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ّ -1ذفّ:ذؾ اصتذٍیي ایي سٍش اجشایی تطشیح ٍ هستٌذ ًوَدى ـشایٌذ ٍاگزاسي اًطعبة یب تؽييش دس هطخػبت
لشاسداد اًطعبة هطتشیبى عجك آئييًبهِ تىويلی تعشـِّبي ثشق ٍالحبليِّبي آى ٍ ثخطٌبهِّب ٍ اعالعيِّبي
هشثَعٍِ ّوچٌيي ًحَُ ثشلشاسي اًطعبة ٍ غذٍس غَستحسبة هطتشي هیثبضذ.
-2داهٌِ كبسثشد:ایي سٍش اجشایی ثشاي وليِ دسخَاست ّبي ٍاگزاسي یب تؽييش دس هطخػبت لشاسداد اًطعبة
هطتشیبى ثب ٍلتبط تؽزیِ  63ويلٍَلت ٍ ثبالتشدس ضشوت ثشق هٌغمِاي یضد وبسثشد داسد.
 - 3هشاجع:





ثخطٌبهِ اثالغ ّضیٌِ ّبي ثشلشاسي اًطعبة ثشق
هػَثِ ضشایظ تبهيي ثشق هتمبضيبى ثبالي  5هگبٍات
دستَسالعول ًحَُ ٍ تَالی هحبسجِ غَستحسبة ثْبي ثشق،
هػَثِ تعشـِ ّبي ثشق ٍ ضشایظ عوَهی آى ّب،

 - 4تعبسيف :
 ضشكت :ضشوت ثشق هٌغمِاي ثِ اختػبس ضشوت ًبهيذُ هیضَد.
 هطتشي :هٌظَس اص هطتشي دس ایٌجب هتمبضی یب هطتشن است.
 دفتش خذهبت هطتشكيي :دـتش «خذهبت هطتشويي ،هذیشیت هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ» ثِ اختػبس دـتش خذهبت
هطتشويي ًبهيذُ هیضَد.
 تؽييش دس هطخػبت اًطعبة ضبهل اـضایص لذست ،وبّص دائن لذست (اعن اص اًطعبة عبدي یب آصاد) ،تفىيه
اًطعبة ،ادؼبم اًطعبةّب ،تجذیل اًطعبة آصاد (هَلت) ثِ عبدي (دائن) است.
 كويتِ :وويتِ هػبسؾ سٌگيي ثِ اختػبس وويتِ ًبهيذُ هیضَد وِ ٍظبیؿ ٍ اعضبي آى عجك ًظبهٌبهِ ضوبسُ
 C5139هطخع ضذُ است.
 -5هسئَليت:هسئَليت اغلی ایي سٍش اجشایی ثش عْذُ هذیش دـتش خذهبت هطتشويي هی ثبضذ.

تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ
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 - 6سًٍذًوبي اقذاهبت:
ضشٍ

هطتشي :دسخَاست ٍاگزاسي یب تؽييش دس هطخػبت اًطعبة

دفتش خذهبت هطتشكيي :ایجبد سبثمِ ٍ
ثشسسی سَاثك لجلی

دفتش ثشًبهِ سيضي فٌي :ثشسسی ،اهىبىسٌجی ـٌی
ٍ تعييي ضشایظ ـٌی

كويتِ هصبسف ٌ يي :تطىيل جلسِ ٍ ثشسسی دسخَاست ٍ F2501ضشایظ ـٌی ٍ تػوين گيشي دس ایي
خػَظ
خذهبت هطتشكيي  :اسسبل تػويوبت وويتِ ثِ هطتشي
دفت ش خ ذهبت هط تشكيي :تط ىيل جلس ِ )ی ب
جلسبت( هطتشن ًوبیٌذگبى ضشوت ٍ هطتشي جْت
ثشسسی هسبیل هبلی ٍ ـٌی تب ػَل ًتيجِ ًْبیی

آیب هَسد ت یيذ
هطتشي است

خيش

ثلی

آیب لذست دسخَاستی ثبالتش اص  15هگبٍات یب
ثب ٍلتبط  132kvیب ثبالتش است

خيش
ثلی

دفتش ثشًبهِ سيضي فٌي :اسسبل هطخػبت ٍ گضاسش اهىبًسٌجی اًجبم ضذُ ثِ ضشوت تَاًيش ٍ ثشسسی تب ػَل
ًتيجِ ٍ دسیبـت اثالغ ضشایظ هبلی ٍ ـٌی تَسظ ضشوت تَاًيش

دفتش خذهبت هطتشكيي :اعالم ضشایظ ـٌی ٍ هبلی اًطعبة ثِ هطتشي )دسغَست لضٍم
گيشي تَسظ وويتِ هػبسؾ سٌگيي(

اص تػوين

دفتش خذهبت هطتشكيي :تعييي تىليؿ ثذّی ا توبلی هطتشي ،دسیبـت هذاسن الصم اص هطتشي ٍ تٌظين يص
اخز تبیيذیِ اص هعبًٍيي ریشثظ ضشوت
ًَی لشاسداد ٍ س

دفتش خذهبت هطتشكيي  :تٌظين لشاسداد دس ً 5سخِ ٍ تْيِ ًبهِ َضطی جْت اسسبل ثِ هطتشي ثشاي اهضب
)ثب اهضبي هذیشعبهل(

افشاد ريص

ضشكت  :اهضبي ً 5سخِ لشاسداد

A

تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ

هعبٍى ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبت
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A

دفتش خذهبت هطتشكيي  :اسسبل ً 5سخِ لشاسداد ثِ ضشوت تَاًيش ثشاي
تٌفيز ثب یه ًبهِ َضطی

ثلی
آیب لذست دسخَاستی ثبالتش اص  15هگبٍات یب
ثب ٍلتبط  132kvیب ثبالتش است

ضشكت تَاًيش  :اهضبي ً 5سخِ لشاسداد ٍ اسسبل ً 4سخِ ثِ ضشوت

خيش

دفتش خذهبت هطتشكيي  :دس ضوبسُ ٍ تبسیخ لشاسداد ٍ تَصی ًسخ آى

دفتش خذهبت هطتشكيي :الذاهبت الصم ثشاي شداخت ثستبًىبسي هطتشي
اص عشیك هعبًٍت هبلی ٍ طتيجبًی ٍ جت تؽييشات دس ًشم اـضاس
غَستحسبثگيشي ٍ ًيض يگيشي اًجبم تؽييشات ـٌی

آیب لشاسداد وبّص دائن لذست یب ثش يذى
اًطعبة است

ثلی

خيش

هعبًٍت هبلي ٍ طتيجبًي  :دستَس شداخت ثستبًىبسي هطتشي ٍ اسسبل
و ی هذاسن هشثَعِ ثِ دـتش خذهبت هطتشويي تَسظ اهَس هبلی ٍ
ریحسبثی جْت ثبیگبًی دس شًٍذُ هطتشي

هذيش به  :اثالغ اًجبم تعْذات ثِ هعبًٍت عش ٍ تَسعِ هغبثك هَعذ همشس دس لشاسداد اًطعبة

بیبى
دفتش خذهبت هطتشكيي  :دسیبـت دسخَاست هطتشي ثشاي ثشلشاسي اًطعبة ٍ دسخَاست تطىيل
وويتِ سا ُ اًذاصي

كويتِ ساُاًذاصي :ثشسسی تعْذات هبلی ٍ ـٌی هطتشي ٍ ّوچٌيي تعْذات ـٌی ضشوت

دفتش خذهبت هطتشكيي  :تطىيل جلسِ وويتِ هػبسؾ سٌگيي ،ثشسسی
هَضَ ٍ الذام الصم عجك ًظش وويتِ

خيش

تىويل تعْذات
ثلی
B

تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ

هعبٍى ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبت
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هعبًٍت ثْشُ ثشداسي ً :ػت ٍ تٌظين وٌتَس ثب ضَس ًوبیٌذُ دـتش خذهبت هطتشويي ،تحَیل گشـتي ت سيسبت
ا ذا ی هطتشي لجل اص ًمغِ تحَیل )دسغَست ٍجَد( ،ثشق داس وشدى هطتشي ٍ تىويل غَستجلسِ هشثَعِF4401
ٍ اسسبل یه ًسخِ ثِ دـتش خذهبت هطتشويي )ثشاي ٍاگزاسي اًطعبة(

اص 6

B

 :جت هطخػبت هطتشي ) جت هطخػبت جذیذ( دس ًشم اـضاس غَستحسبثگيشي ٍ غذٍس
غَستحسبة دٍسُ اي ٍ ثبیگبًی یه ًسخِ اٍليي غَستحسبة دس شًٍذُ هطتشن

بیبى

–7ضش اقذاهبت:
-1-7فشآيٌذ ٍاگزاسي يب تغييش دس هطخصبت اًطعبة دس ِ طح كلي اًجبم هيضَد:

ٍ 1-1-7اگزاسي يب تغييش دس هطخصبت اًطعبة ثب ٍلتبط كوتش اص  63كيلٍَلت (قذست كوتش اص  7ه بٍات):
زیشش ،ثشسسی ٍ عمذ لشاسداد ایي دستِ اص هطتشیبى تَسظ ضشوت تَصی ًيشٍي ثشق استبى یضد اًجبم هیضَد.
دسخػَظ دسخَاستْبي  2تب  7هگبٍات اهىبىسٌجی تَسظ ًوبیٌذگبى ضشوت دسوويتِ هػبسؾ سٌگيي ضشوت
ضشوت تَصی هیثبیذ ثشاسبس اظْبسًظش هزوَس ًسجت ثِ عمذ لشاسداد یب
تَصی ثشسسی ٍ اظْبسًظش هیضَد ٍ س
عذم عمذ لشاسداد الذام ٍ دسغَست عمذ ّشگًَِ لشاسداد هبًٌذ وبّص یب اـضایص لذستيه ًسخِ اص آى سا ثِ
ضشوتبسسبل ًوبیذ.
ٍ 2-1-7اگزاسي يب تغييش دس هطخصبت اًطعبة ثب قذست  7تب  15ه بٍات ٍ ثب ٍلتبط  63كيلٍَلت:
دسخَاست ایيگًَِ هطتشیبى هستميوبً ثِ ضشوتبسسبل هیضَد .هذیشعبهل دسخَاست سا ثِ هعبًٍت ثشًبهِسیضي ٍ
تحميمبت ٍ هعبًٍت یبد ضذُ ثِ دـتش خذهبت هطتشويي ٍ دـتش ثشًبهِ سیضي ـٌی اسجب هیوٌذ .دـتش خذهبت
هطتشويي ثشاي هطتشي ایجبد سبثمِ ًوَدُ ٍ اعالعبت الصم ٍ خالغِ سَاثك لجلی (دسغَست ٍجَد) سا جْت ثشسسی
اهىبًبت ـٌی ٍ ًيبصّبي ا ذاث خظ ٍ ست ٍ دیگش ت سيسبت دس اختيبس دـتش ثشًبهِسیضیفٌی لشاس هیدّذ .دـتش
ثشًبهِسیضي ـٌی ضوي ثشسسی ضشایظ هشثَط ثِ ثشًبهِسیضي ـٌی ثبس(ٍ دسغَست لضٍم تجبدل ًظش ثب هعبًٍت عش
ٍتَسعِ) اهىبىسٌجی ٍ ًحَُ اتػبل ثِ ضجىِ ثشق سا تعييي ًوَدُ ٍ ثِ دـتش خذهبت هطتشويي ٍ یب وويتِ هػبسؾ
سٌگي ضشوت اعالم هیًوبیذ .تػويوبت ًْبیی دس وويتِ هػبسؾ سٌگيي ثب ضَس هعبًٍيي ثشًبهِسیضي ،عش
ٍتَسعِ ،ثْشُثشداسي ،هبلی ٍ طتيجبًی ،هذیش دـتش ثشًبهِسیضي ـٌی ،هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ٍ سبیش اعضبٍ
دسغَست لضٍم ًوبیٌذگبى هطتشي اتخبر هیگشدد .دـتش خذهبت هطتشويي ثشاسبس غَستجلسِ وويتِ هػبسؾ
سٌگيي اعالم ّضیٌِ ٍ ضشایظ ـٌی ثِ هطتشي سا ثب روش ت سيسبت ٍ تجْيضات هَسدًيبصي وِ هیثبیذ ا ذاث یب تْيِ
اص ت یيذ ٍ بساؾ هعبًٍتّبي
ضَدٍ ًيض ّضیٌِ اًطعبة هشثَعَْ ليذهْلت اعتجبس دس آى تْيِ هیًوبیذ .ایي ًبهِ
تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ

هعبٍى ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبت

هْش تَصيع :
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هبلی ٍ طتيجبًی ٍ ثشًبهِسیضي ٍ اهضبي هذیشعبهل ثِ هطتشي اسسبل هیگشدد .هطتشي دس غَست سضبیت اص ضشایظ
ٍاگزاسي اًطعبة ،ضوي اعالم هَاـمت ،هجلػ اعالم ضذُ سا ثِ سبة ضشوت ٍاسیض هیًوبیذ ،دس ؼيشایيغَست جلسِ
یب جلسبتی ثب ضَس ًوبیٌذگبى هطتشي ٍ ضشوت ،جْت هزاوشُ تب ػَل ًتيجِ ًْبیی (عمذ لشاسداد یب اًػشاؾ
اص ت یيذ اهَس هبلی ٍ ریحسبثی ثِ دـتش خذهبت
هتمبضی) ثشگضاس هیضَد .سسيذ شداخت یب اسٌبد هشثَعِ
هطتشويي جْت ًگْذاسي دس شًٍذُ اسسبل هیگشدد .دـتش خذهبت هطتشويي ،يصًَی لشاسداد سا ضوي دسیبـت
اـشاد ریػال اهضبوٌٌذُ لشاسداد
هذاسن الصم اص هطتشي تٌظين وشدُ ٍ ثشاي ت یيذ ( بساؾ)ثِ هعبًٍبى ریشثظ ٍ س
اص بساؾ وليِ غفحبت ،يصًَی دس شًٍذُ هطتشي ثبیگبًی ٍ لشاسداد دس ً 5سخِ تٌظين ٍ ثب
اسسبل هیًوبیذ.
اص اهضب تَسظ ًوبیٌذًُ/وبیٌذگبى
یه ًبهِ َضطی ثِ هطتشي جْت اهضبي وليِ غفحبت اسسبل هیگشدد.
ریػال هطتشي ،ثِ اـشاد ریػال ضشوت (دس بل بضش ًوبیٌذُ ّيئت هذیشُ ٍ هذیشعبهل) ثشاي اهضب ٍ هْش ضشوت
اسسبل هیضَد .سشاًجبم لشاسداد دس دـتش خذهبت هطتشويي ضوبسُ ٍ تبسیخ آى جت هیضَد.

تَصی ًسخ لشاسدادثذیيگًَِ است)1( :هطت شي( )2ضشو ت تَاًي ش( )3هعبًٍت ثشًبهِسیضي ( )4هعبًٍت هبلی ٍ
طتيجبًی ()5هعبًٍت عش ٍ تَسعِ ٍ هعبًٍت ثْشُثشداسي (و ی لشاسداد).
هسئَل اثالغ ٍ يگيشي اًجبم تعْذات ضشوت ثش عْذُ هعبًٍت ثشًبهِسیضي است.
ٍ 3-1-7اگزاسي يب تغييش دس هطخصبت اًطعبة  15ه بٍات ٍ ثبالتش ٍ يب ٍلتبط ثبالتش اص  63كيلٍَلت:
هبًٌذ هشا ل ـَق غَست هیگيشد ،ثب ایي تفبٍتوِ ثشسسی ٍ اظْبسًظش دسخػَظ اهىبىسٌجی اًجبم ضذُ ٍتعييي
ّضیٌِ اًطعبة (تعييي ضشایظ هبلی ٍ ـٌی) ٍ تٌفيز لشاسداد تَسظ ضشوت تَاًيش غَست هیگيشد .ثٌبثشایي لشاسداد
اص اهضبي اـشاد ریػال هطتشي ٍ ضشوت ثِ اهضبي ضشوت تَاًيش ًيض ثشسذ.
ثبیستی
 2-7س اص قذ قشاسداد:
ٌبًچِ تب تبسیخ همشس دس لشاسداد ،توبم یب لسوتی اص تعْذات هبلی ٍ ـٌی هطتشي ٍ یب تعْذات ضشوت دس لجبل
هطتشي اًجبم ًگشـتِ ثبضذ هغبثك تػوين وويتِ هػبسؾ سٌگيي ٍ ثشاسبس آیييًبهِ تىويلی تعشـِّبي ثشق الذام
خَاّذ ضذ.
ٌبًچِ توبهی تعْذات هبلی ٍ ـٌی هطتشي تب تبسیخ همشس دس لشاسداد اًجبم ضَد ،ضشٍسي است هعبًٍت عش ٍ تَسعِ
ضوي ت یيذ اًجبم تعْذات ـٌی هطتشي ٍ ضشوت ،آهبدگی ضشوت سا ثشاي اتػبل هطتشي ثِ ضجىِ ثشق اعالم ًوبیذ.
دـتش خذهبت هطتشويي اص عشیك هعبًٍت ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبتجشاي ًػت لَاصم اًذاصُگيشي دس ًمغِ تحَیل
س
ثشق (عجك لشاسداد) ،ثب هعبًٍت ثْشُثشداسي هىبتجِ هیوٌذً .ػت ٍ تٌظين وٌتَس ثب ضَس ًوبیٌذُ دـتش خذهبت
هطتشويي اًجبم هیضَد .لجل اص ثشلذاسوشدى اًطعبة دسغَستيىِ هطتشي لجل اص ًمغِ تحَیل ،ت سيسبتی سا ا ذاث
وشدُ (ضجىِ یب ت سيسبت عوَهی) ضشٍسي است عی غَستجلسِاي تَسظ هعبًٍت ثْشُثشداسي ت سيسبت هزوَس ثِ
ضشوت ٍاگزاس گشددً .ػت لَاصم اًذاصُگيشي ٍ ثشلذاسوشدى اًطعبة ًيض ثبیستی عی غَستجلسِ یب ـشهی وِ عبهليي
تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ

هعبٍى ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبت

هْش تَصيع :

ضوبسُ :

P2501

ثبصًگشي:

03

تبسیخ تْيِ :
ضشوت ثشق هٌغمِاي یضد

سٍش اجشايي

1382/08/01

تبسیخ ثبصًگشي :

1396/10/01

غفحِ 6

اص 6

واگذاري يا تغييز در مشخصات انشعاب
ٍ هسئَليي هشثَعِ آى سا اهضب هیوٌٌذ غَست زیشد ٍ یه ًسخِ آى ثِ دـتش خذهبت هطتشويي ثشاي ًگْذاسي دس
اص ثشلذاسضذى ،ثِ عٌَاى هطتشن دس ًشماـضاس غَستحسبة گيشي
شًٍذُ هطتشن اسسبل ضَد .هطخػبت هتمبضی
اص هْلت همشس دس لشاسداد هطخػبت جذیذ آى جت
جت هیضَد ٍ دسغَست تؽييش دس هطخػبت اًطعبة
هیگشدد .ثذیيتشتيت غَستحسبة دس ّش دٍسُ غبدس خَاّذ ضذ.
 3-7قشاسداد كبّص دائن قذست يب ثشچيذى اًطعبة:

اص دس ضوبسُ ٍ ت بسیخ ل شاسداد ٍ تَصی

ًس خ آى

تَسظ دـتش خذهبت هطتشويي ،ثستبًىبسي هطتشن جْت شداخ ت ث ِ هعبًٍ ت ه بلی ٍ ط تيجبًی اع الم
گشدیذُ ٍ تؽييشات الصم دسخػَظ هطخػبت هطتشي دس ًشماـضاس غَستحسبثگيشي اًجبم هیض َد .هعبًٍ ت
هبلی ٍ طتيجبًی دستَس شداخت سا ثِ اهَس هبلی ٍ ریحسبثی غبدس ٍ اهَس هبلی ٍ ریحسبثی هذاسن هشثَع ِ
سا جْت ثبیگبًی دس شًٍذُ هطتشن ثِ دـتش خذهبت هطتشويي اسسبل هیًوبیذ.
–8اط

بت هذٍى هشتجط:



ـشم ثشسسی تمبضب دس وويتِ هػبسؾ سٌگيي ثِ ضوبسُ

F2501



غَستجلسِ ًػت ٍ لوپ لَاصم اًذاصُ گيشي ثِ ضوبسُ

F4401



ـشم لشاسداد اتػبل ثِ ضجىِ ثِ ضوبسُ
ـشم غَستجلسِ ثب هتمبضی



 -9تبسيخچِ ثبصً شي:
ثبصًگشي  :3ثبصًگشي ـشآیٌذ ٍاگزاسي اًطعبة ٍ ثْجَد آى ٍ ّوچٌيي زؾ الذاهبت ؼيش ضشٍسي ٍ اضبـِ ًوَدى
ضشایظ اًعمبد لشاسداد هتمبضيبى اتػبل ثِ ضجىِ ثشق

تْيِ كٌٌذُ:

تأييذكٌٌذُ:

تصَيتكٌٌذُ:

وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ،هذیشیت
هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ

هعبٍى ثشًبهِسیضي ٍ تحميمبت

هْش تَصيع :

