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 همکار گرامی:
رکت برق کیفیت شاین سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت 

قابل سیستم مدیریت دانش/ بخش مستندات از طریق  منطقه اي یزد قرار دارد و
 دسترسی می باشد. 

لطفا در صورت نیاز به هرگونه تغییر در محتواي این سند، با دفتر مدیریت 
 .هماهنگی نماییدو بهره وري  استراتژیک

 محل کنترل سند

 

 
 

 کنندهتصویب  تائید کننده تهیه کننده 

 بهره برداريمعاون  انتقالامور مدیر  مرکز اسناد معاونت بهره برداري سمت

 و و نام خانوادگی نام
 امضا 

 میرحسینیمحمد حسین  احمد کردستانی محمد علی شهاب
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  : بازنگريتاریخ 

  دستورالعمل 
 

آگاهی از مدارك مورد نیاز، نحوه تهیه آن و ارایه روش و گردش کاري  ،دستورالعملهدف از تدوین این  :هدف -1 
که توسط پیمانکاران و مشاوران معاونت طرح و توسعه انتقال و فوق توزیع می باشد خطوطدر خصوص اسناد فنی 

 به صورت الکترونیکی و فیزیکی، تولید می گردد.
پیمانکاران  معاونت طرح و توسعه و، این دستورالعمل معاونت هاي بهره برداريدامنه کاربرد  :ددامنه کاربر -2

 .مربوطه می باشد
 مراجع: -3
 دستورالعمل به روز رسانی اسناد و مدارك آرشیو فنی شرکت توانیر -
 می باشد.معاونت بهره برداري بر عهده  دستورالعملمسئولیت اصلی این  مسئولیت: -4
 ش اجرا:رو -5
 مراحل گردش کار اسناد فنی خطوط انتقال و فوق توزیع   -1-5

 تهیه اسناد مطابق دستور العمل توسط مشاور / پیمانکار  -1
 توسط مشاور / پیمانکار  F4128یا  F4127و  F4126 تکمیل و تایید  فرم -2
عدم و جود  با   تمام موارد در فرمهاي مذکور باید عالمت زده شود به طوریکه وجود اسناد با عالمت -3

مشخص گردد.و چنانچه عنوان سندي در فرم مذکور نمی باشد   –و عدم ضرورت با عالمت  عالمت 
 تواند عنوان آن سند را به به فرمهاي مذکور اضافه نماید پیمانکار/ مشاور می

 GISتوسط مجري و واحد  F4126تحویل اسناد به مجري خط  و تایید فرم  -4
ده دبیرخانه معاونت بهره برداري توسط مجري و ارسال نامه پوششی ان به مدیر امور تحویل اسناد به نماین -5

 انتقال 
ارسال اسناد به مرکز اسناد معاونت بهره برداري و بررسی اسناد توسط کارشناسان دفتر فنی و اعالم نواقص  -6

 به مجري تا زمان تکمیل شدن اسناد 
 برگزاري جلسه تحویل موقت / دایم -7

 نظیم اسناد فنی  خطوطنحوه ت -2-5
که در پروژه هاي طرح و توسعه احداث  هاي انتقال و فوق توزیع خطوط  ازبیلت  این دستورالعمل براي تهیه اسناد فنی

 .می باشد که موارد زیر در تهیه و تنظیم اسناد باید در نظر گرفته شود  شده اند 
 باشد.در ابتداي هر اسناد  فهرست مداركکلیه اسناد باید داراي  -1

* فهرست مدارك اسناد خط به زبان فارسی و به دو صورت کلی و جزئی می باشد که فهرست مدارك کلی 
نشانگر تمام اسناد موجود در تمام زونکن هاي مرتبط با اسناد خط و یا پست می باشد و در ابتداي تمام 

ی باشد که در صفحه زونکنها قرار می گیرد .فهرست مدارك جزئی فقط مدارك موجود در یک زونکن م
 جداگانه  بعد از فهرست کلی قرار می گیرد 
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 (فایل پیوست ) قرار گیرد. لیست کنترلدرصفحه اول زونکن  -2

   عمومی و فرم شماره  F4126*لیست کنترل بیانگر وجود حداقل اسناد ضروري می باشد که فرم شماره 
F4127 و F4128 مختص اسناد خط می باشد. 

ضروري  ژهناد اعالم شده در فرمهاي مربوطه ، با توجه به موضوعیت نداشتن با پرو** چنانچه ارسال اس
 باشد ضمن عالمت گذاري در بخش مربوطه در قسمت مالحظات هر فرم دلیل آن نیز اعالم گردد. نمی

مدارك می باشد امکان  ء*** چنانچه نام و یا مشخصات تجهیز در لیست مذکور قید نگردیده ولی جز
 باشد. دن آن در لیست مربوطه میاضافه نمو

شود   باشد. (هرسند به صورت تعداد برگ مرتبط با یک موضوع تعریف می کاور داخل کلیه اسناد باید در -3
 که هرسندداخل کاور جداگانه قرار می گیرد)

*به منظور جلوگیري از ریزش اسناد جهت کاور خالف جهت زونکن بوده و چنانچه چندین صفحه از اسناد  
 بط با یک بخش  در داخل یک کاور قرار می گیرد تمام صفحات با گیره پوشه به هم متصل شوند.مرت

 تمام زونکن اسناد پست سفید و رنک زونکن اسناد خطوط به رنگ آبی باشد. رنگي به منظور یکسان ساز -4

 انتخابی باید داراي عرض هفت و نیم  سانتی متر و داراي چهار گیره باشد . نوع زونکن -5

اسناد در نسخه الکترونیکی کامال باید مطابق با نسخه کاغذي و تفکیک شده باشد به طوریکه اسناد  شچین -6

هر زونکن در داخل پوشه جداگانه قرار گرفته و نام هر پوشه با عنوان زونکن یکسان باشد و تفکیک اسناد 

نسخه  تمام صفحات. داخل هر زونکن نیز باید به طور مشابه در داخل پوشه مربوطه تفکیک شده باشد
وجود فهرست کلی و فهرست  کاغذي اسناد باید در نسخه الکترونیکی و به صورت مرتب شده موجود باشد.

 جزیی در داخل هر پوشه از نسخه الکترونیکی الزامی است.

 تمام صفحات نسخه کاغذي الزاما باید در نسخه الکترونیکی موجود و مطابق با چیدمان آن باشد  PDF*فایل
 نیز باشد  DWGباید به فرمت  PDF*نسخه الکترونیکی اسناد عمرانی عالوه بر فرمت*

(تصویر سمت  اطالعات پشت زونکن داراي قالب زیر باشد و چیزي غیر از موارد زیر درج نگردد. برچسب -7
 ) .چپ نمونه اولیه و تصویر سمت راست نمونه تکمیل شده به عنوان مثال می باشد
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 .گردد در ردیف اول آرم  شرکت برق منطقه اي یزد درج می  7-1
  .گیردقرار می  Yazd R.E.Cدر ردیف دوم  نام  شرکت برق منطقه اي به اختصار  7-2
 گردد. در ردیف سوم نام شرکت  مشاور درج می  7-3
 در ردیف چهارم نام شرکت پیمانکار نوشته شود. 7-4
  Lگردد (خط با حرف )  آن مشخص میlineدر ردیف پنجم  نام پروژه به همراه سطح ولتاژ  تعین خط (  7-5

 .شود گردد) نوشته میشود ) و در زیر آن نام خط (حتما ابتدا و انتهاي خط مشخص  شروع می
 گردد. در ردیف ششم  موضوع  کلی زونکن حاوي  اسناد موجود درج می  7-6
 .گردد می درج  زونکن عنوان هر سند داخل  هفتم ردیف در  7-7
                             کلمات فقط لذا شود می مشخص ساخت با برابر یا و کارگاهی نسخه لحاظ از فقط نقشه نوع  هشتم ردیف در 7-8

FOR CONSTRUCTION   یا و AS- BUILT گردد قید. 
 در ردیف نهم تاریخ انجام پروژه به شمسی درج گردد. 7-9
زونکن  و 3/1شود مثال اگر سه جلد می باشد برروي زونکن اول  نوشته می در ردیف دهم شماره جلد زونکن 7-10

 .درج گردد 3/3و زونکن سوم  2/3دوم 
شود و در سمت چپ از آنجایی که براي هر سند خط  دهم در سمت راست چیزي نوشته نمیردیف یاز در 7-11

               استفاده S بزرگ حرف دوم نسخه براي و F بزرگ حرف اول نسخه برايکه  شود فقط دو نسخه تهیه می
 گردد. می
 گردد. الکترونیکی ارسال می پشتیبان) و دو نسخه –اسناد ازبیلت خط در دو نسخه فیزیکی ( مرکز اسناد   -8
و فرم شماره تمام فرمهاي پیوست بعد از تکمیل توسط پیمانکار، باید به امضاي پیمانکار و مشاور رسیده  -9

F4126 و واحد نیز توسط  مجري محترم خطوطGIS  .( به منظور بررسی نقشه هاي اتوکد) تایید گردد   
 تذکر:

به معاونت بهره برداري ارسال شود تا بررسی الزم صورت  است تحویل موقتدو ماه قبل از درخواسناد فنی باید  -
 پذیرفته و نواقص برطرف گردد. 

 نیز ارسال گردند .  DGW باید به فرمت  PDFاسناد فنی ترسیمی عالوه بر فرمت -
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 مدارك الزم براي برگزاري جلسه تحویل موقت / دایم -3-5
 وقت:مدارك الزم جهت تحویل م -1-3-5

 مدارك الزم براي برگزاري جلسه تحویل موقت شامل موارد زیر می باشد.
 

 

 

 

 

 مدارك الزم جهت تحویل دایم: -2-3-5
 مدارك الزم به منظور برگزاري جلسه تحویل دایم شامل موارد زیر می باشد 

 مسئول ارائه و نگه داري نام مدرك ردیف
 مجري طرح کمیته راه اندازي براي جلسه تحویل دایم ورتجلسه موافقت و مجوز ص 1
 مجري طرح صورتجلسه رفع  نواقص دوره تضمین  2
 مرکز اسناد معاونت بهره رداري نقشه هاي ازبیلت شده  3

 
 فرمهاي کنترل اسناد  -6

شرکت برق منطقه اي یزد در   GISواحداین فرمها باید توسط پیمانکار تکمیل و بعد از تایید مشاور، مجري و 
 تحویل تا به معاونت بهره برداري ارسال گردد. خطابتداي اسناد فنی قرار داده شود و به مجري محترم طرح 

 
 F4126 به شماره در پروژه هاي طرح و توسعه  کنترل تعداد و نحوه تهیه اسناد خطفرم -1

 F4127 به شماره  اسناد خطوط هوایی  انتقال و فوق توزیعفرم  -2

 F4128 به شماره یکنترل اسناد خطوط کابلفرم  -3

          

 مسئول ارائه و نگه داري نام مدرك ردیف
 مجري طرح ابالغیه انجام طرح 1
 حوزه مالی اسناد انتخاب و قرارداد مشاور 2
 حوزه مالی اسناد انتخاب و قرارداد پیمانکار 3
 مجري طرح راه اندازي براي جلسه تحویل موقتصورتجلسه موافقت و مجوز  کمیته  4
 مجري طرح فهرست نواقص دوره تضمین 5
 مجري طرح درخواست برقدار شدن 6



 شرکت برق منطقه اي یزد

 در پروژه هاي طرح و توسعه خطکنترل تعداد و  نحوه تهیه اسنادفرم 
                      

 .............................نام شرکت پیمانکار ............................ نام شرکت مشاور .....................................      شماره قرارداد ......

 ...............................................نام خط  ............................................       نام پروژه ........................................ ...       تاریخ

 تعداد  دو سري جمعا به تعداد ................ زونکن  نسخه کاغذي 

 سري جمعا به تعداد..................  عدددو تعداد  رونیکی نسخه الکت
 

 

 امضاء مجري   GIS                       واحد              مهر و امضاء پیمانکار               مهر و امضاء مشاور

 

 

 

 کنترل عنوان ردیف

1 
وجود فهرست مدارك در ابتداي 

 هر زونکن 
 خیر            بلی       کلی 

 خیر            بلی       جزیی
 خیر            بلی       کاور شده بودن اسناد مطابق دستور العمل   2
 خیر            بلی       رعایت رنگ بندي زونکن  3

 خیر            بلی       یکسان بودن قالب برچسب پشت زونکن مطابق دستور العمل 4

 خیر            بلی       تفکیک اسناد  5

 F4128 فرم   F4127 فرم  فرمهایی که در این پروژه تکمیل باید گردند  6
 خیر            بلی       مدارك مطابق با فرم هاي بند فوق تکمیل بودن 7

8 
نسخه 

 الکترونیکی
 

 خیر            بلی       اسناد کاغذي موجود است  تمامنسخه الکترونیکی 

تفکیک نمودن اسناد الکترونیکی مشابه اسناد کاغذي مطابق 
 دستور العمل

 خیر            بلی      

 خیر            بلی       سالم بودن دیسک اطالعاتی

  فرمت اسناد 
  PDF             DWG 

F4126-00 شماره......... :..... 
 : ................یختار

یل اینجانب اسناد خط .......................... در تاریخ ................... به تعداد ذکر شده در جدول فوق ( نسخه کاغذي و الکترونیکی ) تحو
 گردید . آقاي .......................... به عنوان نماینده دبیرخانه معاونت بهره برداري 

 

 امضاء نماینده دبیر خانه بهره برداري                                                                                          



 شرکت برق منطقه اي یزد

                                        انتقال و فوق توزیع  خطوط هواییفرم کنترل اسناد 
 )تکمیل توسط شرکت مشاور (

 ...        تاریخ  .................................نام خط .............................................       نام پروژه...................................................

 عنوان نوع سند
 وضعیت موجود

نسخه  مالحظات
 کاغذي

نسخه 
 الکترونیکی

محاسبات
 

    فونداسیون

    برج

    یراق آالت

    مقره

    هادي

    سیم گارد

نقشه ها
 

    ) UTMنقشه مسیر و مختصات نقاط زوایا (

    پایه آب و هوایی (دما، سرعت باد و...)اطالعات 

    )PLSCADDنقشه پالن و پروفیل(ترجیحا نرم افزار(

    نقشه پالن قطري

    نقشه فونداسیون و سیستم زمین

    نقشه استاب ستینگ

    برج Out Lineنقشه مونتاژي و 

جدول اطالعاتی
 

    استراکچر لیست

    شناسنامه فونداسیون

    متریال لیست انواع برجها

    شناسنامه برج

    جدول کشش و فلش سیم فاز

    جدول کشش و فلش سیم گارد

    مشخصات الکتریکی خط

    شناسنامه سیم کشی و اتصاالت پرسی

    گزارش اختالط بتن

مشخصات فنی و نقشه
ها 

    برج 

    OPGWیراق آالت فاز،گارد و 

    مقره ها

    سیم فاز

    OPGWسیم گارد و 
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 عنوان نوع سند
 وضعیت موجود

نسخه  مالحظات
 کاغذي

نسخه 
 الکترونیکی

ت
اسناد تس

 

    جدول مقاوت زمین برج ها

    جدول مقاومت فشاري بتن

    تست برج

    تست یراق االت

    تست مقره

    تست هادي

    OPGWتست 

 مشخص گردد.    –و عدم ضرورت با عالمت    عدم و جود  با عالمت  عالمت  وجود اسناد با

 

 مهر مشاور مهر پیمانکار                                                                                             امضا و امضا و

 



 شرکت برق منطقه اي یزد

  یفرم  کنترل اسناد خطوط کابل
 (تکمیل توسط شرکت مشاور)

 

 تاریخ.........................             نام خط ...........................................................          نام پروژه ............................           

 عنوان نوع سند
 وضعیت موجود

نسخه  مالحظات
 کاغذي

نسخه 
 الکترونیکی

نقشه ها
 

نقشه مسیر و محل چاله مفصلها   ( با 
 )UTMمختصات 

   

    نقشه پالن مسیر

نفشه چاله مفصل و متعلقات ( شامل دستک، 
 لوپ کابل و ...)

   

    نقشه اجرائی سیستم زمین و باندینگ

    شه و کانال بتنی کابلهانقشه هاي جزئیات تران

ت
اسناد تس

    تست کابل( فشار قوي و ضعیف) 

    تست کابل فیبرنوري

    جدول مقاومت فشاري بتن

نقشه و مشخصات فنی
 

    کابلها ( قدرت،باندینگ،ارت)

دستور العمل کابلکشی ( کابل فشار قوي، 
 فیبر نوري و...)

   

    سر کابل

    مفصل

    کابل فیبر نوري

    لینک باکس

    باکس فیبر نوري

    برقگیر

 مشخص گردد.    –و عدم ضرورت با عالمت    عدم و جود  با عالمت  وجود اسناد با عالمت 

 مهر مشاور امضا و           امضا ومهر پیمانکار                                                                                         
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