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هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح نحوه درخواست خاموشي بابرنامه خطـوط فشارمتوسـط توسـط امورهـاي     

توزيع و مديريت خاموشي قبل و هنگام اجـراي آن  بـه همـراه نظـارت و كنتـرل توسـط امـور ديسـپاچينگ و         

تعداد قطعي فيدر در مـاه و ميـزان انـرژي توزيـع نشـده و      (به جهت رعايت ميزان سهميه امورها فوريتهاي برق 

كه نهايتا منجر به اطالع رسـاني بـه موقـع و دقيـق و رضـايت هرچـه بيشـتر        ... ) حساسيت فيدر درخواستي و 

ركت هـاي  مشتركين و بهبود شاخص هاي انرژي توزيع نشده شركت كه يكي از مهمترين آيتمهاي بررسي شـ 

 .توزيع و حتي امورهاي توزيع خواهد شد

        ::::كاربردكاربردكاربردكاربرد        دامنهدامنهدامنهدامنه    ----2222

        ))))دفتر مدير عامل، دفتر حراست و امور محرمانهدفتر مدير عامل، دفتر حراست و امور محرمانهدفتر مدير عامل، دفتر حراست و امور محرمانهدفتر مدير عامل، دفتر حراست و امور محرمانه((((حوزه مديريت حوزه مديريت حوزه مديريت حوزه مديريت     ----

دفتر نظارت بر بهره برداري و دفتر نظارت بر بهره برداري و دفتر نظارت بر بهره برداري و دفتر نظارت بر بهره برداري و ، ، ، ،     و فوريت هاي برقو فوريت هاي برقو فوريت هاي برقو فوريت هاي برق    ديسپاچينگديسپاچينگديسپاچينگديسپاچينگ    امورامورامورامور( ( ( ( بهره برداري و ديسپاچينگبهره برداري و ديسپاچينگبهره برداري و ديسپاچينگبهره برداري و ديسپاچينگمعاونت معاونت معاونت معاونت ----

        ) ) ) )     و مديريت بحرانو مديريت بحرانو مديريت بحرانو مديريت بحران    ايمنيايمنيايمنيايمني    دفتردفتردفتردفتر

ه صورت كتبي از جانب مـديرعامل شـركت بـه    ه صورت كتبي از جانب مـديرعامل شـركت بـه    ه صورت كتبي از جانب مـديرعامل شـركت بـه    ه صورت كتبي از جانب مـديرعامل شـركت بـه    ببببيا نمايندگان معتمد ايشان كه يا نمايندگان معتمد ايشان كه يا نمايندگان معتمد ايشان كه يا نمايندگان معتمد ايشان كه ((((مانكاري مانكاري مانكاري مانكاري شركت هاي پيشركت هاي پيشركت هاي پيشركت هاي پي    ----

        ))))عنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشندعنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشندعنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشندعنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشند

        ي تابعه ي تابعه ي تابعه ي تابعه و قطب هاو قطب هاو قطب هاو قطب هابخش هابخش هابخش هابخش ها    ،،،،امورهاي  توزيع امورهاي  توزيع امورهاي  توزيع امورهاي  توزيع     ----

 ::::    و عالئمو عالئمو عالئمو عالئم        ، مفاهيم، مفاهيم، مفاهيم، مفاهيم        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    ----3333

 ....دران مي باشددران مي باشددران مي باشددران مي باشددر اين دستور العمل منظور از شركت، شركت توزيع نيروي برق استان مازندر اين دستور العمل منظور از شركت، شركت توزيع نيروي برق استان مازندر اين دستور العمل منظور از شركت، شركت توزيع نيروي برق استان مازندر اين دستور العمل منظور از شركت، شركت توزيع نيروي برق استان مازن -

خروجي ايستگاه هاي فوق توزيع خروجي ايستگاه هاي فوق توزيع خروجي ايستگاه هاي فوق توزيع خروجي ايستگاه هاي فوق توزيع ) ) ) ) كيلوولتكيلوولتكيلوولتكيلوولت20202020خطوطخطوطخطوطخطوط((((در اين دستورالعمل منظور از خطوط فشارمتوسطدر اين دستورالعمل منظور از خطوط فشارمتوسطدر اين دستورالعمل منظور از خطوط فشارمتوسطدر اين دستورالعمل منظور از خطوط فشارمتوسط -

 ....مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد
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درخواست خاموشي، نرم افزار شركت تذروافزار اسـت كـه از طريـق آن اقـدام بـه      درخواست خاموشي، نرم افزار شركت تذروافزار اسـت كـه از طريـق آن اقـدام بـه      درخواست خاموشي، نرم افزار شركت تذروافزار اسـت كـه از طريـق آن اقـدام بـه      درخواست خاموشي، نرم افزار شركت تذروافزار اسـت كـه از طريـق آن اقـدام بـه          منظور از نرم افزارمنظور از نرم افزارمنظور از نرم افزارمنظور از نرم افزار -

 ....درخواست خاموشي فشارمتوسط و فشارضعيف مي نماينددرخواست خاموشي فشارمتوسط و فشارضعيف مي نماينددرخواست خاموشي فشارمتوسط و فشارضعيف مي نماينددرخواست خاموشي فشارمتوسط و فشارضعيف مي نمايند

        

م افزار ثبت خاموشي، نرم افزار شركت تذرو افزار است كه كليه خاموشي ها در آن ثبت مي م افزار ثبت خاموشي، نرم افزار شركت تذرو افزار است كه كليه خاموشي ها در آن ثبت مي م افزار ثبت خاموشي، نرم افزار شركت تذرو افزار است كه كليه خاموشي ها در آن ثبت مي م افزار ثبت خاموشي، نرم افزار شركت تذرو افزار است كه كليه خاموشي ها در آن ثبت مي منظور از نرمنظور از نرمنظور از نرمنظور از نر -

 ....گرددگرددگرددگردد

        

مركزي است كه در آن شبكه فشارمتوسـط بـه همـراه كليـه تجهيـزات      مركزي است كه در آن شبكه فشارمتوسـط بـه همـراه كليـه تجهيـزات      مركزي است كه در آن شبكه فشارمتوسـط بـه همـراه كليـه تجهيـزات      مركزي است كه در آن شبكه فشارمتوسـط بـه همـراه كليـه تجهيـزات          ::::مركز كنترل ديسپاچينگ توزيعمركز كنترل ديسپاچينگ توزيعمركز كنترل ديسپاچينگ توزيعمركز كنترل ديسپاچينگ توزيع -

صاصي صاصي صاصي صاصي منصوبه در محدوده مرزهاي فيزيكي معين شده با شبكه فوق توزيع،انتقال، توليد و پستهاي اختمنصوبه در محدوده مرزهاي فيزيكي معين شده با شبكه فوق توزيع،انتقال، توليد و پستهاي اختمنصوبه در محدوده مرزهاي فيزيكي معين شده با شبكه فوق توزيع،انتقال، توليد و پستهاي اختمنصوبه در محدوده مرزهاي فيزيكي معين شده با شبكه فوق توزيع،انتقال، توليد و پستهاي اخت

ضمنا ضمنا ضمنا ضمنا . . . . فوق توزيع يا انتقال در حوزه جغرافيايي تعيين شده،  تحت هدايت، نظارت و كنترل قرار مي گيردفوق توزيع يا انتقال در حوزه جغرافيايي تعيين شده،  تحت هدايت، نظارت و كنترل قرار مي گيردفوق توزيع يا انتقال در حوزه جغرافيايي تعيين شده،  تحت هدايت، نظارت و كنترل قرار مي گيردفوق توزيع يا انتقال در حوزه جغرافيايي تعيين شده،  تحت هدايت، نظارت و كنترل قرار مي گيرد

        ....نظارت بر خاموشي هاي فشارضعيف نيز از ديگر وظايف مركز فوق مي باشدنظارت بر خاموشي هاي فشارضعيف نيز از ديگر وظايف مركز فوق مي باشدنظارت بر خاموشي هاي فشارضعيف نيز از ديگر وظايف مركز فوق مي باشدنظارت بر خاموشي هاي فشارضعيف نيز از ديگر وظايف مركز فوق مي باشد

        

بابرنامه بابرنامه بابرنامه بابرنامه را خاموشي را خاموشي را خاموشي را خاموشي ) ) ) ) برنامه ريزي شده، با موافقتبرنامه ريزي شده، با موافقتبرنامه ريزي شده، با موافقتبرنامه ريزي شده، با موافقت((((هرگونه قطع برق مشتركين با قصد قبلي هرگونه قطع برق مشتركين با قصد قبلي هرگونه قطع برق مشتركين با قصد قبلي هرگونه قطع برق مشتركين با قصد قبلي     ::::خاموشي بابرنامهخاموشي بابرنامهخاموشي بابرنامهخاموشي بابرنامه -

 ....مي گويندمي گويندمي گويندمي گويند) ) ) ) فشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيف((((در حوزه مربوطه در حوزه مربوطه در حوزه مربوطه در حوزه مربوطه 

 

به هرگونه خاموشي با قصد قبلي به منظور سرويس، تنظيم، تعميرات دوره ايي و به هرگونه خاموشي با قصد قبلي به منظور سرويس، تنظيم، تعميرات دوره ايي و به هرگونه خاموشي با قصد قبلي به منظور سرويس، تنظيم، تعميرات دوره ايي و به هرگونه خاموشي با قصد قبلي به منظور سرويس، تنظيم، تعميرات دوره ايي و ::::خاموشي برنامه ريزي شدهخاموشي برنامه ريزي شدهخاموشي برنامه ريزي شدهخاموشي برنامه ريزي شده -

پيشگيرانه، اصالح، جابجايي بار، توسعه تاسيسات و تجهيزات در محدوده مرزهاي فيزيكي تعيين شده كه پيشگيرانه، اصالح، جابجايي بار، توسعه تاسيسات و تجهيزات در محدوده مرزهاي فيزيكي تعيين شده كه پيشگيرانه، اصالح، جابجايي بار، توسعه تاسيسات و تجهيزات در محدوده مرزهاي فيزيكي تعيين شده كه پيشگيرانه، اصالح، جابجايي بار، توسعه تاسيسات و تجهيزات در محدوده مرزهاي فيزيكي تعيين شده كه 

) ) ) ) فشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيففشارمتوسط و فشارضعيف((((مشتركين گردد را خاموشي برنامه ريزي شده در حوزه مربوطه مشتركين گردد را خاموشي برنامه ريزي شده در حوزه مربوطه مشتركين گردد را خاموشي برنامه ريزي شده در حوزه مربوطه مشتركين گردد را خاموشي برنامه ريزي شده در حوزه مربوطه     باعث قطع برقباعث قطع برقباعث قطع برقباعث قطع برق

        ....مي گويندمي گويندمي گويندمي گويند

        

در صورتي كه تجهيزي دچار مشكل شود و يا نياز به انجام كاري خارج از برنامه هاي در صورتي كه تجهيزي دچار مشكل شود و يا نياز به انجام كاري خارج از برنامه هاي در صورتي كه تجهيزي دچار مشكل شود و يا نياز به انجام كاري خارج از برنامه هاي در صورتي كه تجهيزي دچار مشكل شود و يا نياز به انجام كاري خارج از برنامه هاي : : : : خاموشي با موافقتخاموشي با موافقتخاموشي با موافقتخاموشي با موافقت -

رفع مشكل مطابق بازه رفع مشكل مطابق بازه رفع مشكل مطابق بازه رفع مشكل مطابق بازه     تعريف شده باشد بطوريكه نياز به اعمال خاموشي اظطراري نبوده و از طرفي امكانتعريف شده باشد بطوريكه نياز به اعمال خاموشي اظطراري نبوده و از طرفي امكانتعريف شده باشد بطوريكه نياز به اعمال خاموشي اظطراري نبوده و از طرفي امكانتعريف شده باشد بطوريكه نياز به اعمال خاموشي اظطراري نبوده و از طرفي امكان

زماني تعريف شده بصورت با برنامه نيز نباشد و اپراتور پست، اكيپ تعميرات، سرويس و يا واحدهاي ذيربط زماني تعريف شده بصورت با برنامه نيز نباشد و اپراتور پست، اكيپ تعميرات، سرويس و يا واحدهاي ذيربط زماني تعريف شده بصورت با برنامه نيز نباشد و اپراتور پست، اكيپ تعميرات، سرويس و يا واحدهاي ذيربط زماني تعريف شده بصورت با برنامه نيز نباشد و اپراتور پست، اكيپ تعميرات، سرويس و يا واحدهاي ذيربط 

ديگر درخواست سرويس، اصالح، تعمير و يا تنظيم نمايد و خاموشي اعمال شود چنين خاموشي را خاموشي ديگر درخواست سرويس، اصالح، تعمير و يا تنظيم نمايد و خاموشي اعمال شود چنين خاموشي را خاموشي ديگر درخواست سرويس، اصالح، تعمير و يا تنظيم نمايد و خاموشي اعمال شود چنين خاموشي را خاموشي ديگر درخواست سرويس، اصالح، تعمير و يا تنظيم نمايد و خاموشي اعمال شود چنين خاموشي را خاموشي 

        ....با موافقت مي گويندبا موافقت مي گويندبا موافقت مي گويندبا موافقت مي گويند
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        ::::        عملياتعملياتعملياتعمليات        شرحشرحشرحشرح    ----4444

 :بابرنامهبابرنامهبابرنامهبابرنامه زي جهت خاموشيهايزي جهت خاموشيهايزي جهت خاموشيهايزي جهت خاموشيهايبرنامه ريبرنامه ريبرنامه ريبرنامه ري - - - - 1111

 

 ::::در خاموشيهاي با برنامه براساس فصل و روز هاي كاريدر خاموشيهاي با برنامه براساس فصل و روز هاي كاريدر خاموشيهاي با برنامه براساس فصل و روز هاي كاريدر خاموشيهاي با برنامه براساس فصل و روز هاي كاري برنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزي

خاموشيهاي مناطق در ساعات خاموشيهاي مناطق در ساعات خاموشيهاي مناطق در ساعات خاموشيهاي مناطق در ساعات     اعمالاعمالاعمالاعمالدر در در در  شركت هاي توزيع برنامه ريزيشركت هاي توزيع برنامه ريزيشركت هاي توزيع برنامه ريزيشركت هاي توزيع برنامه ريزي    ييييبهره برداربهره برداربهره برداربهره بردار    واحد واحد واحد واحد     رسالتهايرسالتهايرسالتهايرسالتهاي    مهمترين مهمترين مهمترين مهمترين     يكي ازيكي ازيكي ازيكي از 

در اين زمينه مي توان در اعمال در اين زمينه مي توان در اعمال در اين زمينه مي توان در اعمال در اين زمينه مي توان در اعمال     ، ، ، ، احساس مي كننداحساس مي كننداحساس مي كننداحساس مي كنندكمترين نياز به برق را كمترين نياز به برق را كمترين نياز به برق را كمترين نياز به برق را  كم باري و خصوصاً ساعاتي است كه مشتركينكم باري و خصوصاً ساعاتي است كه مشتركينكم باري و خصوصاً ساعاتي است كه مشتركينكم باري و خصوصاً ساعاتي است كه مشتركين

برداران موظفند نسبت به اعالم برنامه برداران موظفند نسبت به اعالم برنامه برداران موظفند نسبت به اعالم برنامه برداران موظفند نسبت به اعالم برنامه  كليه بهرهكليه بهرهكليه بهرهكليه بهره. ساعات اوليه صبح در فصل گرم سال را به آن اشاره نمودساعات اوليه صبح در فصل گرم سال را به آن اشاره نمودساعات اوليه صبح در فصل گرم سال را به آن اشاره نمودساعات اوليه صبح در فصل گرم سال را به آن اشاره نمود خاموشي درخاموشي درخاموشي درخاموشي در

شهرستانها و ديگر عوامل اجرائي در برنامه ريزي درخواست ها ي شهرستانها و ديگر عوامل اجرائي در برنامه ريزي درخواست ها ي شهرستانها و ديگر عوامل اجرائي در برنامه ريزي درخواست ها ي شهرستانها و ديگر عوامل اجرائي در برنامه ريزي درخواست ها ي  خاموشيهاي خود به واحد هاي طرح و نظارتخاموشيهاي خود به واحد هاي طرح و نظارتخاموشيهاي خود به واحد هاي طرح و نظارتخاموشيهاي خود به واحد هاي طرح و نظارت

. . . . نمايند نمايند نمايند نمايند  مقدمات كارهاي اجرائي به منظور اقدام در ساعات اوليه صبح در فصول گرم سال اعالممقدمات كارهاي اجرائي به منظور اقدام در ساعات اوليه صبح در فصول گرم سال اعالممقدمات كارهاي اجرائي به منظور اقدام در ساعات اوليه صبح در فصول گرم سال اعالممقدمات كارهاي اجرائي به منظور اقدام در ساعات اوليه صبح در فصول گرم سال اعالم خود ونيز تهيهخود ونيز تهيهخود ونيز تهيهخود ونيز تهيه    خاموشيخاموشيخاموشيخاموشي

    –سرويس پست سرويس پست سرويس پست سرويس پست     –فشار ضعيف فشار ضعيف فشار ضعيف فشار ضعيف  – فشار متوسطفشار متوسطفشار متوسطفشار متوسط: : : : در سطوح مختلف ولتاژ از قبيل در سطوح مختلف ولتاژ از قبيل در سطوح مختلف ولتاژ از قبيل در سطوح مختلف ولتاژ از قبيل ( ( ( ( به نحوي كه كليه خاموشيها به نحوي كه كليه خاموشيها به نحوي كه كليه خاموشيها به نحوي كه كليه خاموشيها 

) ) ) ) شروع به كار ادارات و نيز گرم شدن روز شروع به كار ادارات و نيز گرم شدن روز شروع به كار ادارات و نيز گرم شدن روز شروع به كار ادارات و نيز گرم شدن روز ساعات ساعات ساعات ساعات  صبح وصبح وصبح وصبح و    9999در ساعات اوليه صبح شروع و قبل از ساعت در ساعات اوليه صبح شروع و قبل از ساعت در ساعات اوليه صبح شروع و قبل از ساعت در ساعات اوليه صبح شروع و قبل از ساعت ))))تعميرات تعميرات تعميرات تعميرات 

و يا و يا و يا و يا  موارد مهم در اين مقوله برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي مناطقي است كه از لحاظ بارموارد مهم در اين مقوله برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي مناطقي است كه از لحاظ بارموارد مهم در اين مقوله برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي مناطقي است كه از لحاظ بارموارد مهم در اين مقوله برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي مناطقي است كه از لحاظ بار از ديگراز ديگراز ديگراز ديگر. پايان دهندپايان دهندپايان دهندپايان دهند

مرغداريها مرغداريها مرغداريها مرغداريها     –گلخانه اي گلخانه اي گلخانه اي گلخانه اي     –صنعتي صنعتي صنعتي صنعتي  حساسيت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است از جمله اين مناطق مي توان مناطقحساسيت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است از جمله اين مناطق مي توان مناطقحساسيت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است از جمله اين مناطق مي توان مناطقحساسيت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است از جمله اين مناطق مي توان مناطق

بار در ماه از روزهاي تعطيلي رسمي دو بار در ماه از روزهاي تعطيلي رسمي دو بار در ماه از روزهاي تعطيلي رسمي دو بار در ماه از روزهاي تعطيلي رسمي دو     2222گرفتن رعايت تعدادخاموشي گرفتن رعايت تعدادخاموشي گرفتن رعايت تعدادخاموشي گرفتن رعايت تعدادخاموشي  داري را نام برد كه مي توان با در نظرداري را نام برد كه مي توان با در نظرداري را نام برد كه مي توان با در نظرداري را نام برد كه مي توان با در نظرو مناطق او مناطق او مناطق او مناطق ا

 .خاموشي اين مناطق در ساعات اوليه صبح بهره بردخاموشي اين مناطق در ساعات اوليه صبح بهره بردخاموشي اين مناطق در ساعات اوليه صبح بهره بردخاموشي اين مناطق در ساعات اوليه صبح بهره برد ماه جهت اعمالماه جهت اعمالماه جهت اعمالماه جهت اعمال

        ....بار با قطعي برق مواجه شودبار با قطعي برق مواجه شودبار با قطعي برق مواجه شودبار با قطعي برق مواجه شود    2222هر مشترك در ماه بايستي حداكثر هر مشترك در ماه بايستي حداكثر هر مشترك در ماه بايستي حداكثر هر مشترك در ماه بايستي حداكثر 

 

 :ساعت و هماهنگي با مركز كنترلساعت و هماهنگي با مركز كنترلساعت و هماهنگي با مركز كنترلساعت و هماهنگي با مركز كنترل طابق با برنامه وطابق با برنامه وطابق با برنامه وطابق با برنامه وبرنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه مبرنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه مبرنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه مبرنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه م  - - - - 2222

        

برداران مي باشد رعايت برنامه هاي خاموشي مي باشد كه پس از برداران مي باشد رعايت برنامه هاي خاموشي مي باشد كه پس از برداران مي باشد رعايت برنامه هاي خاموشي مي باشد كه پس از برداران مي باشد رعايت برنامه هاي خاموشي مي باشد كه پس از  تمام بهرهتمام بهرهتمام بهرهتمام بهره    آن توسطآن توسطآن توسطآن توسط    كي از اصولي كه نيازمند رعايتكي از اصولي كه نيازمند رعايتكي از اصولي كه نيازمند رعايتكي از اصولي كه نيازمند رعايتيييي

راستا راستا راستا راستا  در ايندر ايندر ايندر اين.باشدباشدباشدباشد عرف و اصل واحدها جهت كليه متقاضيان خاموشي و مجريان شبكه هاعرف و اصل واحدها جهت كليه متقاضيان خاموشي و مجريان شبكه هاعرف و اصل واحدها جهت كليه متقاضيان خاموشي و مجريان شبكه هاعرف و اصل واحدها جهت كليه متقاضيان خاموشي و مجريان شبكه ها مدتي مي تواند بعنوان يكمدتي مي تواند بعنوان يكمدتي مي تواند بعنوان يكمدتي مي تواند بعنوان يك

زمانبندي و نوبت بندي خاموشي فيدرها زمانبندي و نوبت بندي خاموشي فيدرها زمانبندي و نوبت بندي خاموشي فيدرها زمانبندي و نوبت بندي خاموشي فيدرها  زم است كليه درخواست هاي خاموشي فيدرهاي فشار متوسط مطابق با برنامهزم است كليه درخواست هاي خاموشي فيدرهاي فشار متوسط مطابق با برنامهزم است كليه درخواست هاي خاموشي فيدرهاي فشار متوسط مطابق با برنامهزم است كليه درخواست هاي خاموشي فيدرهاي فشار متوسط مطابق با برنامهالالالال

درخواست كننده خاموشي بايد به طريق مقتضي درخواست كننده خاموشي بايد به طريق مقتضي درخواست كننده خاموشي بايد به طريق مقتضي درخواست كننده خاموشي بايد به طريق مقتضي  (  انجام پذيردانجام پذيردانجام پذيردانجام پذيرد    و با لحاظ تمام مقرراتو با لحاظ تمام مقرراتو با لحاظ تمام مقرراتو با لحاظ تمام مقررات    بار در ماهبار در ماهبار در ماهبار در ماه    2222و با رعايت تعداد و با رعايت تعداد و با رعايت تعداد و با رعايت تعداد 

نياز نياز نياز نياز  در صورتدر صورتدر صورتدر صورت.))))ي بر روي فيدر موردنظر اطمينان حاصل نمايدي بر روي فيدر موردنظر اطمينان حاصل نمايدي بر روي فيدر موردنظر اطمينان حاصل نمايدي بر روي فيدر موردنظر اطمينان حاصل نمايدقبل از ثبت درخواست خود نسبت به امكان اعمال خاموشقبل از ثبت درخواست خود نسبت به امكان اعمال خاموشقبل از ثبت درخواست خود نسبت به امكان اعمال خاموشقبل از ثبت درخواست خود نسبت به امكان اعمال خاموش

زمان خاموشي ها براساس زمان خاموشي ها براساس زمان خاموشي ها براساس زمان خاموشي ها براساس     ....بار نيز بايستي قبل از اعمال خاموشي از طريق نرم افزار نسبت به آن اقدام نمايندبار نيز بايستي قبل از اعمال خاموشي از طريق نرم افزار نسبت به آن اقدام نمايندبار نيز بايستي قبل از اعمال خاموشي از طريق نرم افزار نسبت به آن اقدام نمايندبار نيز بايستي قبل از اعمال خاموشي از طريق نرم افزار نسبت به آن اقدام نمايند    به جابجائيبه جابجائيبه جابجائيبه جابجائي

امور ديسپاچينگ امور ديسپاچينگ امور ديسپاچينگ امور ديسپاچينگ در سه روز قبل از زمان درخواست خاموشي به در سه روز قبل از زمان درخواست خاموشي به در سه روز قبل از زمان درخواست خاموشي به در سه روز قبل از زمان درخواست خاموشي به     1111شماره شماره شماره شماره  دستورالعملهاي اشعار شده نياز به تكميل فرمدستورالعملهاي اشعار شده نياز به تكميل فرمدستورالعملهاي اشعار شده نياز به تكميل فرمدستورالعملهاي اشعار شده نياز به تكميل فرم

تاريخ و ساعت اعالم تاريخ و ساعت اعالم تاريخ و ساعت اعالم تاريخ و ساعت اعالم  ، مطابق با، مطابق با، مطابق با، مطابق با))))از طريق نرم افزار درخواست خاموشياز طريق نرم افزار درخواست خاموشياز طريق نرم افزار درخواست خاموشياز طريق نرم افزار درخواست خاموشي((((تائيد مركز كنترل ديسپاچينگ تائيد مركز كنترل ديسپاچينگ تائيد مركز كنترل ديسپاچينگ تائيد مركز كنترل ديسپاچينگ  پس ازپس ازپس ازپس از. . . . مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد

بهره بهره بهره بهره     ، ، ، ، به كار بودن گروههاي اجرائيبه كار بودن گروههاي اجرائيبه كار بودن گروههاي اجرائيبه كار بودن گروههاي اجرائي    دهدهدهدهصورت عدم آماصورت عدم آماصورت عدم آماصورت عدم آما دردردردر الزم به ذكر استالزم به ذكر استالزم به ذكر استالزم به ذكر است    ....شده نسبت به اعمال خاموشي اقدام گرددشده نسبت به اعمال خاموشي اقدام گرددشده نسبت به اعمال خاموشي اقدام گرددشده نسبت به اعمال خاموشي اقدام گردد
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        . ....از واگذاري خاموشي اجتناب ورزنداز واگذاري خاموشي اجتناب ورزنداز واگذاري خاموشي اجتناب ورزنداز واگذاري خاموشي اجتناب ورزند    دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه     15151515    برداران موظفند با تاخير بيش ازبرداران موظفند با تاخير بيش ازبرداران موظفند با تاخير بيش ازبرداران موظفند با تاخير بيش از

                                                                                                     . 

سكسيونرها ، ريگلوزرها سكسيونرها ، ريگلوزرها سكسيونرها ، ريگلوزرها سكسيونرها ، ريگلوزرها  قطع فيدرها ، قطعقطع فيدرها ، قطعقطع فيدرها ، قطعقطع فيدرها ، قطع((((اهنگي قبلي جهت اعمال هر گونه خاموشي اهنگي قبلي جهت اعمال هر گونه خاموشي اهنگي قبلي جهت اعمال هر گونه خاموشي اهنگي قبلي جهت اعمال هر گونه خاموشي ممممديگر از موارد مهم هديگر از موارد مهم هديگر از موارد مهم هديگر از موارد مهم ه يكييكييكييكي

بر برنامه هاي دردست از قبيل برنامه ريزي ها خاموشي بر برنامه هاي دردست از قبيل برنامه ريزي ها خاموشي بر برنامه هاي دردست از قبيل برنامه ريزي ها خاموشي بر برنامه هاي دردست از قبيل برنامه ريزي ها خاموشي  با مركز كنترل امور ديسپاچينگ مي باشد زيرا بنابا مركز كنترل امور ديسپاچينگ مي باشد زيرا بنابا مركز كنترل امور ديسپاچينگ مي باشد زيرا بنابا مركز كنترل امور ديسپاچينگ مي باشد زيرا بنا..) ..) ..) ..) سرخطها وسرخطها وسرخطها وسرخطها و،،،،

اهنگي اهنگي اهنگي اهنگي ممممهههه ايناينايناين    ،،،،ضرورت عدم قطع فيدرها و بطور كلي مديريت پايداري برق شبكهضرورت عدم قطع فيدرها و بطور كلي مديريت پايداري برق شبكهضرورت عدم قطع فيدرها و بطور كلي مديريت پايداري برق شبكهضرورت عدم قطع فيدرها و بطور كلي مديريت پايداري برق شبكه هاي اضطراري ، مناسبتهاي ويژه وهاي اضطراري ، مناسبتهاي ويژه وهاي اضطراري ، مناسبتهاي ويژه وهاي اضطراري ، مناسبتهاي ويژه و

در صورت صالحديد توسط امور ديسپاچينگ شركت موارد در صورت صالحديد توسط امور ديسپاچينگ شركت موارد در صورت صالحديد توسط امور ديسپاچينگ شركت موارد در صورت صالحديد توسط امور ديسپاچينگ شركت موارد     و بايستيو بايستيو بايستيو بايستي     .باشدباشدباشدباشد مات كليه بهره برداران ميمات كليه بهره برداران ميمات كليه بهره برداران ميمات كليه بهره برداران ميااااجزو الزجزو الزجزو الزجزو الز

        ....اضطراري نيز از طريق نرم افزار درخواست خاموشي ارسال گردداضطراري نيز از طريق نرم افزار درخواست خاموشي ارسال گردداضطراري نيز از طريق نرم افزار درخواست خاموشي ارسال گردداضطراري نيز از طريق نرم افزار درخواست خاموشي ارسال گردد
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صبح برنامه ريزي گردد مانورهاي شبكه مي باشد در صبح برنامه ريزي گردد مانورهاي شبكه مي باشد در صبح برنامه ريزي گردد مانورهاي شبكه مي باشد در صبح برنامه ريزي گردد مانورهاي شبكه مي باشد در  يكي از اقداماتي كه مي تواند در ساعات نيمه شب و يا اوليهيكي از اقداماتي كه مي تواند در ساعات نيمه شب و يا اوليهيكي از اقداماتي كه مي تواند در ساعات نيمه شب و يا اوليهيكي از اقداماتي كه مي تواند در ساعات نيمه شب و يا اوليه

كات اوت كات اوت كات اوت كات اوت     –انجام مانور بوسيله سكسيونر ها انجام مانور بوسيله سكسيونر ها انجام مانور بوسيله سكسيونر ها انجام مانور بوسيله سكسيونر ها ( ( ( ( بكه در تاريكي شب مهياست بكه در تاريكي شب مهياست بكه در تاريكي شب مهياست بكه در تاريكي شب مهياست درشدرشدرشدرش    كاركاركاركار صورتيكه زمينه هاي انجام مانور وصورتيكه زمينه هاي انجام مانور وصورتيكه زمينه هاي انجام مانور وصورتيكه زمينه هاي انجام مانور و

  حتي المقدورحتي المقدورحتي المقدورحتي المقدور. . . . مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد  لوازم برقراري روشنائي از قبيل پرژكتور به منظور باز و بسته نمودن جمپرها ي مناسبلوازم برقراري روشنائي از قبيل پرژكتور به منظور باز و بسته نمودن جمپرها ي مناسبلوازم برقراري روشنائي از قبيل پرژكتور به منظور باز و بسته نمودن جمپرها ي مناسبلوازم برقراري روشنائي از قبيل پرژكتور به منظور باز و بسته نمودن جمپرها ي مناسب و ياو ياو ياو يا) ) ) ) 

ي اقدامات عملياتي و كار ي اقدامات عملياتي و كار ي اقدامات عملياتي و كار ي اقدامات عملياتي و كار ودرصورتيكه حجم باالودرصورتيكه حجم باالودرصورتيكه حجم باالودرصورتيكه حجم باال....نيمه شب اقدام گرددنيمه شب اقدام گرددنيمه شب اقدام گرددنيمه شب اقدام گردد نسبت به انجام مانورهاي شبكه در ساعات بعد ازنسبت به انجام مانورهاي شبكه در ساعات بعد ازنسبت به انجام مانورهاي شبكه در ساعات بعد ازنسبت به انجام مانورهاي شبكه در ساعات بعد از

برداران را در برداران را در برداران را در برداران را در  در مناطقي كه تعدد شبكه ها و فيدرها ي مختلف وجود داشته و احتمال اشتباه بهرهدر مناطقي كه تعدد شبكه ها و فيدرها ي مختلف وجود داشته و احتمال اشتباه بهرهدر مناطقي كه تعدد شبكه ها و فيدرها ي مختلف وجود داشته و احتمال اشتباه بهرهدر مناطقي كه تعدد شبكه ها و فيدرها ي مختلف وجود داشته و احتمال اشتباه بهره بر روي شبكه خصوصاًبر روي شبكه خصوصاًبر روي شبكه خصوصاًبر روي شبكه خصوصاً

         . بردارد ، مانورها مي بايستي در ساعات اوليه صبح انجام پذيردبردارد ، مانورها مي بايستي در ساعات اوليه صبح انجام پذيردبردارد ، مانورها مي بايستي در ساعات اوليه صبح انجام پذيردبردارد ، مانورها مي بايستي در ساعات اوليه صبح انجام پذيرد

        

        : در اعمال خاموشيهاي با برنامه در كمترين حجم ممكندر اعمال خاموشيهاي با برنامه در كمترين حجم ممكندر اعمال خاموشيهاي با برنامه در كمترين حجم ممكندر اعمال خاموشيهاي با برنامه در كمترين حجم ممكن برنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزي     - - - - 4444

اي مديريت نمايند كه كمترين منطقه تحت خاموشي اي مديريت نمايند كه كمترين منطقه تحت خاموشي اي مديريت نمايند كه كمترين منطقه تحت خاموشي اي مديريت نمايند كه كمترين منطقه تحت خاموشي  بهره برداران مي بايستي در اعمال خاموشيهاي با برنامه بگونهبهره برداران مي بايستي در اعمال خاموشيهاي با برنامه بگونهبهره برداران مي بايستي در اعمال خاموشيهاي با برنامه بگونهبهره برداران مي بايستي در اعمال خاموشيهاي با برنامه بگونه

صورتيكه مي توان قسمتي از شبكه را جدا نمود و ديگر مناطق را چه از طريق وصل فيدر صورتيكه مي توان قسمتي از شبكه را جدا نمود و ديگر مناطق را چه از طريق وصل فيدر صورتيكه مي توان قسمتي از شبكه را جدا نمود و ديگر مناطق را چه از طريق وصل فيدر صورتيكه مي توان قسمتي از شبكه را جدا نمود و ديگر مناطق را چه از طريق وصل فيدر  قرارگيرد ، به اين منظور كه درقرارگيرد ، به اين منظور كه درقرارگيرد ، به اين منظور كه درقرارگيرد ، به اين منظور كه در

         .نمايندنمايندنمايندنمايند بايستي نسبت به آن اقدامبايستي نسبت به آن اقدامبايستي نسبت به آن اقدامبايستي نسبت به آن اقدام    چه از طريق مانورهاي عملياتي برقدار نمود ميچه از طريق مانورهاي عملياتي برقدار نمود ميچه از طريق مانورهاي عملياتي برقدار نمود ميچه از طريق مانورهاي عملياتي برقدار نمود مي وووو

        

 

        : اطالع رساني خاموشيهاي با برنامهاطالع رساني خاموشيهاي با برنامهاطالع رساني خاموشيهاي با برنامهاطالع رساني خاموشيهاي با برنامه  - - - - 5555

با برنامه به مشتركين به خصوص مشتركين حساس و با برنامه به مشتركين به خصوص مشتركين حساس و با برنامه به مشتركين به خصوص مشتركين حساس و با برنامه به مشتركين به خصوص مشتركين حساس و  تاريخ ، ساعت و مدت زمان خاموشي هايتاريخ ، ساعت و مدت زمان خاموشي هايتاريخ ، ساعت و مدت زمان خاموشي هايتاريخ ، ساعت و مدت زمان خاموشي هاي    مكان،مكان،مكان،مكان،    اطالع رساني ازاطالع رساني ازاطالع رساني ازاطالع رساني از

، معموالً هنگاميكه ، معموالً هنگاميكه ، معموالً هنگاميكه ، معموالً هنگاميكه     ضايعات و ضرر و زيان شركت نقش مهمي را ايفاد مي نمايندضايعات و ضرر و زيان شركت نقش مهمي را ايفاد مي نمايندضايعات و ضرر و زيان شركت نقش مهمي را ايفاد مي نمايندضايعات و ضرر و زيان شركت نقش مهمي را ايفاد مي نمايند صنايع از جمله موارديست كه دركاهشصنايع از جمله موارديست كه دركاهشصنايع از جمله موارديست كه دركاهشصنايع از جمله موارديست كه دركاهش

را كه نياز به توقف را كه نياز به توقف را كه نياز به توقف را كه نياز به توقف  بزرگ از زمان خاموشيها مطلع باشند مي توانند برنامه هاي تعميرات و سرويس داخلي خودبزرگ از زمان خاموشيها مطلع باشند مي توانند برنامه هاي تعميرات و سرويس داخلي خودبزرگ از زمان خاموشيها مطلع باشند مي توانند برنامه هاي تعميرات و سرويس داخلي خودبزرگ از زمان خاموشيها مطلع باشند مي توانند برنامه هاي تعميرات و سرويس داخلي خود صنايعصنايعصنايعصنايع

مجدد خط توليد جهت اين منظور جلوگيري نمايند مجدد خط توليد جهت اين منظور جلوگيري نمايند مجدد خط توليد جهت اين منظور جلوگيري نمايند مجدد خط توليد جهت اين منظور جلوگيري نمايند  ماشين آالت دارد را با زمان خاموشي برق مطابقت داده و از تعطيليماشين آالت دارد را با زمان خاموشي برق مطابقت داده و از تعطيليماشين آالت دارد را با زمان خاموشي برق مطابقت داده و از تعطيليماشين آالت دارد را با زمان خاموشي برق مطابقت داده و از تعطيلي
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دراين دراين دراين دراين     ....استفاده كننداستفاده كننداستفاده كننداستفاده كنند هاي پشتيباني از جمله ژنراتورهاهاي پشتيباني از جمله ژنراتورهاهاي پشتيباني از جمله ژنراتورهاهاي پشتيباني از جمله ژنراتورها Backup حياتي به برق ازحياتي به برق ازحياتي به برق ازحياتي به برق از صورت نيازصورت نيازصورت نيازصورت نيازو يا نهايتاً مي توانند در و يا نهايتاً مي توانند در و يا نهايتاً مي توانند در و يا نهايتاً مي توانند در 

كه از طريق نرم افزار كه از طريق نرم افزار كه از طريق نرم افزار كه از طريق نرم افزار     ))))سكسيونر و سرخط هاسكسيونر و سرخط هاسكسيونر و سرخط هاسكسيونر و سرخط ها    –فيدر فيدر فيدر فيدر  قطعقطعقطعقطع( ( ( ( راستا الزم است كه كليه خاموشيهاي با برنامه فشار متوسط راستا الزم است كه كليه خاموشيهاي با برنامه فشار متوسط راستا الزم است كه كليه خاموشيهاي با برنامه فشار متوسط راستا الزم است كه كليه خاموشيهاي با برنامه فشار متوسط 

، توليدي ، سياسي و ، توليدي ، سياسي و ، توليدي ، سياسي و ، توليدي ، سياسي و صنعتي صنعتي صنعتي صنعتي نقاط حساس تغذيه نقاط حساس تغذيه نقاط حساس تغذيه نقاط حساس تغذيه     ارسال شده اند ، دقيقا آدرس مناطقي كه بي برق مي شوند به همراه نام ارسال شده اند ، دقيقا آدرس مناطقي كه بي برق مي شوند به همراه نام ارسال شده اند ، دقيقا آدرس مناطقي كه بي برق مي شوند به همراه نام ارسال شده اند ، دقيقا آدرس مناطقي كه بي برق مي شوند به همراه نام 

امنيتي و همچنين مسيرهاي  بي برقي مشتركين عادي نيز به طور دقيق در نرم افزار ثبت تا پس از تاييد خاموشي توسط امنيتي و همچنين مسيرهاي  بي برقي مشتركين عادي نيز به طور دقيق در نرم افزار ثبت تا پس از تاييد خاموشي توسط امنيتي و همچنين مسيرهاي  بي برقي مشتركين عادي نيز به طور دقيق در نرم افزار ثبت تا پس از تاييد خاموشي توسط امنيتي و همچنين مسيرهاي  بي برقي مشتركين عادي نيز به طور دقيق در نرم افزار ثبت تا پس از تاييد خاموشي توسط 

        ....امور ديسپاچينگ از طريق دفتر روابط عمومي شركت به اطالع كليه مشتركين برسدامور ديسپاچينگ از طريق دفتر روابط عمومي شركت به اطالع كليه مشتركين برسدامور ديسپاچينگ از طريق دفتر روابط عمومي شركت به اطالع كليه مشتركين برسدامور ديسپاچينگ از طريق دفتر روابط عمومي شركت به اطالع كليه مشتركين برسد

 

الزم به توضيح است مسئوليت ثبت دقيق آدرس نقاطي كه بي برق ميشوند به همراه مراكز حساس تغذيه چه از نظر الزم به توضيح است مسئوليت ثبت دقيق آدرس نقاطي كه بي برق ميشوند به همراه مراكز حساس تغذيه چه از نظر الزم به توضيح است مسئوليت ثبت دقيق آدرس نقاطي كه بي برق ميشوند به همراه مراكز حساس تغذيه چه از نظر الزم به توضيح است مسئوليت ثبت دقيق آدرس نقاطي كه بي برق ميشوند به همراه مراكز حساس تغذيه چه از نظر 

صنعتي ،امنيتي و سياسي در نرم افزار به عهده بهره برداران و يا نمايندگان مورد تاييد آنها كه عمليات درخواست صنعتي ،امنيتي و سياسي در نرم افزار به عهده بهره برداران و يا نمايندگان مورد تاييد آنها كه عمليات درخواست صنعتي ،امنيتي و سياسي در نرم افزار به عهده بهره برداران و يا نمايندگان مورد تاييد آنها كه عمليات درخواست صنعتي ،امنيتي و سياسي در نرم افزار به عهده بهره برداران و يا نمايندگان مورد تاييد آنها كه عمليات درخواست 

        ....خاموشي را انجام مي دهند، مي باشدخاموشي را انجام مي دهند، مي باشدخاموشي را انجام مي دهند، مي باشدخاموشي را انجام مي دهند، مي باشد

        

هاي عملياتي و پيمانكاران مربوطه با تجهيزات و نيروي انساني كامل راس ساعت و روز مقرر و هاي عملياتي و پيمانكاران مربوطه با تجهيزات و نيروي انساني كامل راس ساعت و روز مقرر و هاي عملياتي و پيمانكاران مربوطه با تجهيزات و نيروي انساني كامل راس ساعت و روز مقرر و هاي عملياتي و پيمانكاران مربوطه با تجهيزات و نيروي انساني كامل راس ساعت و روز مقرر و     حضور به موقع گروهحضور به موقع گروهحضور به موقع گروهحضور به موقع گروه

همچنين اعمال خاموشي برابر با درخواست ارسالي و تاييد شده توسط ديسپاچينگ توزيع الزامي بوده و در نهايت منجر همچنين اعمال خاموشي برابر با درخواست ارسالي و تاييد شده توسط ديسپاچينگ توزيع الزامي بوده و در نهايت منجر همچنين اعمال خاموشي برابر با درخواست ارسالي و تاييد شده توسط ديسپاچينگ توزيع الزامي بوده و در نهايت منجر همچنين اعمال خاموشي برابر با درخواست ارسالي و تاييد شده توسط ديسپاچينگ توزيع الزامي بوده و در نهايت منجر 

        ....مي گرددمي گرددمي گرددمي گردد    به رضايتمندي مشتركين با توجه به زمان اعمال خاموشي اطالع رساني شدهبه رضايتمندي مشتركين با توجه به زمان اعمال خاموشي اطالع رساني شدهبه رضايتمندي مشتركين با توجه به زمان اعمال خاموشي اطالع رساني شدهبه رضايتمندي مشتركين با توجه به زمان اعمال خاموشي اطالع رساني شده

        

        ::::زمان ارسال خاموشي به مركز ديسپاچينگ توزيعزمان ارسال خاموشي به مركز ديسپاچينگ توزيعزمان ارسال خاموشي به مركز ديسپاچينگ توزيعزمان ارسال خاموشي به مركز ديسپاچينگ توزيع - - - - 6666

برابر با تنظيمات به روز برابر با تنظيمات به روز برابر با تنظيمات به روز برابر با تنظيمات به روز ((((    ساعت قبلساعت قبلساعت قبلساعت قبل    48484848ارسال درخواست خاموشي از امورها به ستاد جهت تاييد يا عدم تاييد بايستي ارسال درخواست خاموشي از امورها به ستاد جهت تاييد يا عدم تاييد بايستي ارسال درخواست خاموشي از امورها به ستاد جهت تاييد يا عدم تاييد بايستي ارسال درخواست خاموشي از امورها به ستاد جهت تاييد يا عدم تاييد بايستي 

قبل از ساعت قبل از ساعت قبل از ساعت قبل از ساعت     از زمان اجراي خاموشي صورت پذيرد تا در اين فاصله مركز ديسپاچينگ بتواند تااز زمان اجراي خاموشي صورت پذيرد تا در اين فاصله مركز ديسپاچينگ بتواند تااز زمان اجراي خاموشي صورت پذيرد تا در اين فاصله مركز ديسپاچينگ بتواند تااز زمان اجراي خاموشي صورت پذيرد تا در اين فاصله مركز ديسپاچينگ بتواند تا    ))))انجام شده در نرم افزارانجام شده در نرم افزارانجام شده در نرم افزارانجام شده در نرم افزار

صبح روزيكه قرار است خاموشي اجرا شود با بررسي هاي الزم نسبت به تاييد يا عدم تاييد خاموشي اظهار نظر صبح روزيكه قرار است خاموشي اجرا شود با بررسي هاي الزم نسبت به تاييد يا عدم تاييد خاموشي اظهار نظر صبح روزيكه قرار است خاموشي اجرا شود با بررسي هاي الزم نسبت به تاييد يا عدم تاييد خاموشي اظهار نظر صبح روزيكه قرار است خاموشي اجرا شود با بررسي هاي الزم نسبت به تاييد يا عدم تاييد خاموشي اظهار نظر     10101010

نموده و نتيجه را كه بصورت مانيتورينگ توسط امورها قابل رويت بوده، به اطالع آنها برساند و همچنين در صورت نموده و نتيجه را كه بصورت مانيتورينگ توسط امورها قابل رويت بوده، به اطالع آنها برساند و همچنين در صورت نموده و نتيجه را كه بصورت مانيتورينگ توسط امورها قابل رويت بوده، به اطالع آنها برساند و همچنين در صورت نموده و نتيجه را كه بصورت مانيتورينگ توسط امورها قابل رويت بوده، به اطالع آنها برساند و همچنين در صورت 

        ....كين در اختيار دفتر روابط عمومي قرار دهدكين در اختيار دفتر روابط عمومي قرار دهدكين در اختيار دفتر روابط عمومي قرار دهدكين در اختيار دفتر روابط عمومي قرار دهدتاييد خاموشي مراتب را جهت اطالع به مشترتاييد خاموشي مراتب را جهت اطالع به مشترتاييد خاموشي مراتب را جهت اطالع به مشترتاييد خاموشي مراتب را جهت اطالع به مشتر

        

        

اي بالقوه در شبكه بوده اي بالقوه در شبكه بوده اي بالقوه در شبكه بوده اي بالقوه در شبكه بوده     درخواست خاموشي اضطراري توسط شخص مجاز مانور صرفاً زماني انجام گيرد كه شاهد حادثهدرخواست خاموشي اضطراري توسط شخص مجاز مانور صرفاً زماني انجام گيرد كه شاهد حادثهدرخواست خاموشي اضطراري توسط شخص مجاز مانور صرفاً زماني انجام گيرد كه شاهد حادثهدرخواست خاموشي اضطراري توسط شخص مجاز مانور صرفاً زماني انجام گيرد كه شاهد حادثه

اين درخواست اين درخواست اين درخواست اين درخواست . . . . و در صورت برطرف نشدن فوري، منجر به گسترش حادثه و قطع بخشي از فيدر يا تمام آن خواهد شدو در صورت برطرف نشدن فوري، منجر به گسترش حادثه و قطع بخشي از فيدر يا تمام آن خواهد شدو در صورت برطرف نشدن فوري، منجر به گسترش حادثه و قطع بخشي از فيدر يا تمام آن خواهد شدو در صورت برطرف نشدن فوري، منجر به گسترش حادثه و قطع بخشي از فيدر يا تمام آن خواهد شد

از مركز كنترل ديسپاچينگ توزيـع  از مركز كنترل ديسپاچينگ توزيـع  از مركز كنترل ديسپاچينگ توزيـع  از مركز كنترل ديسپاچينگ توزيـع      ))))هرگونه بستر مخابراتي قابل قبول براي مركز كنترل ديسپاچينگهرگونه بستر مخابراتي قابل قبول براي مركز كنترل ديسپاچينگهرگونه بستر مخابراتي قابل قبول براي مركز كنترل ديسپاچينگهرگونه بستر مخابراتي قابل قبول براي مركز كنترل ديسپاچينگ((((    سيمسيمسيمسيم    به صورت بيبه صورت بيبه صورت بيبه صورت بي

شده و اپراتور وقت مركز كنترل، پس از دريافت اطالعات مربوطه و تشخيص اضطراري بـودن شـرايط ذكـر شـده، از     شده و اپراتور وقت مركز كنترل، پس از دريافت اطالعات مربوطه و تشخيص اضطراري بـودن شـرايط ذكـر شـده، از     شده و اپراتور وقت مركز كنترل، پس از دريافت اطالعات مربوطه و تشخيص اضطراري بـودن شـرايط ذكـر شـده، از     شده و اپراتور وقت مركز كنترل، پس از دريافت اطالعات مربوطه و تشخيص اضطراري بـودن شـرايط ذكـر شـده، از     

پـس از  پـس از  پـس از  پـس از  . . . . دهددهددهددهد    را در اختيار گروه قرار ميرا در اختيار گروه قرار ميرا در اختيار گروه قرار ميرا در اختيار گروه قرار ميايستگاه فوق توزيع مربوطه درخواست خاموشي نموده و محدوده وقوع حادثه ايستگاه فوق توزيع مربوطه درخواست خاموشي نموده و محدوده وقوع حادثه ايستگاه فوق توزيع مربوطه درخواست خاموشي نموده و محدوده وقوع حادثه ايستگاه فوق توزيع مربوطه درخواست خاموشي نموده و محدوده وقوع حادثه 

        ....را به امور ديسپاچينگ ارسال نمايدرا به امور ديسپاچينگ ارسال نمايدرا به امور ديسپاچينگ ارسال نمايدرا به امور ديسپاچينگ ارسال نمايد... ... ... ... عادي شدن شبكه، گروه اجرايي بايد مستندات حادثه شامل عكس، گزارش و عادي شدن شبكه، گروه اجرايي بايد مستندات حادثه شامل عكس، گزارش و عادي شدن شبكه، گروه اجرايي بايد مستندات حادثه شامل عكس، گزارش و عادي شدن شبكه، گروه اجرايي بايد مستندات حادثه شامل عكس، گزارش و 
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چنانچه اگر از زمان اعمال خاموشي گذشته، نسبت به لغو خاموشي اقدام  و يا در صورت نياز به اعمال خاموشي ، چنانچه اگر از زمان اعمال خاموشي گذشته، نسبت به لغو خاموشي اقدام  و يا در صورت نياز به اعمال خاموشي ، چنانچه اگر از زمان اعمال خاموشي گذشته، نسبت به لغو خاموشي اقدام  و يا در صورت نياز به اعمال خاموشي ، چنانچه اگر از زمان اعمال خاموشي گذشته، نسبت به لغو خاموشي اقدام  و يا در صورت نياز به اعمال خاموشي ، 

ديسپاچينگ توزيع تماس و در صورت صالحديد، خاموشي ديسپاچينگ توزيع تماس و در صورت صالحديد، خاموشي ديسپاچينگ توزيع تماس و در صورت صالحديد، خاموشي ديسپاچينگ توزيع تماس و در صورت صالحديد، خاموشي     اموراموراموراموربا با با با     يا مدير امور مربوطه يا مدير امور مربوطه يا مدير امور مربوطه يا مدير امور مربوطه     برداريبرداريبرداريبرداري    روساي محترم بهرهروساي محترم بهرهروساي محترم بهرهروساي محترم بهره

با توجه اينكه كليه خاموشي هاي بابرنامه از طريق دفتر روابط عمومي برابر با ساعت قطع اعالم شده در با توجه اينكه كليه خاموشي هاي بابرنامه از طريق دفتر روابط عمومي برابر با ساعت قطع اعالم شده در با توجه اينكه كليه خاموشي هاي بابرنامه از طريق دفتر روابط عمومي برابر با ساعت قطع اعالم شده در با توجه اينكه كليه خاموشي هاي بابرنامه از طريق دفتر روابط عمومي برابر با ساعت قطع اعالم شده در . . . . اعمال گردداعمال گردداعمال گردداعمال گردد

        ....خصوص گرددخصوص گرددخصوص گرددخصوص گردددرخواست خاموشي به مشتركين اطالع رساني مي گردد، لذا دقت بيشتري در درخواست خاموشي به مشتركين اطالع رساني مي گردد، لذا دقت بيشتري در درخواست خاموشي به مشتركين اطالع رساني مي گردد، لذا دقت بيشتري در درخواست خاموشي به مشتركين اطالع رساني مي گردد، لذا دقت بيشتري در 

 

        

 : : : : كيلوولت در حالتهاي مختلفكيلوولت در حالتهاي مختلفكيلوولت در حالتهاي مختلفكيلوولت در حالتهاي مختلف    20202020نحوه درخواست خاموشي فيدرهاي نحوه درخواست خاموشي فيدرهاي نحوه درخواست خاموشي فيدرهاي نحوه درخواست خاموشي فيدرهاي  - - - - 7777

        فشارمتوسطفشارمتوسطفشارمتوسطفشارمتوسط    قطع كامل فيدرقطع كامل فيدرقطع كامل فيدرقطع كامل فيدر

        فشارمتوسطفشارمتوسطفشارمتوسطفشارمتوسط    قطع بخشي از فيدرقطع بخشي از فيدرقطع بخشي از فيدرقطع بخشي از فيدر

        فيدر فشارمتوسطفيدر فشارمتوسطفيدر فشارمتوسطفيدر فشارمتوسط    خاموشي هاي دو يا چند مرحلهايخاموشي هاي دو يا چند مرحلهايخاموشي هاي دو يا چند مرحلهايخاموشي هاي دو يا چند مرحلهاي

        

گردد گردد گردد گردد ) ) ) ) جمپرجمپرجمپرجمپر    سكسيونر، كت اوت ياسكسيونر، كت اوت ياسكسيونر، كت اوت ياسكسيونر، كت اوت يا((((در هر مرحله از مانور كه به هر شكل منجر به قطع كل فيدر و يا بخشي از آن در هر مرحله از مانور كه به هر شكل منجر به قطع كل فيدر و يا بخشي از آن در هر مرحله از مانور كه به هر شكل منجر به قطع كل فيدر و يا بخشي از آن در هر مرحله از مانور كه به هر شكل منجر به قطع كل فيدر و يا بخشي از آن 

        ....بايستي به عنوان يك مرحله به طور مجزا درخواست گرددبايستي به عنوان يك مرحله به طور مجزا درخواست گرددبايستي به عنوان يك مرحله به طور مجزا درخواست گرددبايستي به عنوان يك مرحله به طور مجزا درخواست گردد

        

        ::::قطع كامل فيدرقطع كامل فيدرقطع كامل فيدرقطع كامل فيدر

يعني در ساعت قطع فيدر يعني در ساعت قطع فيدر يعني در ساعت قطع فيدر يعني در ساعت قطع فيدر . . . . در اين حالت كه تنها در يك مرحله عمليات ثبت و درخواست خاموشي صورت مي گيرددر اين حالت كه تنها در يك مرحله عمليات ثبت و درخواست خاموشي صورت مي گيرددر اين حالت كه تنها در يك مرحله عمليات ثبت و درخواست خاموشي صورت مي گيرددر اين حالت كه تنها در يك مرحله عمليات ثبت و درخواست خاموشي صورت مي گيرد

مام عمليات برابر با مقررات مام عمليات برابر با مقررات مام عمليات برابر با مقررات مام عمليات برابر با مقررات مورد نظر از ايستگاه مربوطه برابر با درخواست قطع و يا قطع و ارت مي گردد و پس از اتمورد نظر از ايستگاه مربوطه برابر با درخواست قطع و يا قطع و ارت مي گردد و پس از اتمورد نظر از ايستگاه مربوطه برابر با درخواست قطع و يا قطع و ارت مي گردد و پس از اتمورد نظر از ايستگاه مربوطه برابر با درخواست قطع و يا قطع و ارت مي گردد و پس از ات

        ....مربوطه ، فيدر از ايستگاه برقدار مي گرددمربوطه ، فيدر از ايستگاه برقدار مي گرددمربوطه ، فيدر از ايستگاه برقدار مي گرددمربوطه ، فيدر از ايستگاه برقدار مي گردد

        

        

        ::::قطع بخشي از فيدر به توسط هرگونه قطع كننده موجود در شبكهقطع بخشي از فيدر به توسط هرگونه قطع كننده موجود در شبكهقطع بخشي از فيدر به توسط هرگونه قطع كننده موجود در شبكهقطع بخشي از فيدر به توسط هرگونه قطع كننده موجود در شبكه

        : : : : قطع با جداكننده زير بار و بدون نياز به اعمال خاموشي لحظهاي جهت باز نمودن جداكنندهقطع با جداكننده زير بار و بدون نياز به اعمال خاموشي لحظهاي جهت باز نمودن جداكنندهقطع با جداكننده زير بار و بدون نياز به اعمال خاموشي لحظهاي جهت باز نمودن جداكنندهقطع با جداكننده زير بار و بدون نياز به اعمال خاموشي لحظهاي جهت باز نمودن جداكننده: : : : الفالفالفالف

قطع و با توجه به مقررات مربوطه و اطالع كامل به ديسپاچينگ و اخذ قطع و با توجه به مقررات مربوطه و اطالع كامل به ديسپاچينگ و اخذ قطع و با توجه به مقررات مربوطه و اطالع كامل به ديسپاچينگ و اخذ قطع و با توجه به مقررات مربوطه و اطالع كامل به ديسپاچينگ و اخذ در اين حالت گروه عملياتي با حضور در محل در اين حالت گروه عملياتي با حضور در محل در اين حالت گروه عملياتي با حضور در محل در اين حالت گروه عملياتي با حضور در محل 

مجوز نهايي اقدام به باز نمودن آن مي نمايد و پس از اتمام عمليات و با هماهنگي با مركز ديسپاچينگ اقدام به بستن آن مجوز نهايي اقدام به باز نمودن آن مي نمايد و پس از اتمام عمليات و با هماهنگي با مركز ديسپاچينگ اقدام به بستن آن مجوز نهايي اقدام به باز نمودن آن مي نمايد و پس از اتمام عمليات و با هماهنگي با مركز ديسپاچينگ اقدام به بستن آن مجوز نهايي اقدام به باز نمودن آن مي نمايد و پس از اتمام عمليات و با هماهنگي با مركز ديسپاچينگ اقدام به بستن آن 

ود مي بايستي در درخواست ود مي بايستي در درخواست ود مي بايستي در درخواست ود مي بايستي در درخواست الزم بذكر است اگر احتمال افزايش بار فيدر در زمان اتمام كار پيش بيني مي شالزم بذكر است اگر احتمال افزايش بار فيدر در زمان اتمام كار پيش بيني مي شالزم بذكر است اگر احتمال افزايش بار فيدر در زمان اتمام كار پيش بيني مي شالزم بذكر است اگر احتمال افزايش بار فيدر در زمان اتمام كار پيش بيني مي ش. . . . مي نمايدمي نمايدمي نمايدمي نمايد

در اين حالت در واقع خاموشي دو مرحله ايي شده در اين حالت در واقع خاموشي دو مرحله ايي شده در اين حالت در واقع خاموشي دو مرحله ايي شده در اين حالت در واقع خاموشي دو مرحله ايي شده . . . . خاوشي يك مرحله قطع لحظه ايي فيدر از ايستگاه نيز لحاظ گرددخاوشي يك مرحله قطع لحظه ايي فيدر از ايستگاه نيز لحاظ گرددخاوشي يك مرحله قطع لحظه ايي فيدر از ايستگاه نيز لحاظ گرددخاوشي يك مرحله قطع لحظه ايي فيدر از ايستگاه نيز لحاظ گردد

        ....استاستاستاست
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        ::::قطع با جداكننده با اعمال خاموشي لحظه ايي جهت باز و بستن جداكننده قبل و بعد از اتمام كارقطع با جداكننده با اعمال خاموشي لحظه ايي جهت باز و بستن جداكننده قبل و بعد از اتمام كارقطع با جداكننده با اعمال خاموشي لحظه ايي جهت باز و بستن جداكننده قبل و بعد از اتمام كارقطع با جداكننده با اعمال خاموشي لحظه ايي جهت باز و بستن جداكننده قبل و بعد از اتمام كار: : : : بببب

        ....در سه مرحله ثبت گردددر سه مرحله ثبت گردددر سه مرحله ثبت گردددر سه مرحله ثبت گردد    ييييجداكننده در زيز بار وجود ندارد خاموشي فوق بايستجداكننده در زيز بار وجود ندارد خاموشي فوق بايستجداكننده در زيز بار وجود ندارد خاموشي فوق بايستجداكننده در زيز بار وجود ندارد خاموشي فوق بايست    دراين حالت چون امكان باز نمودندراين حالت چون امكان باز نمودندراين حالت چون امكان باز نمودندراين حالت چون امكان باز نمودن

        درخواست قطع فيدر از ايستگاه جهت باز نمودن جداكننندهدرخواست قطع فيدر از ايستگاه جهت باز نمودن جداكننندهدرخواست قطع فيدر از ايستگاه جهت باز نمودن جداكننندهدرخواست قطع فيدر از ايستگاه جهت باز نمودن جداكنننده: : : : مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول

        ....درخواست اعمال خاموشي در بخش اصلي كار و يا پروژه مورد نظر كه بعد از آن جداكننده مي باشددرخواست اعمال خاموشي در بخش اصلي كار و يا پروژه مورد نظر كه بعد از آن جداكننده مي باشددرخواست اعمال خاموشي در بخش اصلي كار و يا پروژه مورد نظر كه بعد از آن جداكننده مي باشددرخواست اعمال خاموشي در بخش اصلي كار و يا پروژه مورد نظر كه بعد از آن جداكننده مي باشد: : : : مرحله دوممرحله دوممرحله دوممرحله دوم

        ....وشي مجدد از ايستگاه به جهت بستن جداكننده و برقدار شدن كل فيدروشي مجدد از ايستگاه به جهت بستن جداكننده و برقدار شدن كل فيدروشي مجدد از ايستگاه به جهت بستن جداكننده و برقدار شدن كل فيدروشي مجدد از ايستگاه به جهت بستن جداكننده و برقدار شدن كل فيدردرخواست خامدرخواست خامدرخواست خامدرخواست خام: : : : مرحله سوممرحله سوممرحله سوممرحله سوم

        

        ....مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد) ) ) ) جمپر،سكسيونرو كت اوتجمپر،سكسيونرو كت اوتجمپر،سكسيونرو كت اوتجمپر،سكسيونرو كت اوت((((تمامي مراحل فوق مربوط به هرگونه جداكنندهتمامي مراحل فوق مربوط به هرگونه جداكنندهتمامي مراحل فوق مربوط به هرگونه جداكنندهتمامي مراحل فوق مربوط به هرگونه جداكننده

        

مي مي مي مي ) ) ) ) رئيس اداره ، كارشناسان آن و يا نمايندگان مجاز بهره برداريرئيس اداره ، كارشناسان آن و يا نمايندگان مجاز بهره برداريرئيس اداره ، كارشناسان آن و يا نمايندگان مجاز بهره برداريرئيس اداره ، كارشناسان آن و يا نمايندگان مجاز بهره برداري((((الزم به توضيح است كه واحد بهره برداري امور الزم به توضيح است كه واحد بهره برداري امور الزم به توضيح است كه واحد بهره برداري امور الزم به توضيح است كه واحد بهره برداري امور 

با با با با     در نرم افزاردر نرم افزاردر نرم افزاردر نرم افزار    ت درخواست خاموشي نسبت به بازديد دقيق محل كار اقدام نموده تا در زمان ثبت خاموشيت درخواست خاموشي نسبت به بازديد دقيق محل كار اقدام نموده تا در زمان ثبت خاموشيت درخواست خاموشي نسبت به بازديد دقيق محل كار اقدام نموده تا در زمان ثبت خاموشيت درخواست خاموشي نسبت به بازديد دقيق محل كار اقدام نموده تا در زمان ثبت خاموشيبايستي قبل ثببايستي قبل ثببايستي قبل ثببايستي قبل ثب

حتي االمكان نسبت كاهش حجم خاموشي حتي االمكان نسبت كاهش حجم خاموشي حتي االمكان نسبت كاهش حجم خاموشي حتي االمكان نسبت كاهش حجم خاموشي ) ) ) ) سكسيونر،كت اوت و جمپرسكسيونر،كت اوت و جمپرسكسيونر،كت اوت و جمپرسكسيونر،كت اوت و جمپر((((در نظر گرفتن قطع كننده هاي موجود در شبكه در نظر گرفتن قطع كننده هاي موجود در شبكه در نظر گرفتن قطع كننده هاي موجود در شبكه در نظر گرفتن قطع كننده هاي موجود در شبكه 

        ....رضايت بيشتر مشتركين گرددرضايت بيشتر مشتركين گرددرضايت بيشتر مشتركين گرددرضايت بيشتر مشتركين گرددتا موجب كاهش انرژي توزيع نشده بابرنامه و تا موجب كاهش انرژي توزيع نشده بابرنامه و تا موجب كاهش انرژي توزيع نشده بابرنامه و تا موجب كاهش انرژي توزيع نشده بابرنامه و . . . . در شبكه اقدام نماينددر شبكه اقدام نماينددر شبكه اقدام نماينددر شبكه اقدام نمايند

        

        :::: PMنحوه اطالع رساني امورها و انجام برنامه هاي جابجايي بار ايستگاه هاي فوق توزيع طبق برنامه نحوه اطالع رساني امورها و انجام برنامه هاي جابجايي بار ايستگاه هاي فوق توزيع طبق برنامه نحوه اطالع رساني امورها و انجام برنامه هاي جابجايي بار ايستگاه هاي فوق توزيع طبق برنامه نحوه اطالع رساني امورها و انجام برنامه هاي جابجايي بار ايستگاه هاي فوق توزيع طبق برنامه 

با توجه به اينكه تمامي برنامه هاي سرويس و تعميرات دوره ايي ايستگاه هاي فوق توزيع و خطوط طبق  برگزاري با توجه به اينكه تمامي برنامه هاي سرويس و تعميرات دوره ايي ايستگاه هاي فوق توزيع و خطوط طبق  برگزاري با توجه به اينكه تمامي برنامه هاي سرويس و تعميرات دوره ايي ايستگاه هاي فوق توزيع و خطوط طبق  برگزاري با توجه به اينكه تمامي برنامه هاي سرويس و تعميرات دوره ايي ايستگاه هاي فوق توزيع و خطوط طبق  برگزاري 

با روز و ساعت مقرر مشخص و همراه با تمام جزئيات كامل به صورت با روز و ساعت مقرر مشخص و همراه با تمام جزئيات كامل به صورت با روز و ساعت مقرر مشخص و همراه با تمام جزئيات كامل به صورت با روز و ساعت مقرر مشخص و همراه با تمام جزئيات كامل به صورت     به طور كامل همراهبه طور كامل همراهبه طور كامل همراهبه طور كامل همراه     PMجلسات هماهنگي جلسات هماهنگي جلسات هماهنگي جلسات هماهنگي 

ماه به تمامي امورهاي توزيع ارسال مي گردد، اين به منزله اجراي برنامه در روز و ساعت مقرر ماه به تمامي امورهاي توزيع ارسال مي گردد، اين به منزله اجراي برنامه در روز و ساعت مقرر ماه به تمامي امورهاي توزيع ارسال مي گردد، اين به منزله اجراي برنامه در روز و ساعت مقرر ماه به تمامي امورهاي توزيع ارسال مي گردد، اين به منزله اجراي برنامه در روز و ساعت مقرر     شروعشروعشروعشروعفايل اكسل قبل از فايل اكسل قبل از فايل اكسل قبل از فايل اكسل قبل از 

نسبت به جابجايي نسبت به جابجايي نسبت به جابجايي نسبت به جابجايي     PMرنامه رنامه رنامه رنامه نتوانند برابر بنتوانند برابر بنتوانند برابر بنتوانند برابر ب    . . . . . . . . . . . . و و و و     مي باشد و اگر چنانچه به هر دليلي همانند عدم امكان جابجايي بارمي باشد و اگر چنانچه به هر دليلي همانند عدم امكان جابجايي بارمي باشد و اگر چنانچه به هر دليلي همانند عدم امكان جابجايي بارمي باشد و اگر چنانچه به هر دليلي همانند عدم امكان جابجايي بار

مراتب را با داليل آن به ديسپاچينگ توزيع ارسال مراتب را با داليل آن به ديسپاچينگ توزيع ارسال مراتب را با داليل آن به ديسپاچينگ توزيع ارسال مراتب را با داليل آن به ديسپاچينگ توزيع ارسال     ))))روز كاري قبلروز كاري قبلروز كاري قبلروز كاري قبل2222( ( ( ( ساعت قبلساعت قبلساعت قبلساعت قبل    48484848بار اقدام نمايند مي بايستي حداقل تا بار اقدام نمايند مي بايستي حداقل تا بار اقدام نمايند مي بايستي حداقل تا بار اقدام نمايند مي بايستي حداقل تا 

چنانچه شرايط موجود شبكه همانند شرايط نامساعد جوي كه باعث عدم امكان جابجايي بار توسط اكيپ هاي چنانچه شرايط موجود شبكه همانند شرايط نامساعد جوي كه باعث عدم امكان جابجايي بار توسط اكيپ هاي چنانچه شرايط موجود شبكه همانند شرايط نامساعد جوي كه باعث عدم امكان جابجايي بار توسط اكيپ هاي چنانچه شرايط موجود شبكه همانند شرايط نامساعد جوي كه باعث عدم امكان جابجايي بار توسط اكيپ هاي . . . . دارند دارند دارند دارند 

افزايش خاموشي در سطح توزيع، نيروي انساني كافي جهت انجام جابجايي بار ايستگاه ها وجود افزايش خاموشي در سطح توزيع، نيروي انساني كافي جهت انجام جابجايي بار ايستگاه ها وجود افزايش خاموشي در سطح توزيع، نيروي انساني كافي جهت انجام جابجايي بار ايستگاه ها وجود افزايش خاموشي در سطح توزيع، نيروي انساني كافي جهت انجام جابجايي بار ايستگاه ها وجود عملياتي شود و يا با عملياتي شود و يا با عملياتي شود و يا با عملياتي شود و يا با 

لغو لغو لغو لغو     PMبا ديسپاچينگ توزيع بررسي و در صورت صالحديد برنامه با ديسپاچينگ توزيع بررسي و در صورت صالحديد برنامه با ديسپاچينگ توزيع بررسي و در صورت صالحديد برنامه با ديسپاچينگ توزيع بررسي و در صورت صالحديد برنامه     توزيعتوزيعتوزيعتوزيع    نداشته باشد موارد فوق با هماهنگي امورنداشته باشد موارد فوق با هماهنگي امورنداشته باشد موارد فوق با هماهنگي امورنداشته باشد موارد فوق با هماهنگي امور

        ....خواهد گرديدخواهد گرديدخواهد گرديدخواهد گرديد

بار به هر دليل ممكن به معناي اجراي برنامه در بار به هر دليل ممكن به معناي اجراي برنامه در بار به هر دليل ممكن به معناي اجراي برنامه در بار به هر دليل ممكن به معناي اجراي برنامه در درصورت اطالع ندادن به موقع امور نسبت به عدم امكان جابجايي درصورت اطالع ندادن به موقع امور نسبت به عدم امكان جابجايي درصورت اطالع ندادن به موقع امور نسبت به عدم امكان جابجايي درصورت اطالع ندادن به موقع امور نسبت به عدم امكان جابجايي 

ساعت و روز مقرر مي باشد و روساي محترم بهره برداري موظفند طبق برنامه آمادگي الزم نسبت به جابجايي بار داشته ساعت و روز مقرر مي باشد و روساي محترم بهره برداري موظفند طبق برنامه آمادگي الزم نسبت به جابجايي بار داشته ساعت و روز مقرر مي باشد و روساي محترم بهره برداري موظفند طبق برنامه آمادگي الزم نسبت به جابجايي بار داشته ساعت و روز مقرر مي باشد و روساي محترم بهره برداري موظفند طبق برنامه آمادگي الزم نسبت به جابجايي بار داشته 

    48484848باشند و اگر چنانچه هر گونه نظري در مورد تغيير ساعت و يا روز جابجايي بار داشته باشند مي بايستي حداقل باشند و اگر چنانچه هر گونه نظري در مورد تغيير ساعت و يا روز جابجايي بار داشته باشند مي بايستي حداقل باشند و اگر چنانچه هر گونه نظري در مورد تغيير ساعت و يا روز جابجايي بار داشته باشند مي بايستي حداقل باشند و اگر چنانچه هر گونه نظري در مورد تغيير ساعت و يا روز جابجايي بار داشته باشند مي بايستي حداقل 

        . . . . به امور دييسپاچينگ اطالع داده و نتيجه را دريافت دارندبه امور دييسپاچينگ اطالع داده و نتيجه را دريافت دارندبه امور دييسپاچينگ اطالع داده و نتيجه را دريافت دارندبه امور دييسپاچينگ اطالع داده و نتيجه را دريافت دارند        ))))روز كاري قبلروز كاري قبلروز كاري قبلروز كاري قبل2222( ( ( ( عت قبلعت قبلعت قبلعت قبلساساساسا
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دقيقه خاموشي دقيقه خاموشي دقيقه خاموشي دقيقه خاموشي     10101010- - - - 15151515كيلوولت در ايستگاه هاي فوق توزيع كه با اعمال كيلوولت در ايستگاه هاي فوق توزيع كه با اعمال كيلوولت در ايستگاه هاي فوق توزيع كه با اعمال كيلوولت در ايستگاه هاي فوق توزيع كه با اعمال     20202020در مورد برنامه هاي سرويس فيدرهاي در مورد برنامه هاي سرويس فيدرهاي در مورد برنامه هاي سرويس فيدرهاي در مورد برنامه هاي سرويس فيدرهاي 

مكاران شبكه اتفاقات و يا مكاران شبكه اتفاقات و يا مكاران شبكه اتفاقات و يا مكاران شبكه اتفاقات و يا برنامه سرويس انجام خواهد شد، نياز است در صورت وجود نقاط حساس تغذيه از طريق هبرنامه سرويس انجام خواهد شد، نياز است در صورت وجود نقاط حساس تغذيه از طريق هبرنامه سرويس انجام خواهد شد، نياز است در صورت وجود نقاط حساس تغذيه از طريق هبرنامه سرويس انجام خواهد شد، نياز است در صورت وجود نقاط حساس تغذيه از طريق ه

        ....بهره برداري امور به طريق مقتضي به مراكز مهم تغذيه اطالع رساني انجام گرددبهره برداري امور به طريق مقتضي به مراكز مهم تغذيه اطالع رساني انجام گرددبهره برداري امور به طريق مقتضي به مراكز مهم تغذيه اطالع رساني انجام گرددبهره برداري امور به طريق مقتضي به مراكز مهم تغذيه اطالع رساني انجام گردد

وظيفه اطالع به مشتركين حساس نقاط تغذيه قبل از جابجايي بار و قبل از برگردان بار به عهده امور توزيع مربوطه مي وظيفه اطالع به مشتركين حساس نقاط تغذيه قبل از جابجايي بار و قبل از برگردان بار به عهده امور توزيع مربوطه مي وظيفه اطالع به مشتركين حساس نقاط تغذيه قبل از جابجايي بار و قبل از برگردان بار به عهده امور توزيع مربوطه مي وظيفه اطالع به مشتركين حساس نقاط تغذيه قبل از جابجايي بار و قبل از برگردان بار به عهده امور توزيع مربوطه مي 

يدر وجود ندارد با هماهنگي با ديسپاچينگ توزيع، برنامه سرويس يدر وجود ندارد با هماهنگي با ديسپاچينگ توزيع، برنامه سرويس يدر وجود ندارد با هماهنگي با ديسپاچينگ توزيع، برنامه سرويس يدر وجود ندارد با هماهنگي با ديسپاچينگ توزيع، برنامه سرويس و اگر به دليل حساسيت نقاط تغذيه امكان قطع فو اگر به دليل حساسيت نقاط تغذيه امكان قطع فو اگر به دليل حساسيت نقاط تغذيه امكان قطع فو اگر به دليل حساسيت نقاط تغذيه امكان قطع ف    ....باشدباشدباشدباشد

        ....فيدر مربوطه لغو و به روز ديگري موكول مي گرددفيدر مربوطه لغو و به روز ديگري موكول مي گرددفيدر مربوطه لغو و به روز ديگري موكول مي گرددفيدر مربوطه لغو و به روز ديگري موكول مي گردد

د نياز د نياز د نياز د نياز ننننباشباشباشباشداشته داشته داشته داشته چنانچه امورهاي توزيع جهت جابجايي بار برخي خطوط نيز به همكاري شركت هاي توزيع مجاور چنانچه امورهاي توزيع جهت جابجايي بار برخي خطوط نيز به همكاري شركت هاي توزيع مجاور چنانچه امورهاي توزيع جهت جابجايي بار برخي خطوط نيز به همكاري شركت هاي توزيع مجاور چنانچه امورهاي توزيع جهت جابجايي بار برخي خطوط نيز به همكاري شركت هاي توزيع مجاور 

ع داده تا از اين طريق با ديسپاچينگ استان مورد نظر جهت ع داده تا از اين طريق با ديسپاچينگ استان مورد نظر جهت ع داده تا از اين طريق با ديسپاچينگ استان مورد نظر جهت ع داده تا از اين طريق با ديسپاچينگ استان مورد نظر جهت است قبل از اجراي برنامه به ديسپاچينگ توزيع مركز اطالاست قبل از اجراي برنامه به ديسپاچينگ توزيع مركز اطالاست قبل از اجراي برنامه به ديسپاچينگ توزيع مركز اطالاست قبل از اجراي برنامه به ديسپاچينگ توزيع مركز اطال

        . . . . همكاري،  هماهنگي الزم صورت پذيردهمكاري،  هماهنگي الزم صورت پذيردهمكاري،  هماهنگي الزم صورت پذيردهمكاري،  هماهنگي الزم صورت پذيرد

كيلوولت مورد نظر بي برق شده و سركابلها نيز بي برق كيلوولت مورد نظر بي برق شده و سركابلها نيز بي برق كيلوولت مورد نظر بي برق شده و سركابلها نيز بي برق كيلوولت مورد نظر بي برق شده و سركابلها نيز بي برق     20202020قيد شده باشد كه باسبار قيد شده باشد كه باسبار قيد شده باشد كه باسبار قيد شده باشد كه باسبار     PMدر صورت اينكه در برنامه در صورت اينكه در برنامه در صورت اينكه در برنامه در صورت اينكه در برنامه 

به باز نمودن سركابل فيدر مورد نظر و يا از به باز نمودن سركابل فيدر مورد نظر و يا از به باز نمودن سركابل فيدر مورد نظر و يا از به باز نمودن سركابل فيدر مورد نظر و يا از     گردند، الزم است در زمان جابجايي بار از طريق ايستگاهاي مجاور نسبتگردند، الزم است در زمان جابجايي بار از طريق ايستگاهاي مجاور نسبتگردند، الزم است در زمان جابجايي بار از طريق ايستگاهاي مجاور نسبتگردند، الزم است در زمان جابجايي بار از طريق ايستگاهاي مجاور نسبت

نسبت به بي برق نمودن سركابل اقدام نمايند تا از نسبت به بي برق نمودن سركابل اقدام نمايند تا از نسبت به بي برق نمودن سركابل اقدام نمايند تا از نسبت به بي برق نمودن سركابل اقدام نمايند تا از . . . ) . . . ) . . . ) . . . ) كت اوت و يا سكسيونر و كت اوت و يا سكسيونر و كت اوت و يا سكسيونر و كت اوت و يا سكسيونر و ( ( ( ( طريق جدا كننده در ابتداي فبدر طريق جدا كننده در ابتداي فبدر طريق جدا كننده در ابتداي فبدر طريق جدا كننده در ابتداي فبدر 

        ....كيلوولت مشغول به فعاليت هستند، فراهم گرددكيلوولت مشغول به فعاليت هستند، فراهم گرددكيلوولت مشغول به فعاليت هستند، فراهم گرددكيلوولت مشغول به فعاليت هستند، فراهم گردد    20202020نظر ايمني شرايط كار براي گروه تعميراتي كه بر روي باسبار نظر ايمني شرايط كار براي گروه تعميراتي كه بر روي باسبار نظر ايمني شرايط كار براي گروه تعميراتي كه بر روي باسبار نظر ايمني شرايط كار براي گروه تعميراتي كه بر روي باسبار 

شرايطي كه بي برق شدن باسبار و باز شدن سركابل ها قيد نشده باشد، مي توان بدون در نظر گرفتن مورد فوق الذكر شرايطي كه بي برق شدن باسبار و باز شدن سركابل ها قيد نشده باشد، مي توان بدون در نظر گرفتن مورد فوق الذكر شرايطي كه بي برق شدن باسبار و باز شدن سركابل ها قيد نشده باشد، مي توان بدون در نظر گرفتن مورد فوق الذكر شرايطي كه بي برق شدن باسبار و باز شدن سركابل ها قيد نشده باشد، مي توان بدون در نظر گرفتن مورد فوق الذكر     دردردردر

        ....س فوق توزيع مورد نظر اقدام نمودس فوق توزيع مورد نظر اقدام نمودس فوق توزيع مورد نظر اقدام نمودس فوق توزيع مورد نظر اقدام نمودنسبت به جابجايي بار ايستگاه يا تراننسبت به جابجايي بار ايستگاه يا تراننسبت به جابجايي بار ايستگاه يا تراننسبت به جابجايي بار ايستگاه يا تران

        

        

        

        ::::مسئوليتهامسئوليتهامسئوليتهامسئوليتها    - - - - 5555

 ....مدير امور ديسپاچينگ مي باشدمدير امور ديسپاچينگ مي باشدمدير امور ديسپاچينگ مي باشدمدير امور ديسپاچينگ مي باشد    كار بعهده معاونت محترم بهره برداري وكار بعهده معاونت محترم بهره برداري وكار بعهده معاونت محترم بهره برداري وكار بعهده معاونت محترم بهره برداري و    مسئوليت نظارت بر اجرا و تداوممسئوليت نظارت بر اجرا و تداوممسئوليت نظارت بر اجرا و تداوممسئوليت نظارت بر اجرا و تداوم -

 ....مسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشد -

        

        ::::ي و بازنگريي و بازنگريي و بازنگريي و بازنگريببببارزياارزياارزياارزيا    - - - - 6666

به منظور اثر بخشي و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري به منظور اثر بخشي و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري به منظور اثر بخشي و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري به منظور اثر بخشي و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري     ماهماهماهماهپايان هر پايان هر پايان هر پايان هر  -

        ....قرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيرد

 

        ::::پيوستپيوستپيوستپيوست - - - - 7777

    ،،،،خواست خاموشي بابرنامه، نرم افزار شركت تذرو افزار مي باشد كه كليه مراحل ثبت، بررسي خواست خاموشي بابرنامه، نرم افزار شركت تذرو افزار مي باشد كه كليه مراحل ثبت، بررسي خواست خاموشي بابرنامه، نرم افزار شركت تذرو افزار مي باشد كه كليه مراحل ثبت، بررسي خواست خاموشي بابرنامه، نرم افزار شركت تذرو افزار مي باشد كه كليه مراحل ثبت، بررسي نرم افزار درنرم افزار درنرم افزار درنرم افزار در -

 ....از طريق آن صورت مي پذيرداز طريق آن صورت مي پذيرداز طريق آن صورت مي پذيرداز طريق آن صورت مي پذيرد    و اطالع رساني به دفتر روابط عموميو اطالع رساني به دفتر روابط عموميو اطالع رساني به دفتر روابط عموميو اطالع رساني به دفتر روابط عمومي    عدم تاييدعدم تاييدعدم تاييدعدم تاييد    ،،،،تاييدتاييدتاييدتاييد
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