
  :دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري کارنامه 
  

رین فعالیت هاي مورد توجه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در راستاي لوازم اندازه گیري همواره یکی از مهمتکنترل  ، خدمات پس از فروش ونصب 
  :جاري شاهد اقدامات به شرح زیر در این مجموعه بوده ایم حفظ حقوق مشترکین و بیت المال می باشد که در این خصوص ضمن انجام فعالیت هاي 

  
  امورهاي اجرایی   نظارت بر عملکرد ادارات لوازم اندازه گیري -1

  تجهیزات خریداري شده مربوط به اندازه گیري  تهیه مشخصات فنی ، نظارت بر کیفیت و تایید فنی -2

   یري بصورت مکانیزه بصورت دوره اي و هدفمندبرنامه ریزي و نظارت عالیه بر تست لوازم اندازه گ -3

  تعویض کنتورهاي معیوب بصورت مکانیزه  کنتور و خدمات لوازم اندازه گیري و نظارت بر نصب -4

  با استفاده از آخرین تجهیزات  کنتور تست مجدد کلیه کنتورهاي برکناري از محل در آزمایشگاه -5

  نصب و خدمات در قالب بانک اطالعاتی دیجیتالینظارت بر حفظ و نگهداري سوابق تست ،  -6

   و نمونه برداري از رفتار بار شبکه  (TOU) انجام تنظیمات الزم بر روي کنتور به منظور محاسبه انرژي با پیک شناور -7

  ایمنی ، وضعیت پرداخت ها و کنترل نظارت بر عملکرد پیمانکاران لوازم اندازه گیري و تهیه بانک اطالعاتی از سوابق مربوطه در زمینه پرسنل  -8

  ارت بر استفاده از تجهیزات مطابق استاندارد تعیین شده توسط پیمانکاران و انجام کار بصورت ایمننظ -9
 پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات اندازه گیري و تایید آنها  قراردادهاي فنی مربوط به تنظیم نظارت بر  -10

  یته ارزیابی و تایید صالحیت پیمانکاران به منظور انتخاب پیمانکاران واجد شرایطنظارت بر عملکرد کم  -11

 تجهیزات اندازه گیري  نظارت بر اصالح صورت حساب هاي ناشی از نقص  -12

 تهیه نرم افزار جامع جهت کنترل کلیه اطالعات مربوط به حوزه اندازه گیري  -13

 مطابق آخرین بخشنامه ها و دانش روز و برگزاري جلسات آموزشی مربوطه  ش هاي اجراییتهیه و بروزرسانی دستورالعمل ها و رو -14

 در جلسات و کمیته هاي تخصصی توانیر موثر  حضور  -15

 پیاده سازي آن در سطح شرکت تحقیق و بررسی روش هاي نوین اندازه گیري و - 16

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیهمکاري در جهت حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ،   -17

 تخصیص و جذب بودجه مورد نیاز در امورهاي اجرایی در حوزه اندازه گیري پیش بینی و نظارت بر  -18



 متناسب با نیازها در سطوح مختلف  آموزشی و نظارت بر برگزاري دورهاي تعیین نیازهاي  -19

  به منظور بررسی عملکرد شرکت در حوزه اندازه گیريتجزیه و تحلیل آمار و اطالعات  و تدوین  تهیه ،  -20
  پیاده سازي نظام مشارکتی به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري در مجموعه اندازه گیري پروژه هاي تحقیقاتی و تدوین  -21

   و غیردیماندي جهت انشعابات دیماندي) طرح ملی فهام ( نصب کنتورهاي هوشمند   -22

  فرآیند تست دیماندي با تبلت به منظور افزایش دقت ، گسترش چک لیست کشف عیوب و افزایش ایمنی و سرعت و دقت در کارانجام  -23

  کنتور با پروپ نوري به منظور افزایش سرعت و دقت در ورود اطالعاتقادیر انجام فرایند نصب و خدمات غیردیماندي با تبلت و قرائت م -24

  آزمایشگاه کنتور و انجام نظارت عالیه توسط دفتر اندازه گیريبرون سپاري پیمانکار  -25
  بهره گیري از کارشناس رسمی دادگستري به منظور تامین دلیل کنتورهاي دستکاري شده قبل از اسقاط - 26
  ع با جزییات الزم در نرم افزار جامعنظارت بر فرایند خروج کنتور و پلمپ از انبار مرکزي به پیمانکار و به سازنده جهت اعمال گارانتی و ثبت وقای -27
  کنترل حواله هاي برگشت کاال به انبار اسقاط جهت اطمینان از گردش صحیح حواله هاي برگشت کنتور -28
  استفاده از نیروي پیمانکار تست غیردیماندي زیر نظر دفتر اندازه گیري به منظور نظارت عالیه -29
  دیماندي زیر نظر دفتر اندازه گیري به منظور نظارت عالیهاستفاده از نیروي پیمانکار تست غیر -30
  ارزیابی مستمر امورهاي اجرایی در قالب برنامه بازدید معاونت -31

  کنترل مغایرت کنتور و پلمپ تحویلی و مصرفی به امور بر اساس گزارش نرم افزاري -32

  اري ، ایمنی و تکریم ارباب رجوعزماندهی پیامکی گروه تست و نصب در محل به جهت کنترل سالمت اد -33

  انجام بازدیدهاي شبانه به منظور کشف استفاده غیرمجاز از برق -34

  مکانیزاسیون برآورد مصرف بصورت کامال نرم افزاري بین نرم افزارهاي جامع و بیلینگ -35

  

 

 

 



  
  

  

  

  

  و پیشرفت آن 1397انشعابات دیماندي در سال  AMIعملکرد هوشمند سازي و قرائت از راه دور 

  مقدار  شرح

  11236  تعداد کل انشعابات دیماندي
  11023  97تا پایان سال دیماندي تعداد کنتور هوشمند نصب شده 

  % 98  97درصد تعداد کنتورهاي هوشمند منصوبه به کل انشعابات دیماندي تا پایان سال 
  2804  97تعداد کنتور هوشمند نصب شده غیردیماندي تا پایان سال 

  

  

  

  

  



  

  1397در سال انشعابات دیماندي  AMIعملکرد هوشمند سازي و قرائت از راه دور 

  درصد قرائت کنتور هوشمند   هوشمند درصد تجهیز با کنتور  تعداد نصب کنتور هوشمند  تعداد مشترك دیماندي  امور

  % 98  % 98  4164  4259  نواحی

  % 99  % 97  547  564  غرب

  % 99  % 98  963  984  مرکز

  % 99  % 99  939  947  غربجنوب 

  % 98  % 99  742  753  شمال

  % 99  % 99  1701  1721  شمال غرب

  % 98  % 99  749  756  شرق

  % 99  % 97  1218  1252  جنوب شرق

  % 99  % 98  11023  11236  مجموع

  

  



  1397انشعابات عادي و دیماندي در سال  عملکرد تست

تست   امور
مامورین   استعالم  بهره برداري  نظارت مجددتست   دوره اي  درخواست  تست معابر  دیماندي

  مجموع  تشخیص

  38781  21954  110  1408  984  345  68  460  3266  10186  نواحی

  24728  18725  314  344  1342  7  204  1634  822  1336  غرب

  32287  23726  550  922  1618  71  704  1924  563  2209  مرکز

  27921  17402  593  965  862  95  2174  2394  848  2588  جنوب غرب

  37234  26690  728  2292  1365  509  422  2385  1049  1794  شمال

  38843  8180  331  1191  1693  22  19637  3242  763  3784  شمال غرب

  37935  20090  339  1422  1884  17  8760  2413  1188  1822  شرق

  32007  20964  963  701  1151  2242  262  1812  1051  2861  جنوب شرق

  269736  157731  3928  9245  10899  3308  32231  16264  9550  26580  مجموع

  

  



  1397در سال  عملکرد آزمایشگاه کنتور بر اساس نتیجه نهایی آزمایش

  امور
  دستکاري  معیوب  سالم

  مجموع
  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی  دیجیتالی  مکانیکی

  3373  17  109  948  271  1256  772  احینو

  1832  5  49  581  136  538  523  غرب

  2667  11  58  644  152  754  1048  مرکز

  2727  7  61  630  147  880  1002  جنوب غرب

  3360  31  113  883  280  834  1219  شمال

  3520  7  110  769  178  1279  1177  شمال غرب

  3030  13  69  1025  167  772  984  شرق

  3575  14  119  958  236  933  1317  جنوب شرق

  24084  105  688  6438  1565  7246  8042  مجموع

  

  



  1397عملکرد نصب و خدمات پس از فروش امورهاي اجرایی در سال 

  مجموع  خدمات پس از فروش  واگذاري انشعاب جدید  امور

  9120  3518  5602  نواحی

  8247  4359  3888  غرب

  10754  8701  2053  مرکز

  7629  5086  2543  جنوب غرب

  9846  5408  4438  شمال

  10247  5430  4817  شمال غرب

  10701  6179  4522  شرق

  9788  5992  3796  جنوب شرق

  76332  44673  31659  مجموع

  


