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ای بارق در خصوص برق دانشگاه سیستان و بلوچستان با توجه به عمر باال تاابلو ااا و تسا  اا
اه و مجموعه دانشگاه و امچنین شرایط بار مصرفی آنها و توسعه ی ساخ  و ساز مجموعه دانشاگ

باار نتیجاه آن باه ت ا ( دانشجویان ، اعضای ایئا  علمای و راررناان) افزایش مصارف  انسانی 
.مصاااارفی رنااااونی و فرسااااوده شااااون تاسیساااااه برواااای و م ااااانی ی خوااااااو بااااود

تسا  بارق اعاز از 14ا تاار وساع  داشاته، دارای 120دانشگاه سیستان و بلوچستان حوود 
انشعاب آب و تصفیه خانه فاضالب می 9موتورخانه، دو انشعاب سنگین برق، 28زمینی و اوایی، 

وگاه برق باشو ره ساالنه ازینه اای زیادی تحمیل می رنو، مجموعه تاسیساتی مذرور صرفاً از دی
.   وده اس به مراتب فرسوده می باشنو و واحو برق اووام به اصالح در زمینه فشار ضعیف و فشار نم



ااش نصب تروژرتور اای فوق رز مصرف ال ای دی جه  تامین روشنایی محوطه دانشگاه، روی اساتیو و ر❖
مصرف برق از روی فاز شب

واه خمره ای رله چراغ اای تیراای تایه بلنو400تعویض المپ اای ❖
واه بوون ترانس و استارتر برای مجموعه 20سانتی متری 120نصب المپ اای ال ای دی مهتابی ❖

آزمایشگاه اا و رتابخانه ی ادبیاه

واه بوون ترانس دانش وه اوتصاد18ال ای دی FPLنصب المپ اای ❖

واه 20و 12نصب المپ اای آویز ال ای دی ❖

تامین روشنایی محوطه مسجو مهنوسی❖
نصب تروژرتور فوق رز مصرف جه  روشنایی خوابگاه ویال❖

روشنایی محوطه اطراف ساختمان مجردین❖

تامین روشنایی زمین ساحلی❖

تامین روشنایی فروشگاه رفاه جنب حسینیه روی اساتیو❖

نصب میله اای اره برای تابلواای برق محوطه❖

ایمن سازی رابل اای سطح محوطه با سربنوی مناسب، چسب، نوار خام و لوله گذاری❖
❖



سامانوای تابلواای برق محوطه و نصب لوال بر روی درب اای تابلو اای برق و ایمن سازی آن اا❖

تعویض رلیو و تریزاای معیوب و المپ اای سوخته تمامی خوابگاه اای تردیس دانشگاه❖

نصب تیراای بلنو و جوش اری جه  تامین روشنایی دیوار رنار خیابان تیام ر اعظز از دانشگاه آزاد تا سپتیک❖

برق رشی رامل رارگاه ماسک ❖

تامین برق محوطه و برق رشی رامل غرفه اای فن بازار❖

سیز رشی و انجام رلیه راراای بروی مخزن سوااله❖

دانش وه برق و رامپیوتر60*60سیز رشی و نصب واب اای ال ای دی ❖

برق رشی رامل آزمایشگاه حیواناه❖

سیز رشی و نصب تریز داخل میزاای رامپیوتر سالن رنفرانس❖

تهیه نقشه اولیه مسیراای ش  ه فشار ووی و تس  اای برق❖

تنظیز شناسنامه ساختمان اای دانشگاه❖

تحقیق و آماده رردن گزارش در مورد مویری  مصرف انرژی و ممیزی❖

برنامه ریزی برق دانشگاه برای شروع ترم اای تحصیلی جویو❖



دبیرستان دخترانه دانشگاه و سازمان مرکزی
در وسم  محوطه ورودی دبیرستانLEDعود تروژرتور 1نصب 
باالی ساختمان سازمان مررزیLEDعود تروژرتور 3نصب 

9



دانشکده  علوم وریاضی 
باالی ساختمان مذرورLEDعود تروژرتور 4نصب 

10



(پارکینگ کارگاه های ماشین ابزار)مهندسی 9خوابگاه 
و روشنایی محوطه تاررینگ9باالی خوابگاه LEDعود تروژرتور 1نصب 

11



خوابگاه یک دبیرستان 
خوابگاه  یک دبیرستاندر محوطه  LEDعود تروژرتور 6نصب 

12



خوابگاه دو دبیرستان 
خوابگاه دو دبیرستاندر محوطه LEDعود تروژرتور 1نصب 

13



ساختمان آزمایشگاه شیمی تحصیالت تکمیلی
باالی ساختمان ازمایشگاه شیمی تحصیاله ت میلیLEDعود تروژرتور 1نصب 

14



محوطه درب نگهبانی
مررزیسازمان باالی درب نگه انی LEDعود تروژرتور 1نصب 

15



تاالر فردوسی
ورودی تاالر فردوسیدر محوطه LEDعود تروژرتور 4نصب 
باالی نمای  شمالی تاالر و روشنایی رامل تله اای اضطراریLEDعود  تروژرتور 1نصب 

16



مسجد قائم مهندسی
محوطه اایمهنوسی، روشنایی دانش وه ( ع)باالی ساختمان مسجو حضره وائز  LEDعود تروژرتور 8نصب 

مسجوعود تروژرتور باالی درب ورودی 1اطراف مسجو و نصب 

17



سلف قدیم مهندسی
ور و نقاط رمهنوسی، روشنایی باالی ساختمان سلف سرویس وویز LEDعود تروژرتور 6نصب 

ساختمان مذرورمحوطه اای اطراف 

18



امور فرهنگی
باالی ساختمان  امور فرانگی LEDعود تروژرتور 4نصب 

19



ساختمان کالس های شماره یک
باالی ساختمان رالس اای شماره یک مهنوسی  LEDعود تروژرتور 8نصب 

20



دانشکده برق و کامپیوتر
محوطه اطراف و مسیر تردد رامپیوتر، روشنایی باالی ساختمان دانش وه برق و  LEDعود تروژرتور 3نصب 

2دانشجویان به ساختمان رالس اای شماره 

21



2ساختمان کالس های شماره 
روشنایی وسمتی از تارک فردوسی وسم  اطراف ، 2باالی ساختمان رالس اای شماره  LEDعود تروژرتور 7نصب 

ساختمان و ورودی رالس اا امراه محوطه مربوطه

22



(زورخانه)بهمن 22مجموعه ورزشی 
محوطه اطراف ساختمان زورخانه جویووسم LEDعود تروژرتور 3نصب 

23



زمین فوتبال ساحلی
وسم  زمین فوت ال ساحلیLEDعود تروژرتور 6نصب 

24



درب نگهبانی مهندسی جنب بانک ملی
وسم  محوطه نگه انی مهنوسی LEDعود تروژرتور 1نصب 

25



پست برق باغبانی
باالی ساختمان تس  برق باغ انی LEDعود تروژرتور 2نصب 

26



امور عمومی
عمومیامور باالی ساختمان امور عمومی و روشن نمودن محوطه  LEDعود تروژرتور 1نصب 

27



داخل مجموعه ساختمان بعثت
وسم  محوطه ساختمان مویری  و اوتصادLEDعود تروژرتور 1نصب 

28



ساختمان استخر ادبیات
باالی ساختمان استخر ادبیاه LEDعود تروژرتور 2نصب 

29



پست برق ادبیات
باالی ساختمان تس  برق ادبیاه و ژنراتور LEDعود تروژرتور 2نصب 

30



محوطه اطراف کتابخانه ادبیات و استخر
باالی ساختمان رتابخانه ادبیاه LEDعود تروژرتور 2نصب 

31



دیوار زیباشهر قسمت ایستگاه گاز تا گلخانه ها
در راستای دیوار زی اشهر از ایستگاه گاز تا گلخانه اا و روشن نمودن LEDعود تروژرتور 6نصب 

محوطه اطراف برای دوربین اای امنیتی

32



دیوار زیباشهر قسمت گلخانه ها
در راستای دیوار زی اشهر در انتهای گلخانه اا و روشن نمودن محوطه LEDعود تروژرتور 2نصب 

اطراف برای دوربین اای امنیتی

33



4واحدی بلوک 60محوطه ساختمان 
4باالی ساختمان بلوک  LEDعود تروژرتور 1نصب 

34



برج نور پارک پردیسان
ور باالی برج نوری تارک تردیسان و جایگزین رردن آنها به جای تروژرت LEDعود تروژرتور 2نصب 

اای سوخته

35



مهمانسرای خانه وزیر
باالی ساختمان مذرور LEDعود تروژرتور 2نصب 

36



واحد 28منازل 21تامین روشنایی کوی اساتید پالک 
نصب تروژرتور ال ای دی

37



واحد 28منازل 22تامین روشنایی کوی اساتید پالک 
نصب تروژرتور ال ای دی

38



منازل مهندسی 9تامین روشنایی کوی اساتید روبروی پالک 
نصب تروژرتور ال ای دی

39



تامین روشنایی کوی اساتید میالن بهار منازل مهندسی 
نصب تروژرتور ال ای دی 

40



منازل مهندسی 98تامین روشنایی کوی اساتید میالن یاس روبروی پالک 
برق تیر باالینصب تروژرتور ال ای دی 

41



تامین روشنایی کوی اساتید میالن یاس منازل مهندسی
نصب تروژرتور ال ای دی

42



تامین روشنایی محوطه اطراف حسینیه کوی اساتید  
عود تروژرتور ال ای دی روی تیر سیمانی 3نصب 

43



منازل مهندسی (  گالیل)تامین روشنایی محوطه اطراف ساختمان مجردین 
نصب تروژرتور ال ای دی باالی ساختمان مجردین 

44



اساتیدکویواحدی60ساختمانمحوطه

45



روشنایی میالن های میانی کوی اساتید

46



برقیاصالحاتازقبلپردیسانپارکروشنایی

47



روشنایی پارک پردیسان پس از اصالحات برقی 

48



وات کوی اساتید250و 400نصب المپ های خیابانی 
عود المپ خیابانی انتهای روچه یاس1نصب 

49



عدد المپ خیابانی کوچه مابین کوچه یاس و خانه های مجردین1نصب 

50



نصب دو عدد المپ خیابانی درخیابان ورودی کوی اساتید

51



تامین روشنایی موتورخانه مرکزی
ط المپ اا و چراغ اای سوله ای غیر وابل استفاده جم  آوری، تعمیر و بوون ایچ گونه ازینه اضافی توس

. ت نسین اای واحو برق نصب و راه انوازی گردیو
واه خمره ای400عود چراغ اای سوله ای با المپ 6نصب 

52



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

53



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

54



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

55



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

56



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

57



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

58



جمع آوری کابل های اضافی در محوطه و ایمن سازی محوطه

59



سازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطهگذاری،ایمن لوله 

60



سازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطهگذاری، ایمن لوله 

61



رکزیسازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطه اطراف کتابخانه مگذاری، ایمن لوله 

62



دبیات ایمن سازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطه انتهای دانشکده اگذاری، لوله 
در مجاورت باغ بوتانیک

63



نار ایمن سازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطه دانشگاه ادبیات کگذاری، لوله 
سایت کامپیوتر

64



سازی و عایق بندی کابل های پراکنده سطح محوطه و سرستونی هاگذاری، ایمن لوله 

65



ایمن سازی تابلوهای سطح محوطه با زدن لوال برای تابلوها

66



ایمن سازی تابلوهای سطح محوطه با زدن لوال برای تابلوها

67



شستشوی ادوات تیرهای هوای فشار قوی

68



اصالح شبکه فشار قوی و شاخه زنی درختان

69



اصالح شبکه فشار قوی و شاخه زنی درختان

70



نظافت و اصالح آبنماها
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()برنامه پیشنهادی در آینده 

تهیه نقشه فنی ورامل برق دانشگاه❖

بروزرسانی شناسنامه ساختمان اای دانشگاه❖

آموزش ت نسین اای واحو اای برق توسط مسئول واحو برق و مجاب رردن آن اا برای شرر  در دوره اای ❖
تخصصی برق فنی و حرفه ای استان

راه انوازی واحو تعمیراه برق در واحو برق جه  استفاده از تتانسیل موجود ت نسین اای برق❖

آگاه سازی جه  نصب المپ اای فوق رز مصرف ال ای دی به رلیه واحو اای آموزشی و اداری و رفاای جه  ❖
بهینه سازی مصرف انرژی

جایگزین رردن المپ اای فوق رز مصرف ال ای دی جه  تامین روشنایی در بخش اای مختلف دانشگاه❖
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()برنامه پیشنهادی در آینده 

تحقیق و آماده رردن گزارش در مورد مویری  مصرف انرژی و ممیزی❖

شرر  در دوره اای مویری  مصرف و ممیزی انرژی در بخش برق جه  آموزش به ت نسین اای واحو برق و عملی ❖
رردن رااش مصرف برق در بازه زمانی مشخص

اماانگ سازی واحو برق با سایر واحواا به طور اتوماسیون اداری و راه انوازی سامانه تیام ی جه  اعالم خرابی اا، ❖
دریاف  تیشنهاداا و انتقاداا و بررسی آن اا جه  خوم  رسانی بهتر به تمامی واحواای دانشگاه

مان ااارائه طرح اای بازسازی و بهینه سازی تاسیساه برق در جه  ایمنی و مویری  مصرف و روشنایی محوطه و ساخت❖

برآورداای مااانه مورد بحث و نیاز واحو برق با توجه به زمان اجرای راراای روزانه و طرح اای بهینه سازی با اماانگی❖
مویر محترم مالی دانشگاه
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:پیشنهاداتی در مورد 

:هواییخطوطشبکهمشکالت❖

وراجدرختاناایشاخهبابرخوردسازووساخ گسترشعل بهموجوداجراشوهاواییش  هخطوطدر
ازریجلوگیجه وبرقاواییخطوطحریزبهتجاوزوفضابودننامناسبودرختانرشووموجودارالیپتوس

رایطشامچنینوآنهااایشاخهرشوووویفشارخطوطمسیردردرختانگرفتنوراربهتوجهباوبرقوطعی
واس زمستانوتاییزایامدربارانوبرفبارشوروزه120باداایوزشباتوامرهاستانجغرافیاییواولیمی
بروزازجلوگیریجه لذاگردد،میدانشگاهبرویاایسیستزبهرسانونآسیبوبرقم رراایوطعیمنجر

وجاییجابوگردداستفادهنگهوارخوددار،رورشاایرابلازگرددمیتیشنهادراراینازناشیخسارهارگونه
.شودانجامحریزحفظوایمنین اهرلیهنمودنرعای باخیاباندیگرطرفبهش  هاینانتقال
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ادبیاهرژنراتووادبیاهخانهموتوردبیرستان،مهنوسی،مررزی،سازمانباغ انی،اایتس توزی تابلواای❖
.شونوتعویضوتعریفیکاولوی عنوانبهبایو
.گرددجوامررزیسازمانتس ازوشودایجادبایوآموزشرارگاهریلوول 0.4به20تس ❖
موجوداایاتاقبهسازیوزمینیتس احواث❖
گردنوتعویضباغ انیتس ومررزیسازمانتس متوسطفشاراایتابلو❖
تاسیساهتوزی وتس اایاتاقبامتش ایزوگام❖
تاسیساهتوزی وتس اایاتاقدرموجوداایتنجرهاصالحوورودیاایدربگریتینگحذف❖
ااتابلورویبرنصبوابلیااااتاقدرریزیبرنامهوابل(اسپیل )گازیرولرنصب❖
رابلرانالرویبرگریتینکنصب❖
.وباشتذیرام انترانسفورماتوررویبرحادثهزماندررهنحویبهفردوسیتاالرتس جه دربایجاد❖
بیشتروریبهرهجه ادبیاهمررزیموتورخانهتس اایاتاقجواسازی❖
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مررزیسازمانژنراتوردیزلاتاقتخریب❖
ایررانویشن–A/Cسیستز:اادربوتنجره❖
ه جسیستزاینمجوداجرایبهنیازارهسیستزعمرازسالچهلازبیشگذش بولیل:ارهسیستز❖

زی تواایسلولوااتابلودرموجودتجهیزاهووسایلرلیهامچنینوانسانینیرویازایمنیوحفاظ 
آتشامچوناتفاواهزماندرنمودنخاموشجه ماسهرپسول،شنی،سطلشاملحریقاطفاسیستز❖

.اس ...واارابلوطعاه،سوزی
ناییروشوااخانهموتوررلیهدرسلفیمقاوم وجودعل بهرهمواروورهضریباصالحجه خازنیبانک❖

رنتوررویبرمستقیزتاثیرومصرفازینهبردنباالورارتیوبارایجادمحوطهومجموعهاایساختماناای
.داردرامصرفیازینهرااشواا
حریقاعالم❖
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:متوسطفشار(1

ومررزیخانهرتابوامتحاناهسالنودبیرستانومررزیسازمانبیناواییش  هخطوطمسیرتغییرواصالح❖
.آنهازینجایگ...وداررورشاایرابلنمودنجایگزینواواییآلومینیومیاایسیزتعویضامراهبهباغ انی

برق توزیشرر موجودااینقشهواستانواردمطابقاواییس سیونرنصبباداخلیبرقرینگت میل❖
زااوان

به(ع)لیعامامتس اگربحرانزماندرراراینبا:بهارستانبهدانشگاهبرقخطازادبیاهبرقانشعابتغیر❖
بهباررلشگاهداناختیاردرتس داخلیتغییریکباتنهارنوتامینرادانشگاهنیازموردبرقنتوانودلیلیار

.گرددمیمنتقلمطهریتس 
تس ارجه ارهسیستزاجرای❖
ضعیففشارخطوطتوزی اایاتاقازروامارجه حریقاعالمواطفاسیستزاجرای❖
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:ضعیففشار(2

شوهدرصوی23حواولاف باعثمناسبگذاریرابلعومدلیلبهتوزی ،اایرابلبودناورسایزبهتوجهبا❖
.شوداصالحگذاریرابلبایورهاس 

تس ارجه ارهسیستزاجرای❖

ضعیففشارخطوطتوزی اایاتاقازروامارجه حریقاعالمواطفاسیستزاجرای❖
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.باشومیمیسردیمانوواهریلو3700رااشام ان❖

اه، در اماین با توجه به وجود بار رارتیو و تاثیر مستقیز آن بر روی رنتوراای برق و و وض برق مصرفی دانشاگ❖
تس  اای ساازمان مررازی، دبیرساتان، ) دستگاه بانک خازنی 9راستا برای رااش ازینه اا خریواری و نصب 

( االر امام رضاسالن امتحاناه و باغ انی ، تاالر فردوسی ، رتابخانه را ری و ژنراتور ادبیاه و موتورخانه ادبیاه و ت
. الزامی می باشو
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.شودنصب تسبرایش  هدرخطادادننشانوابلی با(آالرمسیستز)مانیتورینگسیستز❖

.داونشانراشونوصلووط 20KVسریاترانسرلهوPTوCTدرخطا❖



.شودمستقربایودانشگاهدرSTANDBYاستفادهبرایراوا1000راانوهترانسفورماتورعوددو❖



یروزرسانبهامراهبهورامپ  صورهبهمختلفاایوورهباژنراتوردیزلچنوخریواری❖
.میرسونظربهالزامیدانشگاهدرموجودوویمیاایبرقموتورفرماناایتابلو




