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اهم فعاليت های دفتر برنامه ريزی فنی و برآورد بار

 مديريت مصرف
  اجرای برنامه های »پاسخگویی بار« با همکاری 21 مشترک در دو طرح تعمیرات و تعطیالت ساالنه صنایع و ذخیره عملیاتی با متوسط دیماند کاهش یافته 

برابر 165 مگاوات
  محاسبه پاداش مشترکین همکار با برنامه های پیک سایی با جمع مبلغ 174 میلیارد ریال و اعمال در صورتحساب مشترکین همکار

  انجام قرارداد شامل مطالعات ممیزی، بهینه سازی مصرف انرژی و... برای 15 مشترک

برآورد بار
  تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال 1405

   انتخاب شرکت برق منطقه ای اصفهان به عنوان پایلوت جهت برآورد بار به روش کالن

مطالعات سيستم و برنامه ريزی
  انجام مطالعات استاتیک شبکه انتقال و فوق توزیع و ساخت دک شبکه سراسری سال 1403 که مورد تشویق شرکت توانیر قرار گرفت و تکمیل دک انتقال 

و فوق توزیع اصفهان سال 1403
  اخذ ابالغیه های طرح انتقال و فوق توزیع اعم از ابالغیه های داخلی و ابالغیه های توانیر به شرح ذیل: اخذ ابالغیه 3 طرح انتقال و 8 پست فوق توزیع.

  بررسی فنی انشعاب بیش از 40 مشترک صنعتی
  انجام مطالعات و نیاز سنجی مرتبط با نرم افزارهای پایه و اختصاصی مرکز پایش فازوری و آغاز پیاده سازی بخش نرم افزاری مرکز پایش فازوری و تهیه 

اسناد مورد نیاز جهت انجام مناقصه خرید تجهیزات

مهندسی ارزش
  انتخاب شرکت برق منطقه ای اصفهان به عنوان شرکت برتر در زمینه مهندسی ارزش از سوی شرکت توانیر

  برگزاری کارگاه خط 400 کیلوولت اسالم آباد- نجف آباد

GIS
  دریافت عنوان شرکت برق منطقه ای برتر در زمینه مدیریت سامانه اطالعات مکانی در چهارمین کنفرانس ملی سامانه اطالعات مکانی GIS در صنعت آب و برق

GIS بروزرسانی اطالعات مربوط به ایستگاههای انتقال و فوق توزیع و تجهیزات داخل آنها در نرم افزار  
  بروزرسانی و ورود اطالعات مربوط به کلیه پروژه های احداث و توسعه همزمان با پایان قراردادهای مربوطه با هماهنگی معاونت طرح و توسعه

نيروگاه های تجديدپذير
  بررسی تعداد 176 درخواست نیروگاه های تجدید پذیر و صدور تعداد 78 موافقت نامه نیروگاه تجدید پذیر به ظرفیت 1265 مگاوات و بهره برداری از 

نیروگاه تجدید پذیر به ظرفیت 10 مگاوات

نيروگاه های مقياس كوچک
  بهره برداری از 7 نیروگاه مولد مقیاس کوچک جدید با ظرفیت نامی 40 مگاوات

  صدور موافقت نامه و پروانه احداث جهت سرمایه گذاران این نیروگاه ها با مجموع ظرفیت 83 مگاوات و تنظیم قرارداد تضمینی خرید انرژی با 8 شرکت و 
شخص حقیقی با مجموع ظرفیت 41/354 مگاوات

  هماهنگی با سایر واحدهای شرکت جهت اتصال نیروگاه های جدید به ایستگاه های فوق توزیع با مجموع ظرفیت 31 مگاوات


