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 : هدف -١

صـحيح آن و كـاهش   جهت ساماندهي به نحوه اعمـال خاموشـي هـا و مـديريت     

  حوادث و همچنين انرژي توزيع نشده و بطور كلي مديريت دقيق خاموشي ها 
 

  :كاربرد  دامنه -٢

  )  واحد ايمني،  ديسپاچينگواحد ،   بهره برداريدفاتر نظارت بر ( بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت -

  در سطوح ولتاژي فشار ضعيف و فشار متوسط -

يا نمايندگان ايشان كه يه صورت كتبي از جانب مديرعامل شركت بـه عنـوان   (شركت هاي پيمانكاري  -

  )رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشند

  امورهاي  توزيع  و بخش هاي تابعه  -

 : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -٣

  :   عمليات  شرح -٤

مي زير  صورتبه  انجام شدهقت وب به طور مويکه رفع ع يدر موارد روش اجرايي كار  ،دستورالعملا تدوين ب

 :باشد

 ، ١٢١فت با ذکر شماره پروندهيش يمتصداعالم برابر  يريب شبکه و لوازم اندازه گيمعا، در بند يك  -٤-١

  .گردد يس بخش ارجاع ميا رئيده و به مسئول شبکه شگزارش 

ـ ن باشد نيوب مربوط به اداره مشترکيکه رفع ع يدر موارد :۱تبصره               ـ از بـه تکم ي العـات مشـترک    طل اي

  .ديرات و اصالحات انجام گرفته را ثبت نماييستم جامع تغين بتواند در سيتا اداره مشترک خواهد بود
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 يس اداره بهره برداريخش به رئيس يا رئيق مسئول شبکه يوب از طريگزارش ع،فرم دودر بند  -٤- ٢       

 . گردديارجاع م

به قسمت مربوطه ارجاع شده  يس اداره بهره برداريص رئيوب به تشخيع رفع يريگيپ،  سومدر بند  -٤-٣

بـه  .............) س ويوز،کابـل سـرو  ياز جمله کنتور ،ف (ن باشديکه رفع آنها مربوط به اداره مشترک يوبيو ع

  .گردد ياداره مربوطه ارجاع م

ـ ا) ن، اتفاقات يرات، مشترکيتعم(مربوطه  يها دب توسط واحيپس از رفع ع، چهارمدر بند  -٤-٤ ن بنـد  ي

مجـددا ارجـاع شـده و در      يس اداره بهـره بـردار  ياتفاقات  به رئ يا ١٢١ دجهت ثبت در نرم افزار واح

  .ذکر گرددنيز ه باشد شماره طرح و دستورکار شده طرح و دستور کار انجام يب با تهيکه رفع عيصورت

  

بـه واحـد    يس اداره بهر بـردار يرف رئطا اتفاقات از ي ١٢١جهت ثبت در سامانه ، م فرمجپندر بند  -٤-٥

   .گردد يارجاع م ١٢١

 نسخهو نگهداري  ۱۲۱واحد  يفرم در اداره بهره بردار نسخه  کي،   باشد يم يفرم دو نسخه ا: ۱ تبصره  

  ارسال گردد نيبه واحد مشترکدوم 

  منطبق تدوين گرديداين دستورالعمل درراستاي فرايند كنترل وشناسايي محصول نا .:تبصره

  

  

  

  ارزيابي واصالح

معاونت بهره برداري شركت به منظور بهبود وارتقاءسيستم برقدارنمودن شبكه ها هرشش ماه رويكردونحوه 

  .استقرارمواردفوق راموردكنترل وارزيابي قرارداده تانقاط قابل بهبودراشناسايي واصالح نمايد

  

  :ها پيوست

 FR-DS-٦٩-٠١فرم شماره 


