
 الف-3لطغ تار تروامٍ ریسی ضذٌ مطترویه وطايرزی تؼرفٍ 

 ترای تار پاسخگًیي تروامٍ در مطاروت الف جُت -3تؼرفٍ  تا وطايرزی مطترویه تطًیك مىظًر تٍ

 :میگردد اتالؽ جُت اجرا ریل ضرح تٍ ضًاتط ترق سراسری تارضثىٍ ايج ساػات مصرف در مذیریت

 .است ماٌ ضُریًر 15 الي خرداد 15 از َمىاری ديرٌ طًل -1

  .ضذ خًاَذ افسيدٌ َمىاری پاداش تٍ% 15ممذار  ماٌ مرداد ي تیر در َمىاری صًرت در -2

 150ايج تار  زمان در مصرفي مجاز اورشی ممذار حذاوثر غیرگرمسیر تؼرفٍ دارای مىاطك در -3

  .است ویلًيات ساػت

 ي ریل ضرح تٍ تار تروامٍ پاسخگًیي در وىىذٌضروت  مطترویه ترای ضذٌ گرفتٍ وظر در پاداش  -4

 :مي تاضذ 8ضمارٌ  جذيل

 8جذيل ضمارٌ 

 

 

 ريز تؼذاد محاسثٍ ترای راتطٍ زیر از ريز در تار ايج ساػت ۴ از ومتر َمىاری صًرت در: 19تثصرٌ 

 :ضذ خًاَذ استفادٌ َمىاری

 ساػت واَص تار 4 = َمىاری ريز یه

 .مي تاضذ ۱۷الي 13 سراسری ضثىٍ تار ايج ساػات فمط تار ايج ساػات: 20تثصرٌ 

 ديرٌ مصرفي لذرت متًسط ((واَص یافتٍ  اورشی ممذار×ايج تار تؼرفٍ ورخ= Aپاداش : 21تثصرٌ 

 .))تار ايج در ضذٌ مجمًع ساػات َمىاری در ديرٌ لرائت×َمىاری  



ب ي -3تؼرفٍ َای  )واَص تار تروامٍ ریسی ضذٌ مطترویه دیماوذی وطايرزی 

 (ج-3

 تروامٍ در مطاروت ج جُت -3ب ي  -3تؼرفٍ  تا وطايرزی دیماوذی مطترویه تطًیك مىظًر تٍ

 ریل ضرح تٍ ضًاتط سراسری ترق ضثىٍ تار ايج ساػات در مذیریت مصرف ترای تار پاسخگًیي

 :میگردد اتالؽ اجرا جُت

 .است مرداد ي تیر ماَُای در َمىاری ديرٌ -1

 .تاضذ مي17الي  13 ساػت از تار ايج ساػات  -2

ساػت  از تار واَص صًرت ريز، در در ساػت 2فمط  تار واَص ترای مطترن تمایل صًرت در -3

 . َمىاری تالماوغ است ایه 15الي  13

 .است لثًل مًرد ضذٌ تًافك تازٌ در فمط مصرفي لذرت واَص -4

ضذٌ در تىذ  دادٌ ضرح مصرفي دیماوذ درصذ 10تروامٍ  در ضروت ترای لثًل مًرد واَص حذالل -5

 .است 7

 .است متًالي واری ريز 5حذالل  طرح اجرای زماوي ديرٌ طي در َمىاری لثًل لاتل تازٌ حذالل -6

 تایذ ي وثًدٌ محاسثٍ مالن ريزَا َمىاری ایه تازٌ در تؼطیل ريزَای گرفته لرار صًرت در: رٌظتة

 وٍ صًرتي مثال در ػىًان تٍ .ومایذ َمىاری تٍ الذام مطترن ريزَای تؼطیل از تؼذ تالفاصلٍ

 ضىثٍ، ي پىجطىثٍ چُارضىثٍ، ريزَای تایذ در ومایذ َمىاری تٍ الذام ضىثٍ سٍ ريز از مطترن

 .ضًد حادث متًالي ريز 5 تا ومایذ َمىاری ویس ديضىثٍ تؼذ ي یىطىثٍ

 ضذٌ تًافك ساػت از لثل ساػت 4مصرفي  دیماوذ میاوگیه از ريز َر در مصرفي دیماوذ متًسط -7

 .گرفت خًاَذ محاسثٍ لرار مًرد َمىاری ترای

 َر در َمىاری دیماوذ ساػات متًسط ي مصرفي دیماوذ متًسط تفاضل از لذرت واَص ممذار -8

 ريز در لذرت َای ممذار واَص متًسط تایذ لذرت، تُای پاداش درراتطٍ .آمذ خًاَذ تذست ريز

 .ضًد درج َمىاری



 رياتط ضرح تٍ تار پاسخگًیي تروامٍ ضروت وىىذٌ در مطترویه ترای ضذٌ گرفتٍ وظر در پاداش -9

  :مي تاضذ 10ي  9ضمارٌ  جذايل ي ریل

 

  

 

 9جذيل ضمارٌ 

 ب -3تؼرفٍ 

 

 

 10جذيل ضمارٌ 

 ج  -3تؼرفٍ 

 

 



 

 

ب ي -3تؼرفٍ َای  )واَص تار تروامٍ ریسی ضذٌ مطترویه دیماوذی وطايرزی 

 (ج-3

 تروامٍ در مطاروت ج جُت -3ب ي  -3تؼرفٍ  تا وطايرزی دیماوذی مطترویه تطًیك مىظًر تٍ

 ریل ضرح تٍ ضًاتط سراسری ترق ضثىٍ تار ايج ساػات در مذیریت مصرف ترای تار پاسخگًیي

 :میگردد اتالؽ اجرا جُت

 .است مرداد ي تیر ماَُای در َمىاری ديرٌ -1

 .تاضذ مي17الي  13ساػت  از تار ايج ساػات  -2

ساػت  از تار واَص صًرت ريز، در در ساػت 2فمط  تار واَص ترای مطترن تمایل صًرت در -3

 . َمىاری تالماوغ است ایه 15الي  13

 .است لثًل مًرد ضذٌ تًافك تازٌ در فمط مصرفي لذرت واَص -4

ضذٌ در تىذ  دادٌ ضرح مصرفي دیماوذ درصذ 10تروامٍ  در ضروت ترای لثًل مًرد واَص حذالل -5

 .است 7

 .است متًالي واری ريز 5حذالل  طرح اجرای زماوي ديرٌ طي در َمىاری لثًل لاتل تازٌ حذالل -6

 تایذ ي وثًدٌ محاسثٍ مالن ريزَا َمىاری ایه تازٌ در تؼطیل ريزَای گرفته لرار صًرت در: رٌظتة

 وٍ صًرتي مثال در ػىًان تٍ .ومایذ َمىاری تٍ الذام مطترن ريزَای تؼطیل از تؼذ تالفاصلٍ

 ضىثٍ، ي پىجطىثٍ چُارضىثٍ، ريزَای تایذ در ومایذ َمىاری تٍ الذام ضىثٍ سٍ ريز از مطترن

 .ضًد حادث متًالي ريز 5 تا ومایذ َمىاری ویس ديضىثٍ تؼذ ي یىطىثٍ

 ضذٌ تًافك ساػت از لثل ساػت 4مصرفي  دیماوذ میاوگیه از ريز َر در مصرفي دیماوذ متًسط -7

 .گرفت خًاَذ محاسثٍ لرار مًرد َمىاری ترای



 َر در َمىاری دیماوذ ساػات متًسط ي مصرفي دیماوذ متًسط تفاضل از لذرت واَص ممذار -8

 ريز در لذرت َای ممذار واَص متًسط تایذ لذرت، تُای پاداش درراتطٍ .آمذ خًاَذ تذست ريز

 .ضًد درج َمىاری

 رياتط ضرح تٍ تار پاسخگًیي تروامٍ وىىذٌ درضروت  مطترویه ترای ضذٌ گرفتٍ وظر در پاداش -9

  :مي تاضذ 10ي  9ضمارٌ  جذايل ي ریل

 

  

 

 9جذيل ضمارٌ 

 ب -3تؼرفٍ 

 

 

 10جذيل ضمارٌ 

 ج  -3تؼرفٍ 



 

 

 


