
  بسمه تعالی 
  16/7/91توزیع نیروي برق چهارمحال و بختیاري        شرکت

  
         و نظارت يدفتر مهندس :ناظر                                                و نظارت يدفتر مهندس  : GISمشاور 

              شركت مانيرال و دانشمند :پیمانکار                                                                          PDNGIS :  ارفزانرم
 آقاي مهندس شريفي:  نماینده

  ت  اطالعاتیوضع-1

ات
الع

اط
  

  موجود  شرح
  درصد 

  برداشت شده
  درصد  درصد بروزرساني

Ready GIS  

  درصد دقت
و صحت 
 اطالعات

 ٨٥ ٨٥ ٩٥ ١٠٠ ۵۹۰۷  شبکه متوسط هوايي

 ٩٠ ٨٥ ١٠٠ ١٠٠  ۱۵۹  شبکه متوسط زميني

 ٠ ٠ ٠ ٠  ۴۱۶۴  شبکه ضعيف هوايي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٤.٥  شبکه ضعيف زميني

 ٩٠ ٩٠ ٩٥ ١٠٠  ۶۷۸۲  پستهاي هوايي  تعداد

 ٩٥ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠  ۲۰۴  پستهاي زميني تعداد

 ٠ ٠ ٠ ٠  ۲۷۵۰۵۶  تعداد مشترکين

 يل و جلسات بصورت مستمر برگزار ميتشکمربوط  يد از معاونت هاين اعضاء جدييشرکت با تع GISته يکم GIS يکمیته راهبر-2
  .گردد

ده و اطالعات در امورها بطور يگرد ياده سازيشرکت بر اساس قلوچارت و فرم ها ، پ يستم بروزرسانيس  مکانیزم بروزرسانی-3
  .رديگ ية امورها و ستاد انجام ميگردد و نظارت در کل يمستمر بهنگام م

انطباق با اقالم شرکت -4
  توانیر

  . رديگ ير صورت ميشرکت توان ياطالعات بر اساس استانداردها يت و بروزرسانبرداش

افزاري مطابق سیستم نرم-5
  با استانداردهاي توانیر

  . شود يشده از شرکت فرا عمران نگار استفاده م يداريخر PDN GIS يستم نرم افزارياز س
  
  

تجارب عملی و کاربردها -6
و نرم افزارهاي کاربردي 

  GIS داده شده باارتباط 

  BILLINGو   ENOXبا نرم افزارهاي  GISو در حال بررسي ارتباط نرم افزار SYMEارتباط با 
  
  
 

ا ی و یعلم يتهایفعال-7
 واحدها با استفاده از ییاجرا

GIS  

  طرح جامع شهرستان شهركرد
  .....استفاده در طراحي و بهره برداري و 

  (SYME)براي انجام محاسبات الكتريكي طرح 
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وضعیت نقشه  -8
هاي موجود و مورد 

  نیاز
  

خريداري /تهيه  
  )درصد(شده 

تعداد 
  شيت

سازي آماده
(GIS 

Ready) 
  )درصد(

  زمان آخرين
  بروزرساني 

روش 
  بروزرساني

  ماهواره اي  در حال انجام  100  100    شهري ۱:۲۰۰۰هاي نقشه
    ماهواره اي  در حال انجام  ۱۰۰  ۱۳۲    ۱:۲۵۰۰۰هاي نقشه

  
  :ژگیهاي بازر شرکتوی-9

  برخورداري از تجربه و شناخت مناسب مديران و كارشناسان
   GISتوجه عميق مديران و كارشناسان به 

   كم كردن هزينه ها
  

  ):با توجه به وضعیت موجود(راهکارها -10
در  برداشت اطالعات و بروزرساني اطالعات ،آموزش نيروهاي خود شركت  ، با GISدليل نبودن بودجه و به تعويق افتادن مرحله برداشت اطالعات به 

     .حال بروزرساني مي باشدكليه امورها در 

  
  :9 1پیش بینی فعالیتها در سال-11

  برداشت و بروزرساني اطالعات فشار متوسط شهرستان هاي لردگان ،شهركرد،كيار،بروجن،اردل،فارسان
  در كل استان GISتوسعه نرم افزار 

  شار ضعيف شهرستان شهركرد و بروجنبرداشت اطالعات شبكه ف
   GISآموزش كليه پرسنل مرتبط با فعاليت 

  
 :9 2پیش بینی فعالیتها در سال-12

  و ابزار به روزرساني با قابليت لينك به شبكه و رديابي فيدرها TOOLBOXخريد 
 BILLINGو   ENOXبا  GISخريد ماژول ارتباط نرم افزار 

  بروجنعات شبكه فشار ضعيف برداشت اطال
  برداشت اطالعات شبكه فشار ضعيف شهركرد

  انعقاد قرارداد هاي مشاوره اي و نظارت
  اصالح اطالعات برداشت شده در مناطق تحت پوشش شركت
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