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 : هدف -1

دستگاه هاي بيسيم موجود در شركت توزيع نيـروي   ازو نگهداري نحوه استفاده جهت ساماندهي به 
  .مربوطهبرق استان مازندران به منظور ايجاد ارتباطي مناسب و پايدار در محدوده پوششي 

 

  :كاربرد  دامنه -2

  )ور محرمانهدفتر مدير عامل، دفتر حراست و ام(حوزه مديريت  -

دفتـر نظـارت بـر بهـره     ،  و فوريت هاي بـرق  ديسپاچينگ امور( بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت -

  )  و مديريت بحران ايمني دفتربرداري و 

ه صورت كتبي از جانب مديرعامل شركت به بيا نمايندگان معتمد ايشان كه (شركت هاي پيمانكاري  -

  )ده باشندعنوان رابط به واحد اجرايي معرفي ش

  ي تابعه و قطب هابخش ها ،امورهاي  توزيع  -

  

 : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -3

 .در اين دستور العمل منظور از شركت، شركت توزيع نيروي برق استان مازندران مي باشد -

ايستگاه ثابت به ايستگاه بيسيمي گفته مي شود كه در مكاني ثابت مانند ساختمان امـور، بخـش يـا     -

 .تقر شده و شامل حداقل يك دستگاه بيسيم ثابت به همراه متعلقات آن باشدقطب مس

 .ايستگاه سيار به ايستگاه بيسيمي گفته مي شود كه بيسيم بر رو خودرو نصب شده باشد -

ايستگاه دستي شامل يك دستگاه بيسيم دستي مي باشد كه در اختيار يك نفر و يا يك تـيم قـرار    -

 .دارد
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نرم افزار بانك اطالعاتي تجهيزات بيسيم شركت توزيـع نيـروي بـرق اسـتان      منظور از نرم افزار، -

 .مازندران مي باشد

  .در اين دستورالعمل، پيمانكار نگهداري شبكه بيسيم مي باشد نگهداري منظور از پيمانكار -

 

  :  عمليات  شرح -4

و يا شـركت   شركت استفاده و بهره برداري از ايستگاه هاي بيسيم منحصراً توسط پرسنل مجاز -4-1

        صـالحيت شـده انـد انجـام     تاييـد ، كه قبالً معرفي و توسط حراست شـركت  پيمانكار اتفاقات برق

  .مي پذيرد

در مسووليت نگهداري و استفاده مناسب از بيسيم ها در امور و بخش ها و قطب هـاي تابعـه    -4-2

يس اداره بهره برداري امور ئخش و رشخص استفاده كننده، در مرحله دوم رئيس ببر عهده مرحله اول 

  .مدير امور مي باشدو در نهايت بر عهده 

ريـالي و  مسـووليت   اتفاقـات،  در صورت واگذاري امور، بخش و يا قطب بـه پيمانكـار   -1تبصره

پاسخگويي قضايي در خصوص بيسيم هاي تحويلي بر عهده مدير عامل شركت پيمانكـار اتفاقـات   

  .برق مي باشد

    بهينه سازي، رفع خرابي و ايجاد شبكه بيسيم جديد بـر عهـده امـور ديسـپاچينگ و      مسووليت -4-3

  .فوريت هاي برق مي باشد

  

  

  



 WI-DS-49-01: كدسند                                        بهره برداري، نگهداري و توسعه سيستم مخابراتي بيسيمدستورالعمل 

                             11/8/91 : تاريخ                                                                                                                                                      

4444    

ي هرگونه جابجايي، تغيير كاربري، تعميرات و تغيير تنظيمات بـر روي سيسـتم مخـابرات    -1تبصره

امـور ديسـپاچينگ و    فقط با مجـوز ... نتن، دكل، باتري، شارژر و بيسيم شامل فرستنده، گيرنده ، آ

  .فوريت هاي برق و توسط پيمانكار ذيصالح امكان پذير مي باشد

كليه قوانين و مقررات وضع شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديـويي بـراي    -4-4

  .استفاده كنندگان و پيمانكار نگهداري الزم االجرا مي باشد

ر هر ساعت از شـبانه روز توسـط بازرسـان مجـاز     بازرسي از كليه تجهيزات بيسيم شركت د -4-5

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با ارائه كارت شناسايي معتبر و حكم ماموريت از سازمان 

  .بال مانع بوده و استفاده كنندگان موظف به همكاري با ايشان مي باشندفوق الذكر 

سيستم مخابراتي بيسيم و نظارت بر اجراي  تدوين برنامه زمانبندي سرويس دوره اي تجهيزات -4-6

  .آن بر عهده امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق مي باشد

مـاه يـك    6بر نامه زمانبندي بايد به گونه اي باشد كه براي هر دستگاه بيسيم حداقل هر  -1تبصره

  .بار بازديد و سرويس دوره اي انجام پذيرد

نيـاز   مـورد  زمـان يستگاه هاي ثابت به مدت حـداقل  براي اپشتيبان سيستم تست باتري  -2تبصره

  .ضروري است جهت حصول اطمينان از سالمت باتري،

جابجـايي و نصـب سيسـتم    تامين لوازم، تجهيزات و قطعات يدكي مورد نيـاز جهـت تعمير،   -4-7

  .مخابراتي بيسيم بر عهده امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق مي باشد

بـاتري بايـد از   . سيم هاي ثابت بر عهده امور، بخش يا قطب مي باشدتهيه باتري براي بي -1تبصره

  .نوع خشك سيلد ليد اسيد بوده و ظرفيت آن با نظر پيمانكار نگهداري تعيين مي شود
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 اتفاقات هزينه قطعات و تجهيزات مصرف شده در امور، بخش و قطب واگذار شده به پيمانكار -4-8

  .باشد ميپيمانكاري شركت آن بر عهده  برق

تامين شرايط حفاظتي، محيطي و حمل و نقل مناسب به منظور جلوگيري از سرقت، ورود گرد  -4-9

بـر  ... و بار، نفوذ رطوبت، وارد آمدن ضربه، آسيب ديدن ميكروفون به دليـل كشـيدگي سـيم آن    و غ

  .عهده استفاده كننده از بيسيم مي باشد

و پخش پيام مبادله شده در سطح كل منطقه حتـي   با توجه به عمومي بودن سيستم مخابراتي -4-10

  .براي بيسيم هاي داراي كد مكالمه خصوصي ، رعايت نكات ذيل الزامي است

 از سوي امور ديسپاچينگ و فوريت هـاي بـرق   استفاده از كد هاي خطاب تعيين شده -4-10-1

ابتدا كد مقصـد و سـپس كـد    ( براي ايستگاه ها اعم از ثابت، سيار و دستي در ابتداي هر مكالمه 

  . ضروري مي باشد )مبدا

    از خالصه نمودن كد مكالمه و نيز آوردن نام افراد به جاي كد مكالمـه حتـي بـراي    -1تبصره

  .ايستگاه هاي دستي خودداري شود

از لحظه فشـار دادن دكمـه ميكروفـون تـا شـروع      ) ثانيه 2حدود (ايجاد تاخير زماني  -4-10-2

در غير اينصورت ابتداي صحبت و كد مقصد مفهوم نخواهد بود و بيسـيم  . صحبت ضروري است

  .مقصد متوجه پيام نخواهد شد

از وارد آمدن صدمه به تجهيـزات و نيـز    ياختصار در مكالمه بيسيم به منظور جلوگير -4-10-3

  .لماتكاهش بار ترافيكي مكا
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  .پرهيز از مكالمه غير مرتبط با بهره برداري شبكه -4-10-4

رعايت حق تقدم در مكالمات، خصوصاً در مواقع بروز حادثـه در شـبكه و نيـاز بـه      -4-10-5

  .مكالمه همزمان

  .تعيين حق تقدم مكالمه بر عهده امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق مي باشد: 1تبصره

  .ل هاي تعيين شده و عدم انتقال مكالمه به ساير كانال هااستفاده از كانا -4-10-6

  در صورت بروز هرگونه مشكل در شبكه ارتباطي بيسيم به صورت ذيل عمل شود -4-11

استفاده كننده موظف است در اسرع وقت از طريق نرم افزار بانك اطالعاتي تجهيزات  -4-11-1

شبكه امور مسـتقر اسـت، مراتـب را در     و اتفاقات 121بيسيم كه به صورت تحت وِب در واحد 

  .گزينه اعالم خرابي وارد نمايد

در صورتيكه بخش يا قطب به شبكه داخلي شركت و يا شبكه سراسرسـري اينترنـت    -1تبصره

  .دسترسي داشته باشد، وظيفه ثبت خرابي بر عهده اپراتور بخش يا قطب مي باشد

بررسي اوليه خرابي اعالم شـده، موظـف    امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق پس از  -4-11-2

ق نرم افزار بـه پيمانكـار نگهـداري ارجـاع     يساعت خرابي مربوطه را از طر 24است ظرف مدت 

  .نمايد

سـاعت از زمـان اعـالم     48پيمانكار نگهداري موظف است ظرف مـدت حـد اكثـر     -4-11-3

و رفـع خرابـي اقـدام     در محل حادثـه به همراه تجهيزات مورد نياز ديسپاچينگ نسبت به حضور 

  .نمايد
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اعم از (در محل حادثهنگهداري امور موظف است پس از حضور پيمانكار  121واحد  -4-11-4

  .در محل در نرم افزار اقدام نمايد ايشاننسبت به ثبت حضور )  قطب، بخش يا امور

اعالم  121استفاده كننده از بيسيم موظف است حضور پيمانكار نگهداري را به واحد  -1تبصره

  .نمايد

در  نگهـداري  ثبت حضور پيمانكـار   1-11-4بند  1در صورت وجود شرايط تبصره -2تبصره

  .نرم افزار بر عهده اپراتور شبكه در بخش يا قطب مي باشد

موظف است پس از رفع خرابي مذكور نسبت بـه تكميـل گـزارش     نگهداري پيمانكار -4-11-5

  .وب را تحويل نماينده امور ديسپاچينگ نمايدخرابي در نرم افزار اقدام و قطعات معي

اپراتور نرم افزار در امور، بخش يا قطب موظف است پس از رفع عيب بيسيم نسبت به  -4-11-6

  .ثبت آن در نرم افزار اقدام نمايد

مابقي موارد خواسته شـده در  ، اعالم رفع خرابي و نگهداريموارد اعالم حضور پيمانكار -1تبصره

يد در اسرع وقت و بدون هيچ وقفه اي توسط اپراتورها انجـام پـذيرد تـا در محاسـبه     با نرم افزار

  .جريمه پيمانكار مشكلي ايجاد نشود

سـاعت بـه    6ظـرف مـدت  حـداكثر   در صورت مفقود شدن بيسيم، مدير امور موظف است -4-12

سـاعت   24صورت تلفني مراتب را به امور ديسپاچينگ و دفتر حراست اطالع داده و ظـرف مـدت   

  .مراتب را به صورت مكتوب به انضمام صورتجلسه حادثه ارسال نمايد

  .در صورت نياز به جابجايي بيسيم سيار به صورت زير اقدام گردد -4-13
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پس از پر كردن فيلد هاي مختلف  از طريق نرم افزار،بيسيم سيار در خواست جابجايي  -4-13-1

    طـي توسط امـور ثبـت شـده و    ... گان جديد و اعم از مشخصات خودروي جديد و استفاده كنند

امـور  نامه اي كه توسط مدير امور به مدير ديسپاچينگ ارسال مي گردد درخواسـت مـي شـود و    

  .ساعت آن را از طريق نرم افزار به دفتر حراست ارجاع مي دهد 24ديسپاچينگ ظرف مدت 

بوده و مستلزم اخذ مجوز از در خواست جابجايي بيسيم هاي ثابت فقط به صورت كتبي  :1تبصره

  .سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي باشد

درخواست انتقال بيسيم هاي دستي بايد به صورت مكتوب از جانب مدير امور بـه مـدير    :2تبصره

  . ديسپاچينگ ارسال شود

از دفتر حراست پس از بررسي شرايط جابجايي، با درخواست امور موافقت نمـوده و   -4-13-2

     در صـورت عـدم تاييـد حراسـت     . ارجاع مي گرددنگهداري مراتب به پيمانكار  ،ق نرم افزاريطر

  .در خواست فوق كان لم يكن تلقي مي شود

نسبت به ثبـت آن در  اپراتور امور، بخش يا قطب موظف است پس از انجام جابجايي  -4-13-3

  .نرم افزار اقدام نمايد

  

   

  


