 99.94 517.64 0.34 1152.92 24.1 25.7 9250 خواف

 5355 7052 0 64675 0 598 6.95 27.75 354.37 0.00 779.63 38.1 39.5 3597 رشتخوار

 4604 5371 0 81130 0 735 0.15 55.75 269.24 0.09 737.87 23.9 24.3 2438 زاوه

 8416 5742 1260 80645 2 677 18.65 62.84 346.52 2.00 978.48 28.5 29.0 5473 سرخس

 7751 3821 1130 113960 2 847 13.69 56.59 257.60 0.87 921.65 28.2 40.4 4300 فريمان

 16061 4357 2630 136550 5 1176 49.01 79.95 548.33 5.31 1119.72 26.9 29.4 6643 گناباد

 6959 2728 0 88330 0 671 1.44 49.38 359.51 0.15 770.98 26.8 29.8 3256 مه والت

معاونت 
هماهنگي شرق 

 استان
59199 462 435 12893 35 4928 867 225 10506 33 1315147 23530 55920 132702 

 308232 104052 104670 3069817 143 24620 622.5 2074 11090.2 141 26575 958 1016 116794 شركت
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 شهرستان

 تعداد مراكز تابعه

تعداد 
شهرهاي 

تحت 
 پوشش

تعداد 
روستاهاي 

تابعه 
 برق دار

 تعداد مشتركين درتعرفه هاي مختلف نوع انشعابات   (نفر ) پرسنل 

ي  
ها

هر
 ش

ت
را

دا
ا

عه
تاب

 

عه
تاب

ي 
ها

هر
 ش

ير
وا

د
 

زير  
فوق   ديپلم ديپلم

 ديپلم
ليسانس و 

 جمع باالتر

 عادي

 جمع معابر ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سنگين

 روستايي شهري

 34252 273 3590 306 597 999 28487 558 16637 17057 14 10 2 1 1 83 3 1   بردسكن

 17301 137 1270 53 391 486 14964 354 12967 3980 9 3 4 2 0 52 1     جغتاي

 21111 143 1943 84 465 573 17903 487 14836 5788 12 5 4 0 3 51 1     جوين

 32080 238 3055 380 698 730 26979 830 12763 18487 21 7 6 4 4 110 1     چناران

 22226 122 2167 92 466 522 18857 344 12998 8884 10 5 4 0 1 26 2 1   خليل آباد

 15241 85 618 27 325 426 13760 270 12998 1973 6 1 5 0 0 63 1     خوشاب

 30575 291 3366 86 227 1005 25600 283 11416 18876 16 8 6 2 0 154 4 3   درگز

 155754 715 18979 1161 1700 4231 128968 1479 42215 112060 38 15 12 9 2 222 4 3 1 سبزوار

 21008 176 817 75 371 742 18827 351 16689 3968 11 4 5 1 1 140 2 1   فيروزه

 74384 502 7129 282 904 2254 63313 1105 33020 40259 25 12 8 3 2 207 3 2 1 قوچان

 74225 364 8824 437 527 1811 62262 502 26121 47602 26 12 8 4 2 59 2   1 كاشمر

 13926 156 843 48 167 519 12193 89 9501 4336 7 2 4 1 0 93 2 2   كالت

 41945 156 2228 101 541 1815 37104 511 8288 33146 14 9 4 1 0 72 2 1   گلبهار

 171737 872 18393 1172 1891 4474 144935 2271 50744 118722 44 22 9 6 7 296 6 2 2 نيشابور

معاونت  
هماهنگي  غرب 

 استان
5 16 34 1628 23 34 81 115 253 435138 281193 9434 614152 20587 9270 4304 73222 4230 725765 
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 شهرستان

 تعداد مراكز تابعه
تعداد  

شهرهاي  
تحت  
 پوشش

تعداد  
روستاهاي  

 تابعه برق دار

 تعداد مشتركين درتعرفه هاي مختلف نوع انشعابات    (نفر ) پرسنل 

ي  
ها

هر
 ش

ت
را

دا
ا

عه
تاب

 

ي  
ها

هر
 ش

ير
وا

د
عه

تاب
 

فوق   ديپلم زير ديپلم
 ديپلم

ليسانس  
 جمع و باالتر

 عادي
ساير   صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سنگين

 جمع معابر مصارف

 روستايي شهري

 17824 94 1135 40 358 533 15664 109 14018 3697 8 3 3 0 2 64 1     باخرز

 14968 113 1351 95 317 522 12570 348 6532 8088 9 5 3 . 1 47 2 2   بجستان

 36136 182 3749 132 515 905 30653 561 9597 25978 17 5 3 6 3 39 3 1   تايباد

 79775 498 7914 173 1154 1946 68090 1172 35781 42822 33 15 12 3 3 235 5 1 2 تربت جام

 98713 571 12298 455 1000 2422 81967 999 34422 63292 40 18 10 5 7 168 4 1 2 تربت حيدريه

 43723 252 3384 230 505 1174 38178 658 19080 23985 18 6 11 0 1 85 5 2 1 خواف

 21681 140 1359 59 514 602 19007 541 16012 5128 9 4 4 0 1 57 2 1   رشتخوار

 25352 159 1306 89 592 615 22591 447 20816 4089 10 4 4 1 1 72 1 1   زاوه

 30524 191 2388 75 446 770 26654 421 14874 15229 14 4 6 3 1 71 2 1 1 سرخس

 34410 312 3431 313 586 1070 28698 602 12881 20927 16 10 5 0 1 147 4 2   فريمان

 45756 371 5848 364 895 1460 36818 697 11785 33274 18 10 7 0 1 88 3 1 1 گناباد

 23220 154 2595 92 642 575 19162 639 12804 9777 9 5 3 1 0 30 2 1   مه والت

معاونت  
هماهنگي  
 شرق استان

7 14 34 1103 22 19 71 89 201 256286 208602 7194 400052 12594 7524 2117 46758 3037 472082 

 ستاد
    
  

3 3 13 98 117   

 1197847 7267 119980 6421 16794 33181 1014204 16628 489795 691424 571 302 165 56 48 2731 68 30 12 شركت



 جمع معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان واحد شرح

طول شبکه  
 فشار متوسط

 هوایی

سیمی یک  
 مدار 

 239.7 94.0 145.7 کیلومتر بدون روکش
 93.8 65.9 27.9 کیلومتر روکش دار

سیمی دو  
 مدار 

 0.9 0.9 0.0 کیلومتر بدون روکش
 7.5 5.3 2.2 کیلومتر روکش دار

 2.3 1.0 1.2 کیلومتر خودنگهدار
 4.8 4.4 0.3 کیلومتر زمینی
 348.9 171.6 177.4 کیلومتر جمع

طول شبکه  
 فشار ضعیف  

 503.7 306.9 196.8 کیلومتر   خودنگهدار هوایی
 16.3 12.5 3.8 کیلومتر زمینی
 520 319.4 200.6 کیلومتر جمع

طول شبکه  
 معابر مستقل  

 71.7 43.7 28.0 کیلومتر   خودنگهدار هوایی
 0.7 0.0 0.7 کیلومتر زمینی
 72.4 43.7 28.7 کیلومتر جمع

 ترانسفورماتور

 هوایی
 1166 743 423 دستگا  تعداد
 98115 63090 35025 آمپرکیلوولت  قدرر

 زمینی
 1 1 0 دستگا  تعداد

 1250 1250 0 آمپرکیلوولت  قدرر

شبکه روشنایی 
 معابر

 18200 10416 7784 تعداد  راغ های منصوبه

نصب  
 پایه

 1078 875 203 تعداد فلزی
 1055 420 635 تعداد بتونی
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معاونت هماهنگي شرق 

 استان

معاونت هماهنگي غرب 

 استان

423 
743 

1 0 

 ترانسفورماتور زمینی ترانسفورماتور هوایی

 دستگاه -ترانسفورماتور كيلومتر -طول شبكه 
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 معاونت هماهنگي غرب استان معاونت هماهنگي شرق استان

177 167.1 

0.3 4.4 

196.8 

306.9 

3.8 12.5 28 43.7 0.7 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



 نوع تعرفه 
 مصرف مشترک

  نسبت مشترک به كل تعداد
 (درصد)

  نسبت مصرف به كل كيلووات ساعتميليون 
 (درصد)

 24 1687 84.67 1014204 خانگی 

 4 296 2.77 33181 عمومی

 53 3502 1.40 16794 کشاورزی

 12 860 0.54 6421 صنعتی

 4 295 10.02 119980 سایرمصارف

 2 193 0.61 7267 روشنایی معابر

 100 6833 100 1197847 جمع
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24.70% 
4.30% 

51.30% 

12.60% 
4.30% 2.80% 

نمودار مقايسه اي مصرف مشتركين به 

 تفکيک تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 روشنايي معابر

84.67% 

2.77% 
1.40% 0.54% 

10.02% 0.61% 

نمودار مقايسه اي تعداد مشتركين به 

 تفکيک تعرفه

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

 روشنايي معابر
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34.11% 

6.32% 
21.15% 

19.69% 

18.73% 

 سهم تعرفه هاي مختلف از فروش انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف

35.22% 

5.92% 
19.46% 

20.06% 

19.34% 

 سهم تعرفه هاي مختلف از وصول انرژي

 خانگي  

 عمومي

 کشاورزي

 صنعتي

 سايرمصارف
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به  متوسط رشد ساالنه نسبت 1395 1394 1393 1392 1391 واحد شرح
 (درصد)  91سال  

 انرژی اکتیو تحویلی
کیلووار  میلیون 

 ساعت
7020 7511 7533 7861 7628 2.1 

 انرژی فروخته شد 
کیلووار  میلیون 

 ساعت
6158 6558 6931 7006 6833 2.7 

-4.4 10.4 10.88 8.98 12.94 12.30 درصد تلفار  

 2.9 1270 1274 1248 1214 1134 مگاوار پیک  بار هم زمان

 -0.1 95.28 93.5 95.4 93.8 95.8 درصد وصولی به فروش

12.3 

12.94 

8.98 

10.88 
10.4 

1391 1392 1393 1394 1395

 درصد تلفات شبكه

 درصد تلفات
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 تعداد انشعابات فروخته شده به تفكيك تعرفه

 1395 1394 1393 1392 1391 سال/تعرفه
 21013 22399 32931 64029 59695 خانگی 

 1398 1153 1489 2146 1956 عمومی

 566 486 481 668 585 کشاورزی

 151 142 181 263 265 صنعتی

 3749 3783 4482 5541 6689 سایرمصارف

 537 204 193 72 272 روشنایی معابر

 27414 28167 39757 72719 69462 جمع

درصد كاهش  61حدود  1391نسبت به سال  1395تعداد انشعابات فروخته شده سال 
 .داشته است

25 



 تعداد انشعابات فروخته شده به تفکيک ديماندي و غيرديماندي

 1395 1394 1393 1392 1391 سال/تعرفه

 25564 26314 37363 69474 66315 تک فاز غیر دیماندی

 1552 1550 2073 2773 2707 سه فاز غیر دیماندی

 279 286 302 438 403 دیماندی فشارضعیف

 19 17 19 34 37 دیماندی ولتاژ اولیه

 27414 28167 39757 72719 69462 جمع

 قدرت   ، فروخته شده و افزايش انشعابات ايجاد سابقه شده

 1395 1394 1393 1392 1391 سال

 30885 62847 54405 48999 39859 انشعابار ایجاد سابقه شد 

 27414 28167 39757 72719 69462 انشعابار فروخته شد 

 2692 2105 1633 1905 891 قدرر انشعابار افزایش
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 عملکرد واحد شرح
 1395سال 

 عملکرد كل
 از ابتداي طرح

 1395تا پايان سال 

 58813 606 انشعاب انشعاب فروخته شد 

 38309 1171 انشعاب انشعاب نصب شد 

 177 11 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط

 263 25 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف

 945 35 دستگا  تعداد پست

 128 4 مگاولت آمپر ظرفیت پست

 62 28 کیلومتر روشنایی معابر



 100تأمين برق  %
  10روستاهاي باالي 

خانوار كد دار و داراي  
 سکنه دائم استان
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 روستا شهرستان
قدرت  (كيلومتر)شبکه مورد نياز 

-ترانسفورماتور
KVA فشار ضعيف فشار متوسط 

 50 0.4 0 نخبر سبزوار
 50 1.3 1.7 آبتلخ پایین سرخس

 گناباد
 25 0.1 0.8 دهنو

 25 0.1 0.8  شمه سفید

 فریمان
 25 0.3 2.2 نیزار

 25 0.3 1.2  شمه علی
 25 0.2 2  ا  خرما مه والر

 225 2.7 8.7 جمع کل

 1395تعداد روستاهاي برق دار شده در سال 

( د  مح ق 1394 ال  ر   ا   ر  10  مام ر   ا ا   د    ر   اال    ). 



 كيلووات3925موافقت اصولي نيروگاه  مقياس كوچك جمعاً به ميزان  562صدور 

 كيلووات 585نيروگاه خورشيدي جمعاً به ميزان  111صدور موافقت اتصال با 

 استان در خصوص خريد تضميني برق حاصل از توليد نيروگاه ( ره)انعقاد تفاهم نامه با كميته امداد امام
 خورشيدي براي مددجويان در قالب طرح بركت آفتاب

مقياس كوچک نيروگاه هاي انرژي هاي  تجديدپذير و 
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 مورد تائیدیه اتصال به شبکه نیروگا  های  10صدورCHP   مگاوار 26.6بادی و خورشیدی به ظرفیت 
 تقاضای مربوط به احداث نیروگا  های تولیود پراکنود  و   22دریافت و بررسیCHP     در سوط  اسوتان

 خراسان رضوی
 مگاوار تولید برق به صورر 69به میزان ( موافقت نامه احداث مولد مقیاس کو ک)صدور مجوزCHP  

 IranCHPدر شهرستان های استان و  بت در سامانه الکترونیکی 
 کیلووار 4700واحد نیروگا  بادی بخش خصوصی به میزان  4اتصال و بهر  برداری از 



 راه اندازي سيستم مانيتورينگ
سلول هاي خورشيدي حوزه 

 ستادي شركت
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 100كنتور ديماندي ثانويه و  7000تعويض 

كنتور ديماندي ولتااژ اولياه باا كنتاور     

 هوشمند در راستاي اجراي طرح ملي فهام 

هوشمندسازي 
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تعويض كنتورهاي معيوب 
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 كل شركت واحد شرح فعاليت
 1 مورد فوق توزیع جدیدپست های از بهر  برداری 
 26 مورد جدید  20kvکردن فیدر برق دار 

 291 مورد جدید جهت کاهش شعاع تغذیهترانسفورماتور نصب 
 58 مورد تعدیل بار از طریق تغییر مکان پست هوایی

 21.4 کیلومتر  20kvهادی های افزایش مقطع 
 120.5 کیلومتر فشار ضعیف هادی های افزایش مقطع 

 8190 کیلومتر از اشجارشاخه زنی و پاکسازی خطوط 
 1975 فیدر فشار ضعیفمتعادل سازی بار فیدرهای 

 88 کیلومتر تبدیل شبکه تک فاز به سه فاز
 60 فیدر تعدیل بار فیدر فشار متوسط

 76 مورد (بارجابجایی ) 20kvایجاد نقاط رینگ جدید 
 67.05 کیلومتر  20kvاحداث خطوط رینگی 

 15833 مورد اصال  اتصاالر سست
 1637 مورد برق داراصال  اتصال زمین در شبکه 

 370 مورد با حفر  ا برق دار  برقراری اتصال زمین در  شبکه 
 1753 مورد حذف انشعابار غیر مجاز

 10969 عدد اندز  گیریاصال  سرویس لوارم 
 20kv  KVAR 12905نصب خازن 

 20kv  KVAR 6602جابجایی خازن 



 1395سال  واحد شرح فعاليت

 18463 دستگا  تعویض و جایگزینی کنتورهای معیوب

 186438 مشترک مشترکینانداز  گیری تست و بازرسی  لوازم 

 1767 اشتراک روشنایی معابر اشتراک های بازرسی  منظم 

 322 مورد جریان متناسب با مصرف مشترکترانسفورماتور انتخاب و جایگزینی 

 1710 فقر  غیر مجازبرق های و تبدیل جمع آوری 

 19 مشترک واگذاری انشعابار به مشترکین به صورر ولتاژ اولیه

 7000 دستگا  اولویت مشترکین دیماندی با  آی–ام –اینصب کنتورهای 

 140 ساعت-نفر شهرستان هاآموزش مامورین بازرسی 
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 درصد 4.2 برنامه ريزي شدهساالنه ميزان كاهش تلفات 

  4محقق شده طي  ساالنهميزان كاهش تلفات 
 درصد 4.1 سال اول برنامه



 (مگاوات ساعت)فعاليت ها كاهش پيک ناشي از اجراي 

 برنامه عنوان
1394 

عملکرد
1394 

برنامه
1395 

عملکرد
1395 

 164.81 61.3 66 65 فعالیت های مدیریت مصرف

 21.87 14.42 19.7 16.4 فعالیت های بهبود بهر  برداری 

 13.26 11 6.8 7 فعالیت های بهبود خدمار مشترکین 

 199.94 86.72 92.5 88.4 جمع

82.43 

10.9 
6.63 

 فعاليتاز اجراي ناشي 1395سال  درصد كاهش پيک 

 فعالیت های مدیریت مصرف

فعالیت های بهبود بهر  برداری   

فعالیت های بهبود خدمار مشترکین   
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 مگاوار 68.91 بخشی ا ر و  کشاورزی مشترک 942 با تفاهم نامه امثاء و رساندن سرانجام به
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 با عملیاتی ذخیر  طر  در مشارکت برای صنعت 67 با توافق نامه امثاء و رساندن سرانجام به
   مگاوار 63.81 بخشی ا ر و 95/59 قراردادی دیماند مجموع
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 دیماند مجموع با تعمیرار و تعطیالر طر  در مشارکت برای صنعت 104 رساندن سرانجام به
 مگاوار 17.2 بخشی ا ر و 88/62 قراردادی
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 عملكرد واحد شرح فعاليت
 8 فیدر افزایش تعداد فیدر فشار متوسط

 91 مورد فشار متوسط افزایش نقاط مانور
 37 فیدر فشار متوسط تعدیل بار فیدرهای

 3924 دستگا  ترموویژنهوایی با دوربین بازدید پست 
 6078 کیلومتر با ترموویژنفشار متوسط  بازدید خطوط
 56 دستگا  هواییریکلوزر  /گازینصب کلید 

 68 دستگا  هواییریکلوزر / گازیجابجایی کلید 
 355 عدد نصب تیغه هوایی
 154 عدد تعویض تیغه هوایی
 573 عدد نصب کار اور
 479 عدد تعویض کار اور

 176 عدد گیر  نصب برق
 221 عدد گیر تعویض برق

 556 ست نصب اسپیسر
 140 عدد خطانشان دهند  نصب 

 5866 عدد تعویض مقر  بشقابی
 11893 عدد تعویض مقر  سنجاقی

 441 دستگا  های هوایی کاور نمودن اتصاالر پست
 1724 عدد ها کاور نمودن سکشن

 31 کیلومتر فشار متوسط روکش دارتعویض سیم آلومینیوم با سیم 
 12 دستگا  خانه جدید تجهیز یا احداث سوئیچ
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 برنامه ريزي شدهميزان كاهش خاموشي 
 درصد 70 (1391نسبت به سال  1404سال )

 ميزان كاهش خاموشي ساالنه برنامه ريزي شده
 درصد 5.4 (1404تا سال  1391از سال )

 هر سالشده خاموشي محقق ميزان كاهش 
 درصد 6.6 (1395تا سال  1391از سال )  



 شاخص   عملکرد برنامه راهبرديشاخص هاي 

 0.235 0.218 نرخ انرژی توزیع نشد  در هزار  

 0.313 (روز دردقیقه )بدون بحران  -مشترکخاموشی بر 
 (روز دقیقه در)با بحران  -خاموشی بر مشترک 0.338

 
0.486 

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

14.2 10.2 

 11.3 10.4 (درصد)تلفار بخش توزیع 

 (  روز)موجود متوسط مدر زمان نصب کنتور شهری از شبکه 
 (انداز  گیریاز زمان پرداخت واریز وجه تا نصب لوازم )

9.5 7 

 (روز)موجود متوسط مدر زمان نصب کنتور روستایی از شبکه 
 (انداز  گیریاز زمان پرداخت واریز وجه تا نصب لوازم )

14.6 7 
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 عملكرد واحد شرح
 11.5 مشترک/ متر طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر مشترک

 طول شبکه فشار متوسط به ازای هر ترانس
 متر

1079 

 557 طول شبکه فشار ضعیف به ازای هر ترانس

 128 آمپرکیلوولت  ظرفیت متوسط ترانسفورماتورهای منصوبه

 65 کیلومتر متوسط طول فیدرهای فشار متوسط

 92 دستگا / وار متوسط قدرر هر  راغ  

 38 مگاوار قدرر منصوبه روشنایی

 درصد مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی
 درصد

2.8 
 GISدر درصد برداشت شبکه فشار متوسط  36
 GISدرصد برداشت فشار ضعیف در  3.2

 متوسط مصرف سرانه هر مشترک در سال
 کیلووار ساعت  

5704 

 1663 متوسط مصرف مشترکین خانگی در سال
 2457 سال در( تجاری)متوسط مصرف بخش سایر 
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طراحي اتوماسيون شبکه برق شهرستان تربت جام و چناران 
   افتتاح اتوماسيون شبکه برق قوچان 
 سبزوارتوسعه اتوماسيون شبکه برق شهرستان 
 سبزوار واجراي سوئيچ خانه فشارمتوسط سربداران شهر 
 حشمتيه در  پروژه احداث شبكه و پست زميني بيمارستان

  راستاي طرح پدافند غير عامل شبكه هاي برق
 



معاونت هماهنگي شرق   شرح
 استان

معاونت هماهنگي غرب  
 جمع ستاد استان

 تحصیالر

 49 5 22 22 زیر دیپلم
 54 1 34 19 دیپلم

 168 12 84 72 فوق دیپلم
 217 56 89 72 لیسانس

 80 35 27 18 فوق لیسانس
 3 3 0 0 دکتری

 571 112 256 203 جمع

معاونت هماهنگي  

 شرق استان

معاونت هماهنگي  

 غرب استان

 جمع ستاد

 دکتری

 فوق لیسانس

 لیسانس

 فوق دیپلم

 دیپلم

 زیر دیپلم

 نفر

700 

500 

300 

100 

 .استافزايش داشته ( نفر 70)درصد 14حدود  1394نسبت به سال  1395پرسنل سال تعداد 
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 .نفر است 591رسمي شركت به طور متوسط ساالنه، حدود نيروي 
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   1395وضعيت نيروهاي شركتي پايان 

946  

24, زن  

   1395وضعيت نيروهاي حجمي پايان 
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 سامانه مانیتورینگ اطالعار الکتریکی در تعدادی از پسوت هوای   استقرار
 توزیع در شهرستان های قو ان، نیشابور و گناباد

 حووز    5و عقد قرارداد نظارر بر فعالیت های بهور  بورداری در   را  اندازی
 شهرستان در سط  استان 27غرب و شرق استان و 

   برونسپاری فعالیت های خط گرم از را  نزدیک به منظور کواهش و کنتورل
ناحیه شرکت و استقرار عملیواتی در   3خاموشی ها و افزایش بهر  وری در 

 (سبزوار) 1ناحیه 

 اصال  اتصواالر  )اقدامار بهبود بهر  برداری با هدف کنترل و کاهش پیک
سست، هرس شاخه های درختان، تعدیل روشنایی معابر، حذف بورق هوای   
غیر مجاز، کاهش تلفار توان و عقد قرارداد با شرکت های صاحب مولدین 

 (اضطراری
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 و اولویت بندی طر  های کاهش تلفار در حوز  بهر  برداری از جمله مدیریت
 متعادل سازی بار فیدرها و پست ها 

 پست فوق توزیع کم ظرفیت پوس از انجوام مطالعوار جایوابی و      20احداث
 ارسال به برق منطقه ای خراسان

     تهیه دستورالعمل پیشگیری از پرند  زدگوی در شوبکه توزیوع و همچنوین
دستورالعمل هرس شاخه های درختان برای شرکت توانیر و تصویب و ابوالغ  

 آن ها

  انداز  پذیر نمودن تمامی کنتورهای روشنایی معابر در سط  استان به تعوداد
 عدد در سط  شرکت 5891

   ایجاد مرکز تعمیر ترانسفورماتورها، کلیدها و ریکلوزرها با اسوتفاد  از تووان
 بخش خصوصی در راستای اقتصاد مقاومتی
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 14برای ( تربت حیدریه)استقرار دیسپا ینگ ناحیه ای در یکی از سه ناحیه مصوب 
 شهرستان 7پست فوق توزیع در سط  

 دستگا  خوودرو اتفاقوار و عملیوار در     41استقرار سیستم ردیاب خودرویی روی
 شرکتسط  

  برگزاری جلسار آموزشی جهت توانمندسازی پرسنل از جمله آموزش اپراتورهوای
و دسوتگا   ( HVDC)هوای هووایی    عملیار، کار با دستگا  تستر شبکهاتفاقار و 

 (اولتراسونیک)نشت یاب فراصوتی 
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 نورم افوزار و   کیلوولت  بت شد  در  20خاموشی های روزانه کنترل
 تحلیل خاموشی ها

 بوت  نورم افوزار   از طریوق  آن هوا  و رفع  بت حوادث، خاموشی ها 
 121خاموشی 

54 



 و حووادث از طریوق سوامانه ارسوال  پیاموک      خاموشوی هوا   اطالع رسانی انواع
30000121 

 غیرهمزمان و همزمان با پیک شبکه سراسری به همزمان، تهیه و تنظیم پیک بار
 شهرستان 26صورر ماهانه و به تفکیک 

 دیسپا ینگخورشیدی در محل امور سلول های سیستم مانیتورینگ را  اندازی 
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 برگزاری همایش بزرگ ایمنی با حثور نیروهای شرکت 

 بازدید میدانی  10و  95حاد ه در طول سال  26بررسی، تجزیه و تحلیل
 خصوصدر این 

 (باالبر/ جر قیل)مورد  11بازسازی ناوگان خودرویی سنگین به تعداد 

 تعمیرار با طر  نهایی نظوام آراسوتگی   / خودرو اتفاقار 7آماد  سازی
S5 
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 بانک اطالعار نیروهای پیمانکاری و آماد  ورود بوه  سازمان دهی

 مدیریتجامع نرم افزار 

    سازماندهی شرکت های پیمانکاری جهت اخوذ گوواهی تاییدیوه

 دفتر نظاررایمنی از ادار  کار با همکاری 

 سیستمی شدن فرم خبر حاد ه براساس سیستم فرم ساز

 اداریاتوماسیون 
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  نسخه بروشور ایمنوی بورای    11000 اپ
 مشترکینتوسعه فرهنگ ایمنی 
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 ساعتمیلیون کیلووار   7726: انرژیانرژی از هاب خرید 

 ساعتمیلیون کیلووار  464: انرژیخرید از بورس 

 تقاضای مربوط به احداث نیروگا  های تولیود پراکنود     22دریافت و بررسی
 رضویدر سط  استان خراسان   CHPو
 مگاوار  69به میزان ( موافقت نامه احداث مولد مقیاس کو ک)صدور مجوز

در شهرسوتان هوای اسوتان و  بوت در سوامانه        CHPتولید برق به صورر
 IranCHPالکترونیکی 

   تهیه آمار ماهانه پیک و انرژی با همکاری امور دیسپا ینگ و فوریوت هوای
 برق به تفکیک شهرستان ها

 در خرید از بورس انورژی و تقودیر مودیر عامول     % 95امتیاز متوسط کسب
 محترم بورس انرژی
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 کوارگزار و   8ترازنامه معامالر بورس انرژی در هر ما  و عملکرد  تهیه
 ایشانارزیابی عملکرد 

     تشکیل جلسار مرتبط با مسائل جدید در بازار بورق از جملوه خورد
 دوجانبهفروشی برق و قراردادهای 

 پراکند تهیه روش اجرایی صدور مجوزها در حوز  تولیدار 

 تبادلیموردکنتورهای  132قرائت، تست و برداشت اطالعار ماهانه 

   قرائت روزانه و بررسی انتخوابی کنتورهوایIncoming  پسوت   57در
 توزیعفوق 

 دستگا    42جهت خرید و نصب برنامه ریزیMOF  جهت نصب در نقاط
 شهریتبادلی بین 

 مورد تائیدیه اتصال به شوبکه نیروگوا  هوای     10صدورCHP    بوادی و
 مگاوار 26.6خورشیدی به ظرفیت 
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 تهیوه  در تووانیر و  جلسه دفاعیه بودجه در شرکت کل، بودجه پیش بینی
و پس از تصوویب تووانیر    1396کتابچه برنامه عملیاتی شرکت برای سال 

 مرتبطابالغ به واحدهای 

 26شهرستان هوا بوه تعوداد     1396برگزاری جلسار دفاعیه بودجه سال 
 جلسه

 شرکت به تفکیک حوز  ستادی و  1395تهیه و تدوین بودجه جاری سال
 شهرستان تابعه 26

 و ارسوال  ( 1404گانه  29شاخص های )تهیه جداول شاخص های اعتبارار
 فرم ها به واحدهای اجرایی و ستادی 

   تشکیل کارگرو  برای را  اندازی نرم افزار اعتبارار جاری شورکت عصور
 اندیشه

 کود بودجوه و    280کد فعلی بوه   45تهیه جدول کدینگ بودجه و تبدیل
 بارگذاری اطالعار کدهای جدید در نرم افزار

 

 

 

 

 

61 



 سند راهبردی استقرار تهیهGIS  (1399-1394)ساله  6شرکت و ترسیم برنامه عملیاتی 

 برنامه ریزیبه مسئولین و کارشناسان مهندسی و نرم افزار برگزاری دور  بازآموزی 

آموزش نحو  برداشت و  بت اطالعار شبکه به پرسنل و پیمانکاران بومی در شهرستان جغتای 

 به آخرین نسخه نرم افزار ارتقاءEngine 

ایجاد کاربری برای تمامی پیمانکاران به تفکیک نفرار به منظور کنترل عملکرد 
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 سرور را  اندازی و نصبSyslog     ،و انجام تنظیموار الزم کلیوه سورورها
 ...و سوئیچ ها 

 فعالیت های شرکتنوع فایروال مناسب تعیین 

و نگهداری سرور  ک، کنترل ، را  اندازیBackUp   اتوماسیون اداری 

 ،وکانفیگ سروررا  اندازی نصبSkype     و ارائه آن در شوورای معواونین
 شرکت  WANجهت برقراری ویدئوکنفرانس در سط  شبکه

 و کانفیگ سرورکریو نصب، را  اندازی(UTM مجازی ) به عنوان پشتیبان
UTM  جاری 

 نصب و را  اندازی پروکسی سرورTMG 

 پشتیبان گیری سیستم را  اندازیTape   آنو انتقال پشتیبان ها روی 
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     را  اندازی لیزالین شهرستان داورزن و را  انودازی شوبکه شهرسوتان هوای داورزن و
 خوشاب

    نصب سرور و رک ضبط مکالمار شهرستان های کوالر، بردسوکن، گلبهوار و درگوز (
 (امن سازی مکالمار

 گلبهاررک سرور شهرستان  ناران و  انتقال رک قبلی به تعویض 

 را  اندازی سیستم پشتیبان گیریVeeam        بورای پشوتیبان گیوری از ماشوین هوای
 مجازی

 سامانه خدمار غیرحثوری مشوترکین صونعت بورق، را  انودازی سوامانه      را  اندازی
 موبایلی خدمار مشترکین برق، را  اندزی سامانه خدمار الکترونیکی پرسنلی

 تربت جامآغاز عملیار اتوماسیون شبکه توزیع برق شهرستان 
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 تهیه وتدوین نظام نامه آماری شرکت و پیگیری  بت در مدارک درون سازمانی، ابالغ
 آنو پیگیری اجرایی نمودن موارد مندرج در 

 آمار ماهانه، فصلی و مقطعی به توانیر، استانداری، برق منطقه ای خراسوان و  ارسال
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

 شهرستان هابه تفکیک ماهانه، فصلی و ساالنه آماری به صورر گزارش های تهیه 

 و ارسوال  (  شهرسوتان کرموان  )آمارمقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی ارائه
با همکاری امور دیسپا ینگ و فوریت های برق و دفتر مهندسی و نظارر بوه  مقاله 

 (سمنانشهرستان )دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

   ،تهیه گزارش های مختلف، کتابچه و پاورپوینت های متعدد در ممیزی صونعت بورق
 ...افتتاحیه پروژ  های شرکت و 

1394تهیه و تدوین کارنامه سال 

 

 



 (پروژ فقر   3178تعداد )بسته شد  پروژ  های بر اجرای طر  ها و نظارر 

کنترل و نظارر بر کارگا  های تیرسازی و پروژ  های ساختمانی: 

 قالب  32و خرید تربت حیدریه اصله انواع تیر بتنی در کارگا  تیرسازی مدیریت برق  7421تولید
 جهت بهبود کیفیت پایه های تولیدی 9/800و   9/200جدید 

 مورد 52استان، تست تیرکارگا  های تیرسازی 

  مربعمتر  1670نظارر بر پروژ  های ساختمانی 
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 کارآموزان دور  نظارر و پیمانکاران با برگزاری دور  های آموزشی-سط  علمی کارشناسانارتقاء  : 
  بازآموزی مدارک و مستندار سیستم نظارر برای ناظرین مقیم و کارآموزان دور  نظارر در پایوان

 دور  کارآموزی     
نصب لوازم انداز  گیری -دور  های آموزشی کابل خود نگهدار 
 شرکت پیمانکواری جدیود متقاضوی همکواری کوه       33دور  کمیته فنی جهت پذیرش  6برگزاری

 .شرکت پذیرفته شد  اند 12مجموعاً 
 کیلوولت و فشار ضعیف   20همکاری جهت تدوین مشخصار فنی تجهیزار و یراق آالر شبکه 
 مورد بازدید از شهرستان هوای   70نظارر عالیه و ارزیابی  عملکرد ناظرین مقیم و مهندسی و انجام

 مختلف 
      همکاری جهت آماد  سازی نرم افزار داشبورد مدیریتی جهوت بخوش نظوارر و کنتورل پوروژ  در

 نرم افزار مدیریت منابع و طر  ها
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 عنوان طر  تحقیقاتی 13بررسی 

تصویب دو طر  تحقیقاتی: 
بررسی علل افزایش جریان نول در شبکه توزیع برق شهرستان فریمان و ارئه راهکار برای اصال   -1

 آن

 بررسی علل سوختن برقگیرها در شبکه توزیع برق و ارئه راهکار برای اصال  آن -2

 توزیع و بین المللی برقشبکه های کنفرانس های مقاله در  8ارائه 

کسب عنوان راهبر تحقیقار صنعت برق کشور 

طراحی و ساخت سیستم تست مقر  در شبکه های توزیع برق 

نظام مشاركت كاركنان 

 کارکنانپیشنهاد نظام مشارکت  204دریافت و بررسی 

 پیشنهادارنظام نرم افزار تهیه 
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 و اضافه نمودن گزارشار مورد نیاز در نرم افزار بروزرسانیPDL  

    استفاد  از سامانه ارسال پیامک برای اطالع رسوانی بودهی مشوترکین و
 اخطار قطع 

   و ( وصوول )برگزاری جلسار منظم کمیته اصلی بهبود روش هوای درآمود
 سازمان دهی کمیته های فرعی وصول در شهرستان ها

 مکاتبه با ادارار و سازمان های دولتی بدهکار در شهرستان ها و ادارار کل
 در ستاد شرکت با ارسال رونوشتی از مکاتبه به فرمانداری ها و استانداری

       اقدام برای وصول و یوا تعیوین تکلیوف و پیشوگیری از انباشوت بودهی
 . مشترکینی که بیش از دو سال و بیشتر راکد هستند



 با مبوالغ بودهی بواالی    مطالبار از طریق مامورین قرائت برابر برنامه زمان بندی و لیست بدهکاران وصول
پیگیری برای قطع فیزیکی توسط مامورین قطع و وصل برای مواردی که با اخطار ماموورین ریال و  500.000

 (سه روز پس از اطالع رسانی توسط مامور قرائت)بدهی خود را پرداخت نکرد  اند 

 تهاتر بخشی از بدهی آب و فاضالب شهری استان با یک قطعه زمین 

 تهاتر بخشی از بدهی آب و فاضالب روستایی استان با اوراق اسالمی خزانه 

  تهیوه  ) استفاد  از اهرم صدور اجراییه  بت برای وصول از بدهکاران سنواتی با مبالغ درشت و با اهمیوت
 (لیست و ارائه جهت اقدام توسط دفتر حقوقی

 آب و )عدم واگذاری انشعاب جدید به متقاضیان بدهکار و مشروط نمودن واگذاری به تسویه حساب بدهی
 (فاضالب شهری و روستایی

           اقدامار انگیزشوی و تشوویقی در قالوب پواداش وصوول بورای همکواران فعوال در وصوول مطالبوار و
 .شهرستان هایی که به درصد وصول مورد انتظار دور  رسید  اند
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 دیماند روزانه و ماهانه مشترکین صنعتی شرکت کنند  در طر  ملوی ذخیور  عملیواتی بوا نصوب      بررسی
 کنتورهای هوشمند از طریق پایش سامانه امکانه

  انجام ممیزی انرژی ساختمان های ادارار دولتی با همکاری ارگان های مربوطه 

  همچنین بکارگیری انرژی های نو در ساختمان هوای  ...( خورشیدی، بادی و )ترویج استفاد  از انرژی های نو
 شرکت

 (مگاوار بود  است 61.3پیش بینی )مگاوار کاهش پیک در پروژ  های مدیریت مصرف  164.81تحقق. 

   ،جذب و آموزش مروج مدیریت مصرف در شهرهای  ناران، قو ان، سبزوار، نیشابور، کاشمر، تربوت جوام
 .تربت حیدریه و فریمان که عملکرد مثبتی داشته   اند
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 کنتور دیماندی ولتاژ اولیه با کنتور  100کنتور دیماندی  انویه و  7000تعویض
 هوشمند در راستای اجرای طر  ملی فهام 

    انجام بازرسی دور  ای ستادی مشترکین دیماندی با برنامه ریوزی دفتور و بوا
استفاد  از توان پرسنل واحدهای بازرسی در طول شش ماهه اول سوال بوه   

 مشترک  16275تعداد 

 راستای طر  جهادی کاهش تلفار در کنتور معیوب  18463تعویض 

 تکمیل نیروی انسانی پرسنل واحدهای بازرسی شهرستان هایی که فاقد نیرو
 انسانیبود  با همکاری معاونت منابع 
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      انجام کالیبراسیون کلیه دستگا  های انوداز  گیوری شورکت از طریوق عقود
 قرارداد با شرکت بهنام روش سپاهان 

 را  اندازی مرکز پایش فهام شرکت 

       جایگزینی پلمپ های فلزی بجای پلموپ هوای پلوی کربنوار موجوود بورای
 مشترکین دیماندی به منظور امنیت مثاعف در مقابل دستکاری

 ارائه طر  بازرسی مناطق آلود  شهرستان ها که احتمال وجود برق غیرمجاز
 .در آن مناطق بیشتر بود  است

آموزش پرسنل جدیداالستخدام شرکت که جذب واحدهای بازرسی شد  اند. 
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 ساختار سازمانی موجود و طراحی ساختار سازمانی جدید شرکت با همکاری واحدهای تخصصی بازنگری
پست  ابت سازمانی بوا رویکورد تقویوت بدنوه کارشناسوی و نظوارتی شورکت و          1059شرکت به تعداد 

 برون سپاری فعالیت های اجرایی 
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 نفر  120برنامه ریزی، برگزاری آزمون، جذب و گزینش 
 نفر کارآموز در رشته های مرتبط در جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگا  114جذب 
 برنامه آموزشی، دور  و سمینار 134برگزاری 
برنامه ریزی و انعقاد قرارداد جهت سنجش و ارزیابی مدیران با همکاری کلینیک مدیریت توانیر 
 نفر ساعت آموزش برای بخش های شغلی مختلف شرکت 50992برگزاری 
 گزارش گیریتهیه بانک اطالعار نیازهای استخدامی با استفاد  از نرم افزار اکسل جهت تسریع 



 صفحار داشبورد در سط  مدیران ارشدطراحی 

 طراحی و تست فرم های دستی برای شاخص هایی که فاقد سیستم های نرم افزاری
 .پایه می باشند

 دریافتView از شرکت های نرم افزاری جهت محاسبه شاخص ها 
 عملکردیشاخص  45استقرار داشبورد با 

 

 

 

 

 مدیریت برق شهرستان با مشارکت معاونین و بیش از  27ارزیابی عملکرد انجام
 نفر از همکاران ستادی به عنوان ارزیابان شرکت 40

 95اعالم نتایج ارزیابی در اسفند 
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تشکیل کمیته ها و کمیسیون های اداری مدیریتی: 
 کمیسیون توسعه مدیریت

 مدیریتیفناوری های کمیته ساختار و 

 کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

 کمیته مدیریت عملکرد

 انسانیکمیته سرمایه 
 

 9001:  2008(  مراقبتی)ممیزی شخص  الث ممیزی داخلی و ISO  18001:  2007و OHSAS. 

 9001:  2008استاندارد  2گواهینامه های تمدید ISO  18001:  2007و OHSAS  پیاپیبرای سومین سال 

 نظام آراستگی سازمانی ارزیابیS5  عملیارو اتفاقار واحدهای در 
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 عنوان فعالیت ردیف

1 

2 

3 

 محترم همکاران استفاد  برای بالینی تشخیص آزمایشگاهی نتایج تفسیر کتابچه ارائه و تهیه 4

 نسخه 300,19 وجود با شهرستان ها و ستاد درمان تنخوا  شارژ 5

6 
  در توانیر شرکت همکاری با بیمه گر شرکت های و درمان قرارداد از سنجی نظر مرحله یک انجام
 جاری سال در نظرسنجی دوم مرحله اجرای و 95 سال
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 رافهيکارکنان و از محل دستورالعمل ردبخش : حوزه رفاه و درمان
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مسابقات  

  واليبال

كاركنان و 

  مديران

صنعت آب و 

 برق استان

  واليبالمسابقات 

در سطح  استاني

كل شركت و به 

 نيشابور ميزباني

با 
 ورزشكار190حضور

مسابقات 

 شطرنج

در سطح كل  

 شركت و

صنعت آب و  

 برق استان

 تنيسمسابقات 

   ميز روي 

در سطح كل 

 شركت و

صنعت آب و  

 برق استان

مسابقات 

   دارت

در سطح 

 كل شركت
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افتخارات  

كسب شده در 

95سال   

كسب مقام سوم  

  واليبالمسابقات 
 نيرووزارت  استاني

 كسب رتبه هاي

در  7و  4و  3 

 شطرنجرقابت هاي 

 استاني وزارت نيرو

  (كشوريبه مسابقات  معرفي)
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  154/143و  154/005کنترل حساب های تکلیف و تسویه تنخوا  کاالیی با 

 از مسئولین مالی و حسابداران تأسیسار پروژ  ها تحول تحویل 

 در ایون  تعمیراتوی و انجوام بازدیودهای نظوارتی     پروژ  های اجرای صحی  روش اجرایی کنترل

 خصوص 

 و توانیر به شرکت توزیوع نیوروی بورق    منطقه ای انتقالی از شرکت محترم برق دارایی های اقاله

 خراسان رضوی 

     امووال کلیوه   جابجوایی  رسیدبرگشوتی،  امووال،  صدور و  بت اسوناد امووالی از جملوه حوالوه

 متمرکز در ستاد شهرستان ها به صورر 
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  داورزن، خوشواب )یافتوه   تفکیک اموال و آموزش جمعداران شهرستان های تاز  استقالل ،

 (جوین، جغتای

 اجرایی مرتبط نرم افزار انبار و روش های نیروهای جدید در خصوص کار با آموزش 

 ،بودون مشوکل و در    1395انبارگردانی سوال  فرآیند تهیه مقدمار کار و انجام برنامه ریزی

 حداقل زمان ممکن

 با همواهنگی  مورد نیاز تعامل و ارتباط مستمر با حسابرسان جهت ارائه مدارک و مستندار

 امور محترم مالی 
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