
مسئولنوع هدف

:G1 مسئول طرح کاهش تلفات شرکتهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

معاون برنامه ریزي و مهندسی

معاون فروش و خدمات مشترکین

:T1 مسئول و مجري کاهش تلفات شرکتهدف میانه

معاون فروش و خدمات مشترکین

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

معاون برنامه ریزي و مهندسی

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکینگیري

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

//                       //
//                       //

//                       //

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات
//                       //

درصد در سال 1397 97 9- رویت و بازدید و  قرائت  کنتورهاي مشترکین به میزان
در هزار) 2) کمتر از 0.002 به 10- ابطال و اصالح قبوض صادره در طی سال 97

اهداف خرد:

مورد تست  در سال 97 تعداد 3318800 1- کشف و برآورد میزان انرژي سوء استفاده با انجام 

در سال 97 مورد  2- تعویض و اصالح لوازم اندازه گیري معیوب به تعداد 30000

مورد 3- جمع آوري و تبدیل انشعابات غیرمجاز به انشعابات قانونی 5000

مورد 4- اصالح و بهبود اتصاالت سست شبکه  60000
سیمه و حذف نقاط  سیمه به 5 (افزایش سطح مقطع، تبدیل 3 63km 5- اصالح شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار  به میزان

آلوده)
دستگاه 90 6- احداث پست هوایی با ترانس کم تلفات جهت کاهش شعاع تغذیه پستهاي توزیع به تعداد

جهت کاهش بار فیدرهاي پر بار 14km 7- احداث خط بیست کیلو ولت هوایی به میزان

8- انجام مطالعات طرحهاي کاهش تلفات  جهت کاهش تلفات فنی قابل اجرا در سال 98

درصد در سال 97 درصد به 11.5 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع از 12.1

استراتژي خرد

کشف و اصالح دستکاري هاي پنهان 

جمع آوري برق هاي غیرمجاز

اصالح و بهینه سازي شبکه

بهبود وضعیت قرائت و فعالیتهاي مربوطه

بکارگیري سیستم هاي نوین قرائت

اصالح ولتاژ  شبکه به سطح ولتاژ استاندارد

G1 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنوان

درصد در افق سال 1404 کاهش تلفات انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع به 7

استراتژي کالن:

- جلوگیري از استفاده غیرمجاز از انرژي برق  S1

- بهبود وضعیت ولتاژ  شبکه S2

- اصالح و بهینه سازي شبکه S3

- بهبود سیستم ها و روشهاي قرائت و سنجش مصارف مشترکین S4



مسئــولنوع هدف

:G2 معاون فروش و خدمات مشترکینهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

//                       //

//                       //

هدف میانه:

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

//                       //

//                       //

رئیس گروه راهبران سیستم جامع

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

اهداف خرد:

ضریب نفوذ 65% کل مشترکین با SMS 1- اطالع رسانی از طریق
800000 2- استقرار سامانه پیگیري وصول مطالبات در توزیع برق ارومیه  با تحت پوشش قراردادن

مشترك
3- افزایش پرداخت غیر حضوري مشترکین به میزان 5% کل وصولی  از طریق سامانه 1521

از مشترکین بدهکار مشمول قطع و وصل درصد 4- پیگیري بدهی 15

درصدي وصول مطالبات در سال 97 کسب 97

استراتژي خرد

توسعه سامانه اطالع رسانی به مشترکین 

استقرار سامانه  پیگیري وصول مطالبات و کنتورهاي هوشمند

توسعه سیستم هاي پرداخت غیرحضوري

بهبود خدمات قطع و وصل 

G2 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک

عنــوان

درصد در افق 1404 وصول مطالبات از محل فروش انرژي به میزان 100

استراتژي کالن:

استقرار نظام اطالع رسانی به موقع به مشترکین 

توسعه و تقویت پیگیري وصول مطالبات

توسعه سیستم هاي پرداخت غیرحضوري

بهبود فعالیتهاي مربوط به قطع و وصل 



مسئولنوع هدف

:G3 مدیر دفتر روابط عمومیهدف کالن

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

مدیر دفتر روابط عمومی

مدیر دفتر روابط عمومیهدف میانه :

معاون فروش و خدمات مشترکین

//                       //

مدیر دفتر فناوري

مدیر دفتر فناوري

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر دفتر روابط عمومی

مدیر دفتر نظارت بر خدمات 
مشترکین

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات
معاون فروش و خدمات مشترکین و 

مدیر دفتر فناوري اطالعات
رئیس گروه راهبران سیستم جامع

مدیر دفتر مدیریت مصرف

مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر روابط عمومی 7- سنجش رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت (به تفکیک )

اهداف خرد:

در سال 97 روز  1- کاهش متوسط مدت زمان نصب به 6

2- رویت و بازدید و قرائت کنتور مشترکین و کاهش حداکثري عدم قرائت به %3

3- تهیه نرم افزار و ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوري در زمینه فروش انشعاب و خدمات پس از 
فروش

میلیون مورد در سال 1397 4- اطالع رسانی به موقع در خصوص خدمات پس از فروش  به میزان 3

جلب مشارکت مشترکین هدف نسبت به سال قبل درصدي 5- افزایش 30

درصد کل صورتحساب هاي صادره مشترکین 6- کنترل مضاعف  10

درصد در سال 97 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 85

استراتژي خرد

کاهش متوسط زمان نصب لوازم اندازه گیري

اصالح قراردادها ي برونسپاري در راستاي کاهش عدم قرائت (موارد تشویق و تنبیه)

توسعه نرم افزار هاي خدمات الکترونیکی

توسعه و ایجاد سامانه اطالع رسانی

تعامل و جلب مشارکت مشترکین هدف

سنجش و بهبود رضایت مشتریان  شرکت

G3 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنوان

درصد در افق سال 1404 افزایش رضایت مشتریان به بیش از 95

استراتژي کالن:
تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان

مدیریت مصرف و پیکسائی

رصد و پیگیري رضایت مشتریان  شرکت



مسئولنوع هدف

:G4 معاون بهره برداري و دیسپاچینگهدف کالن

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

//               //

//               //
//               //
//               //
//               //

معاون بهره برداري و دیسپاچینگهدف میانه :

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

//               //

//               //

//               //

//               //

//               //

//               //

//               //

معاونت برنامه ریزي و مهندسی

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

//         //             //
//         //             //
//         //             //
//         //             //

//         //             //

دفتر فناوري اطالعات
//         //             //
//         //             //

استراتژي خرد

توسعه استفاده از قطع کننده هاي جدید در شبکه
احداث خط فشار متوسط جهت افزایش مانور در شبکه

(نصب نشان دهنده خطا) استفاده از تجهیزات نوین جهت پایش شبکه هاي توزیع
(PM) توسعه و بروزرسانی سیستم تعمیرات پیشگیرانه

PM محورنمودن نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه GIS

استقرار  نرم افزار جامع بهره برداري

در اتفاقات نواحی Roip توسعه

اتوماسیون پستهاي زمینی
کیلوولت در پستهاي فوق توزیع و کلیدهاي هوایی مانیتورینگ  فیدرهاي 20

نگهداري وسرویس اتوماسیون پستهاي زمینی ارومیه
توسعه سیستمهاي مخابراتی

ارتقاء مراکز دیسپاچینگ استان
تجهیز خودروهاي اتفاقات

استراتژي کالن:

توسعه نقاط مانور 
توسعه سیستم اتوماسیون شبکه

توسعه  و تقویت تعمیرات پیشگیرانه 
توسعه تعمیرات به صورت خط گرم 

توسعه مراکز دیسپاچینگ و فوریتهاي برق
توسعه فیدرهاي فشار متوسط

ایجاد فیدرهاي فشار متوسط جدید

G4 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک
عنــوان

دقیقه در افق 1404 به 0/75 کاهش خاموشی به ازاي هر مشترك در روز از 2/6

دقیقه در سال 97 دقیقه به 1/35 کاهش خاموشی به ازاي هر مشترك از 1/47

توسعه سیستم 121

توسعه اکیپ هاي خط گرم

Contact Center توسعه
بر روي خودروهاي اتفاقات (AVL)CAR PC توسعه و راه اندازي   



مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

//      //       //

معاونت برنامه ریزي و مهندسی
مدیر امور دیسپاچینگ و 

مدیر دفتر خدمات فنیفوریتهاي برق
مدیر امور دیسپاچینگ و 

//      //       //
//      //       //
//      //       //
//      //       //
//      //       //

معاونت برنامه ریزي و مهندسی
مدیر دفتر فناوري و ارتباطات

//      //       //

خودروي اتفاقات 20- ارتقاء 20
GIS با 21- لینک سیستم 121

براي اتفاقات نواحی Roip دستگاه 22- خرید 20
خودروي اتفاقات بر روي 30 (AVL)CAR PC 23- نصب 

دکل مخابراتی 17- افزایش ارتفاع 6
دستگاه بیسیم 18- خرید 30

دستگاه بیسیم از آنالوگ به دیجیتال 19- تبدیل 50

کیلوولت در پستهاي فوق توزیع 20 فیدر 13- مانیتورینگ 287

پست  زمینی ارومیه 15- نگهداري وسرویس اتوماسیون 20
کلید  هوایی 14- مانیتورینگ 50

کیلوولت هوائی ریکلوزر  در خطوط 20 دستگاه 1- نصب 27
دستگاه سکسیونر موتور دار در شبکه 2- نصب 50

به میزان 100 درصد و انجام سرویس با اولویت 1 7- انجام بازدیدهاي پیشگیرانه به میزان 100
درصد درصد و سایر اولویت ها  به میزان 70

خط گرم اکیپ 2 10- راه اندازي

توسعه فیدر ) کیلومتر( کیلوولت هوایی به میزان 50 3- احداث خط 20
قدرت مانور ) کیلومتر( کیلوولت هوایی به میزان 80 4- احداث خط 20

PM با نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه GIS 8- لینک

9- پیاده سازي نرم افزار جامع بهره برداري

اهداف خرد:

دستگاه ریپیتر 16- نصب 6

پست زمینی دستگاه 12- نصب سیستم اتوماسیون در 2

توسعه فیدر ) کیلوولت زمینی به میزان 5کیلومتر ( 5- احداث خط 20
کیلوولت هوائی نشاندهنده محل خطا  در خطوط 20 ست 6- نصب 50

جدید جهت ظرفیت سازي و  تاب اوري شبکه و کاهش خاموشی ها فیدر 11- احداث 20



مسئولنوع هدف

:G5 معاون مالی و پشتیبانیهدف کالن

معاون منابع انسانی
معاون مالی و پشتیبانی

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
معاون فروش و خدات مشترکین
معاونین فروش و بهره برداري

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ
معاون برنامه ریزي و مهندسی

//        //        //
//        //        //
//        //        //

معاون مالی و پشتیبانی

معاون فروش و خدات مشترکین

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ

معاون برنامه ریزي و مهندسی

معاون منابع انسانی
//        //       //
//        //       //

معاون مالی و پشتیبانی
//        //       //

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون فروش و خدات مشترکین
//        //       //
//        //       //

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ
//        //       //
//        //       //

معاون برنامه ریزي و مهندسی
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون منابع انسانی
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //

اهداف خرد:

G5 فهرست اهداف خرد براي هدف کالن و استراتژیک

شفاف سازي هزینه هاي بهره برداري

استراتژي خرد

توسعه و توانمندسازي منابع انسانی

توسعه نرم افزارهاي کاربردي و پایه

هوشمندسازي سنجش مصرف
هوشمندسازي شبکه  (شامل اتوماسیون و مکانیزاسیون)

اهداف میانه :

درصد کاهش  هزینه هاي فعالیتهاي عمومی - اداري به میزان 1

درصد کاهش هزینه هاي خدمات مشترکین به میزان 1

درصد کاهش  هزینه هاي فعالیتهاي بهره برداري به میزان 1

توسعه شبکه و تجهیزات سخت افزاري
توسعه استانداردهاي فناوري اطالعات

(BPMS) بهبود و الکترونیکی نمودن فرآیندهاي سازمانی
توسعه خدمات الکترونیکی

توسعه نظام هاي مدیریتی و ارزیابی عملکرد
اصالح ساختار سازمانی

نظام مند نمودن پیش بینی و تامین کاال و تجهیزات
برون سپاري فعالیتهاي قابل واگذاري

توسعه مراکز ارائه خدمات غیرحضوري

مدیریت بهینه هزینه هاي بهره برداري
مهندسی ارزش پروژه ها

تسریع و روان سازي اجراي پروژه ها
تقویت نظارت بر ارائه و اجراي طرح ها

توسعه زیرساخت فناوري مهندسی مکان یابی

نفر ساعت با رویکرد کاهش هزینه و افزایش اثربخشی 1- افزایش هدفمند سرانه آموزش کارکنان به میزان 40
نفر ساعت  با رویکرد کاهش هزینه و افزایش اثربخشی 2- افزایش هدفمند سرانه آموزش مدیران به میزان 60
نسبت به سال قبل  با رویکرد کاهش هزینه و  3- افزایش هدفمند سرانه آموزش نیروهاي پیمانکار به میزان %2

4- استقرار سیستم تربیت مدیر و جانشین پروري
در فرآیندهاي اصلی معاونتهاي تخصصی ISO9001:2015 5- استقرار سیستم مدیریت کیفیت

APO 6- استقرار سطح چهارم نظام مدیریت دانش بر مبناي مدل

عنوان

درصد در افق سال 1404 کاهش قیمت تمام شده خدمات توزیع به میزان 10

استراتژي کالن:

توسعه سیستمهاي مدیریتی و بهره وري منابع انسانی
توسعه نظام تامین کاال و تجهیزات

توسعه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات
توسعه خدمات غیرحضوري

هوشمندسازي شبکه
مدیریت بهینه هزینه ها

مهندسی ارزش پروژه ها
تسریع و روان سازي اجراي پروژه ها

تقویت نظارت بر طراحی
توسعه زیرساخت فناوري مهندسی

درصد به میزان 1 کاهش  هزینه هاي فعالیتهاي مهندسی (پروژه ها)



//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون مالی و پشتیبانی
//        //       //
//        //       //
//        //       //

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون فروش و خدات مشترکین
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ
//        //       //
//        //       //
//        //       //

معاون برنامه ریزي و مهندسی
//        //       //
//        //       //
//        //       //
//        //       //

دستگاه 29-تعویض لوازم اندازه گیري  موجود به هوشمند  به میزان 8300

20- برون سپاري نگهداري تجهیزات سخت افزاري
اهداف خرد:

هزار پرونده) 22- خرید سیستم مدیریت خدمات فنآوري برنا -اسکن اسناد مشترکین (باکري و باهنر 300

15- تعیین مشخصات فنی کاال و تجهیزات

37- تعیین ضرایب بهینه هم زمانی مصرف
% کل نواحی شرکت در 95 GIS 38- توسعه کاربرد

مرکز 26-توسعه مراکز ارائه خدمات غیرحضوري در مناطق روستایی به تعداد 30
براي متقاضیان جدید دستگاه در سال 97 27-نصب لوازم اندازه گیري هوشمند  به تعداد 1000

نقطه شناسایی شده در شبکه استان 33- رفع نقض حریم در 430
میلیارد ریال کل نواحی شرکت 34- اعمال مهندسی ارزش بر پروژه هاي باالي 2

35- بازنگري و مکانیزه نمودن فرایند طراحی و کنترل طرح ها با رویکرد اقتصادي و کاهش هزینه
36-توسعه و استقرار مکانیزه سازي فرایند نظارت بر اجراي طرح ها در کلیه نواحی شرکت

IT و استانداردهاي BI 23- مشاوره در زمینه هاي
24- توسعه امنیت اطالعات

خودروهاي اتفاقات، تعمیرات، خط گرم  (در سطح کل شرکت) AVL 30- نگهداري و بهبود

خدمت مشترکین به طور کامل 25-الکترونیکی نمودن 5

17- تهیه دستورالعمل نحوه برآورد اقالم مورد نیاز
18- اصالح و بهینه سازي شبکه هاي مهاباد و ماکو

درصد تجهیزات موجود 19-خرید تجهیزات سخت افزاري معادل 10

10- توسعه نظام نظام پیشنهادات در راستاي افزایش نرخ مشارکت کارکنان به سرانه 1.6

خدمت رفاهی به طور کامل جهت کاهش مراجعه حضوري کارکنان به میزان %15 13- الکترونیکی نمودن 2

16- بررسی و شناسایی اقالم قابل تامین توسط پیمانکار

14- پیش بینی اقالم و تجهیزات مورد نیاز در سال 1397

8-طراحی و پیاده سازي نظام سنجش بهره وري
9-طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی عملکرد فردي

و مرکز تماس نرم افزاري voip 21- توسعه

7- توسعه استقرار نظام آراستگی (در مدیریت هاي توزیع برق باهنر و خوي)

11- چابک سازي ساختار سازمانی
12- بازنگري نحوه ارزشیابی کارکنان

32- راه اندازي اکیپهاي خط گرم جهت جلوگیري و کاهش انرژي توزیع نشده
تبدیل از حجمی به آیتمی) 31- برون سپاري واقعی تعمیرات  پیشگیرانه و موردي شبکه (


