
 شرکت توانير 
توزيع نظارت بر دفتر –معاونت هماهنگی توزيع   

  زمينی  متوسط فشارشبکه  تعميرات پيشگيرانه دستورالعمل بازديد ، نگهداری و

٢٠٢/٣١٣٦  : سندشماره   
١ :ويرايش   

: تاريخ صدور  
:نظر تاريخ تجديد  
:نظر شماره تجديد  

 
 
 
 

١٨ 
 

  زمينی متوسط  فشارشبکه تعميرات پيشگيرانه  فرم بازديد ، نگهداری  و
            :اداره / بخش / قسمت / ناحيه /  طقهمن/ امور                              :  نام شرکت توزيع                 :             شهرستان                      :    استان    

رسانی  نقشه شبکه به روز             □ نيست  نقشه شبکه موجود                                                          :متوسط  فشار فيدر  کديا  نام
□نشده است

     :انتقال  پست فوق توزيع يا آدنام يا     □

 بطرف

      :انتقال  پست فوق توزيع يا آدنام يا    □

 محل بازديد

ف 
ردي

١
 

    :  متوسط  پست فشار کد يانام     □  :         متوسط  پست فشار کد نام يا    □

      :                          کد پايه    □  :                          کد پايه      □

Ring Section ) :تابلو مانور (   Ring Section ) :تابلو مانور (      کدنام يا    □      □  کد نام يا
): محدوده (   Section  ) محدوده :(  Section 

 :  آدرس  :  آدرس 
کد  اولويت مقادير نوع تجهيز کد عيب اولويت مقادير نوع تجهيز کد عيب اولويت مقادير نوع تجهيز تاريخ

 عيب
گزارش

 گزارش بازديد              

 گزارش نگهداری و             
 تعميرات پيشگيرانه  

کنترل نهائی گزارش              

                                   :فيدرفشارمتوسط  کديا نام 
:    انتقال  پست فوق توزيع يا آدنام يا     □  

 بطرف

      :انتقال  پست فوق توزيع يا آدنام يا    □

 محل بازديد

ف 
ردي

٢
 

:          متوسط  پست فشار کد نام يا    □ :     متوسط  پست فشار کدنام يا    □   

:                           کد پايه      □ :                               کد پايه    □   

Ring Section ) :تابلو مانور (   Ring Section ) :تابلو مانور (       کدنام يا    □      □  کدنام يا
): محدوده (   Section  ) محدوده :(  Section 

 :  آدرس  :  آدرس 
  نوع تجهيز آد عيب اولويت مقادير نوع تجهيز  تاريخ

کد  اولويت مقادير نوع تجهيز آد عيب اولويت مقادير
 عيب

گزارش

 گزارش بازديد              

 گزارش نگهداری و             
 تعميرات پيشگيرانه  

کنترل نهائی گزارش              
 

:نام خانوادگی تاييد آننده نام و:آننده  نام خانوادگی بازديدنام و

تاريخ  امضاء و:                                     سمت  تاريخ  امضاء و:                                               سمت 
:نام خانوادگی تعميرآننده   و نام

 
:نام ونام خانوادگی تاييد آننده 

تاريخ  امضاء و:                                     سمتتاريخ  امضاء و:                                               سمت  

:نام خانوادگی آنترل آننده نهائي ونام
 

تاريخ  امضاء و                                               :سمت  
 .شود ازدرجه اولويت کاسته می ٣و ٢عدد نوشتن  بابه همين ترتيب  وری وفبه مفهوم اولويت  ١عدد  مشخص می شود   ٣و ٢  ١اعداد درجه اولويت با   

 ...و ) عدد ( مقره  –) ليتر ( روغن   - ) دستگاه (تابلو  سلول يا –) متر ( کابل و سيم –) اصله ( تير:  بشرح مقابل توجه شود بايد به واحد تجهيز  ستون مقادير مورد در    
 


