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 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي تَزيع ًيرٍي برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (1-3)كٌترل ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ 

عٌَاى اٍلَيت / با ذكر هَرد 
 هصَب هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
آ -001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

 دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل آى
 داليل اٍلَيت داضتي تحميك

اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 
 ًْايي تحميك

1 
ثشسػي سٍؿْبی هذسى كٌتشل سٍؿٌبیي هؼبثش 

 ٍ عشاحي ٍ ػبخت ػیؼتن كٌتشل آى

فٌبٍسی ًَیي ٍ / هحَس 
كبسای ؿجكِ ّبی اًتمبل 

 (3)ٍ تَصیغ ثشق 
 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب

ثْیٌِ ػبصی - 1-2-4
 ػیؼتن

ثْجَد سٍؽ كٌتشل سٍؿٌبیي ٍ 
 كبّؾ ّضیٌِ

 عشاحي ٍ ػبخت 
ػیؼتن كٌتشل 
 سٍؿٌبیي هؼبثش

       

       
 

 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (2-3 )حفاظت ضبكِ ّاي تَزيع ًيرٍي  برق: ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

هغبلؼِ ٍ پٌِْ ثٌذی همبٍهت صهیي 

ػغح اػتبى ٍ پؼتْب ٍ ػیؼتن است 

 هٌبػت ثشای ّش پٌِْ

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق  
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ
 ثْجَد ٍضؼیت استیٌگ

اسایِ ًمـِ پٌِْ ثٌذی 
 همبٍهت صهیي اػتبى
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 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (3-3)هطالعات ، بْبَد ٍ بْيٌِ سازي تراًسفَرهاتَرّاي ضبكِ تَزيع :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

هًَیتَسیٌگ ٍ تـخیص صٍد ٌّگبم 

ػیَة تشاًؼْبی تَصیغ ثشای جلَگیشی 

 اص ػَختي تشاًؼْب

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ
 كبّؾ ّضیٌِ تؼویشات تشاًغ

اسایِ سٍؽ ٍ یب ػبخت 
 تجْیض

       

       
 

 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي تَزيع ًيرٍي برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي  ِ سازي تجْيسات الكتريكي ضبك  (4-3)طراحي ، ساخت ٍ بْيٌ

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 
اهكبى ػٌجي ٍ ػبخت پبیِ ّبی ثتٌي ثب 

 ثتي ّبی ػجک ثشای هٌبعك صؼت الؼجَس

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

عشاحي ٍ ػبخت -2-2-4
ػیؼتن ّب ٍ دػتگبّْب 

 ثشای اٍلیي ثبس

حزف اػتفبدُ اص تیشّبی 
 چَثي دس هٌبعك صؼت الؼجَس

اسایِ هغبلؼبت ٍ ػبخت 
 تجْیض 

2 

ثشسػي فٌي ٍ التصبدی همبٍم ػبصی 

تبػیؼبت ثشلي دس همبثل صلضلِ ثب تَجِ 

ثِ هغبلؼبت صهیي ؿٌبػي ٍ گؼلْبی 

 هَجَد دس اػتبى

كویؼیَى تخصصي حول 
اػتفبدُ ٍ / ٍ ًمل ٍ ػوشاى

تَػؼِ سٍؿْبی پذافٌذ 
 غیش ػبهل

 افضایؾ اهٌیت اًشطی
ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4

هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 
 كبّؾ ّضیٌِ

همبٍم ػبصی تجْیضات دس 
 حَادث غیش هتشلجِ

اسایِ ساّكبسّبی كبهبل 
 فٌي جْت ّش تجْیض

3 

عشاحي ٍ ػبخت تجْیض هٌبػت جْت 

اجشای عشح پیؾ فشٍؽ اًشطی دس 

 هـتشكیي صٌؼتي

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 

ػشضِ ثشق سلبثتي ٍ 
 التصبدی

عشاحي ٍ ػبخت - 2-2-4
ػیؼتن ّب ٍ دػتگبّْب 

 سای اٍلیي ثبس دس ایشاى

جْت اجشای عشح پیؾ فشٍؽ 
 اًشطی دس هـتشكیي صٌؼتي

 هغبلؼبت ٍ ػبخت تجْیض
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 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (5-3)سيستن ّاي پيطرفتِ ٍ بْيٌِ تَزيع ًيرٍي برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثبصًگشی ٍ هٌْذػي هجذد هحبػجبت 

هكبًیكي خغَط ثب تَجِ ثِ ؿشایظ 

 اللیوي اػتبى لضٍیي

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ
 

اسایِ سٍؽ ػلوي ثَهي ػبصی 
 هحبػجبت هكبًیكي

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 دػتَسالؼول

       

       
 

 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (6-3)َّضوٌدسازي ٍ اتَهاسيَى ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي فٌي ٍ التصبدی ٍ اسائِ عشح 

هًَیتَسیٌگ ٍ فشهبى اص ساُ دٍس پؼتْبی 

 صهیٌي ؿْش صٌؼتي الجشص لضٍیي

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 

 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

 پیبدُ ػبصی 7-2-4
سٍؿْبی ؿٌبختِ ؿذُ 

 سٍی تجْیضات
ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4

هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 
 كبّؾ ّضیٌِ

اتَهبػیَى ؿجكِ ثِ هٌظَس 
 افضایؾ ساًذهبى 

اسایِ هغبلؼبت ٍ پیبدُ 
 ػبصی دس هٌغمِ ًوًَِ
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 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

ِ ّاي تَزيع برق: ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (7-3 )كيفيت تَاى ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 
ؿٌبػبیي هـتشكیي تَلیذ كٌٌذُ 

 ّبسهًَیک ٍ ایجبد كٌٌذُ فلیكش

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ

ثْجَد كیفیت تَاى ٍ حزف 
 هـتشكیي ّبسهًَیک صا

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 ساّكبس

2 

اثش ّبسهًَیک ّب دس هیضاى تلفبت ؿجكِ ّبی 

فـبس ضؼیف ٍ فـبس هتَػظ ٍ ثشسػي تبثیش 

 ّبسهًَیكْب ثش دلت لَاصم اًذاصُ گیشی

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ

كبّؾ تلفبت دس خغَط اػن اص 
 فـبس هتَػظ ٍ فـبس ضؼیف

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 ساّكبس

       
 
 

 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي تَزيع برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (8-3)افسايص لابليت اطويٌاى ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ 

عٌَاى اٍلَيت / با ذكر هَرد 
 هصَب هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

تخویي ػوش ثبلیوبًذُ تجْیضات پؼتْبی 

تشاًغ ، تبثلَ ، كلیذ ، ػیؼتن است )تَصیغ 

 ٍ سٍؿْبی افضایؾ ػوش آًْب (...ٍ 

/ هحَس ثشق ٍ اًشطی
فٌبٍسی ًَیي ٍ كبسای 
ؿجكِ ّبی اًتمبل ٍ 

 (3)تَصیغ ثشق  

 افضایؾ اهٌیت اًشطی
ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4

هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 
 كبّؾ ّضیٌِ

ثبال ثشدى ساًذهبى ٍ كبّؾ 
 ّضیٌِ تجْیضات

اسایِ سٍؽ ٍ هؼیبسّبی 
تؼییي ػوش تجْیضات ٍ 

هـخص ًوَدى سٍؿْبی 
 افضایؾ ػوش
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 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي تَزيع برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (9-3)پايص ٍ كاّص تلفات ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي فٌي ٍ التصبدی اهكبى ػٌجي ٍ 

جبیبثي ثْیٌِ ٍ تبییي الضاهبت ًصت 

خبصى دس ؿجكِ تَصیغ ثب سٍیكشد كبّؾ 

تلفبت ٍ افضایؾ ظشفیت ؿجكِ تَصیغ دس 

 ؿْش لضٍیي

/ هحَس ثشق ٍ اًشطی
فٌبٍسی ًَیي ٍ كبسای 
ؿجكِ ّبی اًتمبل ٍ 

 (3)تَصیغ ثشق 

 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب
ثشسػي ّبی - 3-2-4

فٌي هٌجش ثِ ثْجَد 
 ػیؼتن ٍ كبّؾ ّضیٌِ

كبّؾ تلفبت ٍ اصادػبصی 
ؿجكِ ٍ كٌتشل تَاى ساكتیَ 

 ؿجكِ

اسایِ سٍؽ ٍ تْیِ ًشم 
افضاس ٍ پیبدُ ػبصی سٍی 

 فیذس ًوًَِ

       

       
 

 (3)هحَر تَزيع : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
ِ ّاي تَزيع :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي   (10-3)تَليدات پراكٌدُ ٍ اثرات آى بر ضبك

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 
عشاحي ٍ ػبخت دػتگبّْبی تَلیذ ثشق 

 خبًگي

تَػؼِ فٌبٍسی ّبی تجذیل 
اًشطی ّبی تجذیذ پزیش 

(4) 

افضایؾ اهٌیت اًشطی ٍ 
 التصبدی

كبّؾ آلَدگي هحیظ 
 صیؼت

هتضوي كبس دس - 5-2-4
 هشصّبی داًؾ ٍ فٌبٍسی

سٍؿْبی تَلیذ اًشطی ثشق 
 خبًگي

 هغبلؼبت ٍ ػبخت تجْیض
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 (4 )هحَر هطالعات التصادي ، اجتواعي ، زيست هحيطي ٍ هديريتي: ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (1-4)هطالعات التصادي ٍ هديريت دارايي ّا :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با ذكر هَرد 

عٌَاى اٍلَيت هصَب هرتبط ضَراي عالي / 
 عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ -001
 داليل آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي التصبدی ٍ اهكبى ػٌجي 

سٍؿْبی هختلف لشائت كٌتَس ثب 

سٍیكشد ًیشٍی اًؼبًي ٍ هـبسكت 

 هـتشكیي

فٌبٍسی ًَیي / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ٍ كبسای ؿجكِ ّبی اًتمبل ٍ 

 (3)تَصیغ ثشق  
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی - 3-2-4
فٌي هٌجش ثِ ثْجَد 

 ػیؼتن ٍ كبّؾ ّضیٌِ
 كبّؾ ّضیٌِ لشایت كٌتَس

اسایِ هغبلؼبت ٍ پیبدُ 
 ػبصی دس هٌغمِ ًوًَِ

2 
ثشسػي اهكبى تْیِ ثَدجِ جبهغ ٍ 

 ًمذیٌگي دس ؿشكتْبی تَصیغ

كویؼیَى هذیشیت التصبد ٍ 
هحَسپبػخگَیي ٍ /ثبصسگبًي

اصالح ًظبم / حؼبة پغ دّي
 هبلي ٍ هحبػجبت دٍلت

ػشضِ ثشق سلبثتي ٍ 
 التصبدی

هغبلؼبت - 11-2-4
هشثَط ثِ هؼبیل هبلي ٍ 

التصبدی دس جْت كبّؾ 
 ّضیٌِ ّب

اهكبى تْیِ ثَدجِ جبهغ ٍ 
 ًمذیٌگي دس ؿشكتْبی تَصیغ

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 ساّكبس

3 

ثشسػي ًحَُ هحبػجِ لیوت توبم ؿذُ 

پشٍطُ ّبی تبػیؼبتي دس ؿشكتْبی 

 تَصیغ

كویؼیَى هذیشیت 
هحَسپبػخگَیي /التصبدٍثبصسگبًي

اصالح ًظبم / ٍ حؼبة پغ دّي
 هبلي ٍ هحبػجبت دٍلت

ػشضِ ثشق سلبثتي ٍ 
 التصبدی

هغبلؼبت - 11-2-4
هشثَط ثِ هؼبیل هبلي ٍ 

التصبدی دس جْت كبّؾ 
 ّضیٌِ ّب

هحبػجِ دلیك لیوت توبم 
ؿذُ پشٍطُ ّبی تبػیؼبتي 

 دس ؿشكتْبی تَصیغ

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 دػتَسالؼول
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 (4 )هحَر هطالعات التصادي ، اجتواعي ، زيست هحيطي ٍ هديريتي: ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (4-4)هطالعات هديريتي ٍ راّبري ضركت ّاي برق :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با ذكر هَرد 

عٌَاى اٍلَيت هصَب هرتبط ضَراي عالي / 
 عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ -001
 داليل آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي ؿشح ٍظبیف كلیِ هؼئَلیتْب 

دس چبست ػبصهبًي ٍ اسائِ ثشًبهِ هذسى 

آهَصؿي لجل ٍ دس حیي خذهت ثشای 

 ّش هؼئَلیت

كویؼیَى هذیشیت التصبد ٍ 
هحَسپبػخگَیي ٍ /ثبصسگبًي

افضایؾ / حؼبة پغ دّي
ؿفبفیت دس ؿجكِ ّبی خظ هؾ 

 ّبی ػوَهي

 افضایؾ اهٌیت اًشطی

هغبلؼبت - 10-2-4
هشثَط ثِ هذیشیت ًیشٍی 

اًؼبًي ٍ هغبلؼبت 
 اجتوبػي

افضاؽ ثْجشُ ٍسی ًیشٍی 
اًؼبًي ثب هـخص ؿذى 
ؿشح فؼبلیتْب  ًیبصّبی 

 اهَصؿي 

اسایِ ؿشح ٍظبیف ٍ 
 ثشًبهِ هذٍى هشثَعِ

2 

تجضیِ ٍتحلیل ٍضؼیت اًگیضؿي 

كبسكٌبى دس ؿشكت تَصیغ ٍ سٍؿْبی 

 استمبء آى
 هذیشیت ٍ التصبد

ػشضِ ثشق سلبثتي ٍ 
 التصبدی

هغبلؼبت - 10-2-4
هشثَط ثِ هذیشیت ًیشٍی 

اًؼبًي ٍ هغبلؼبت 
 اجتوبػي

افضایؾ اًگیضؿي كبسكٌبى ثب 
 تَجِ ثِ ّضیٌِ

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 ساّكبس

3 

ػیؼتن اسصیبثي ػولكشد ؿشكت تَصیغ 

ٍ پبالیؾ ؿبخصْبی هشثَط ثِ 

 ّشٍاحذ

كویؼیَى هذیشیت 
هحَسپبػخگَیي /التصبدٍثبصسگبًي

ػیؼتن / ٍ حؼبة پغ دّي
 پبیؾ ٍ ثشسػي

ػشضِ ثشق سلبثتي ٍ 
 التصبدی

هغبلؼبت - 10-2-4
هشثَط ثِ هذیشیت ًیشٍی 

اًؼبًي ٍ هغبلؼبت 
 اجتوبػي

اسصیبثي ػولكشد ؿشكت 
 تَصیغ

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 ساّكبس

 
 (4 )هحَر هطالعات التصادي ، اجتواعي ، زيست هحيطي ٍ هديريتي: ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 (5-4)هطالعات التصادي در هَرد لسٍم گسترش ضبكِ سراسري :  ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي ثبیذّب ٍ ًجبیذّبی ٍ تبثیش اػتفبدُ 

ٍػیغ اصكبثلْبی خَد ًگْذاس دس ؿجكِ تَصیغ 

 ٍ تؼییي الضاهبت جْت اػتفبدُ ثْیٌِ اص آًْب 

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
كِ ثبثْجَد ٍ تغیش سٍؽ ّب 
ثِ كبّؾ ّضیٌِ هٌجش هي 

 ؿَد

ؿٌبػبیي هَاسد هحذٍد كٌٌذُ 
حجن اػتفبدُ اص كبثل خَد 

تؼییي - 2ًگْذاس دس ؿجكِ 
الضاهبت اػتفبدُ اص كبثلْبی 
 خَد ًگْذاس دس ؿجكِ تَصیغ

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
 دػتَسالؼول 
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 (5)هحَر فٌآٍري اطالعات ٍ ارتباطات : ًام هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 
 (2-5 )سيستن ّاي ًرم افساري كاربردي صٌعت برق: ًام زير هحَر اٍلَيتْاي تحميماتي 

 عٌَاى تحميك رديف
اسٌاد باالدستي در ٍزارت ًيرٍ با 

عٌَاى اٍلَيت هصَب / ذكر هَرد 
 هرتبط ضَراي عالي عتف

 عٌَاى ّدف فٌاٍراًِ صٌعت برق
-001-01بٌد هربَط بِ آئيي ًاهِ 

آ دبيرخاًِ تحميمات برق ٍ داليل 
 آى

 داليل اٍلَيت داضتي تحميك
اّداف هَرد اًتظار ٍ هحصَل 

 ًْايي تحميك

1 

ثشسػي ٍ تؼییي ضشیت ّوضهبًي 

هـتشكیي صٌؼتي ، كـبٍسصی ، تجبسی ٍ 

هؼكًَي ثشحؼت ًَع تشاكن دس ثبفتْبی 

 ...هختلف ؿْشی ٍ صٌؼتي ٍ 

تَػؼِ /هحَس ثشق ٍ اًشطی 
فٌبٍسیْبی كبسایي اًش  ظی 

 دس هصبسف ًْبیي
 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب

ثْیٌِ ػبصی - 1-2-4
 ػیؼتن

ثْجَد سٍؽ پیـجیٌي ثبس ٍ 
 عشاحي

تْیِ ًشم افضاس تؼیي 
 ضشیت ّوضهبًي هٌبػت

2 

تْیِ ًشم افضاس ثشآٍسد ثبس هـتشكیي 

صٌؼتي ثب دس ًظش گشفتي كلیِ 

كبسثشی ، هتشاط صهیي ٍ )پبساهتشّبی ریل 

ثٌب ، ؿشایظ التصبدی ، ًشخ سؿذ هصشف 

 (...اًشطی ٍ 

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ
عشاحي ٍ ػبخت - 2-2-4

ػیؼتن ّب ٍ دػتگبّْب 
 سای اٍلیي ثبس دس ایشاى

ًظبم هٌذی ٍ ثْجَد سٍؽ 
 ثشاٍسد ثبس

اسایِ هغبلؼبت ٍ تْیِ ًشم 
 افضاس

3 

اسائِ ساّكبس هٌبػت ٍ ػلوي ثشای تؼییي 

ػٌبسیَی هبًَس ثب تَجِ ثِ ثبس خغَط ٍ 

 تؼییي ظشفیت ثبلیوبًذُ

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثشسػي ّبی فٌي - 3-2-4
هٌجش ثِ ثْجَد ػیؼتن ٍ 

 كبّؾ ّضیٌِ
 تجییي ػلوي ػٌبسیَّبی هبًَس

اسایِ هغبلؼبت ٍ تجییي 
دػتَسالؼول ٍ تْیِ ًشم 

 افضاس

4 

تذٍیي ػیؼتن هذیشیت ؿجكِ ّبی 

 ٍ تذٍیي ٍ  GIS تَصیغ ثشاػبع ػیؼتن 

 عشاحي هبطٍلْبی ٍاثؼتِ

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق 

 هذیشیت ثْیٌِ تمبضب
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثْیٌِ ػبصی - 1-2-4
 ػیؼتن

افضایؾ ساًذهبى هذیشیت 
 GISػیؼتن تَصیغ ثش پبیِ 

اسایِ هغبلؼبت ٍ تْیِ ًشم 
 افضاس

5 

تْیِ ًشم افضاس ّوبٌّگي حفبظتي ؿجكِ 

تَصیغ فـبس هتَػظ ثب اػتفبدُ اص 

 دس ّش هٌغمِ GISاعالػبت ػیؼتن 

 اعویٌبى افضایؾ لبثلیت هَسد ًظش ثب ّذف

فٌبٍسی / هحَس ثشق ٍ اًشطی
ًَیي ٍ كبسای ؿجكِ ّبی 

 (3)اًتمبل ٍ تَصیغ ثشق  
 افضایؾ اهٌیت اًشطی

ثْیٌِ ػبصی - 1-2-4
 ػیؼتن

هـخص ًوَدى ًحَُ 
 ّوبٌّگي حفبظتي

تْیِ ًشم افضاس ٍ اسایِ 
 هبطٍلْبی هشثَعِ

 
 


