
 

 

 

 

 

 

نام و نام  عنوان پيشنهاد رديف

 خانوادگي

تصويب  واحد سازماني

 شده

 

 

1 

استفاده از كليد فيوزهاي دوپل تكفاز و سه فاز ) 

1p+n  3وp+n بجاي فيوزهاي معمولي در خروجي )

 كنتور مشتركين

شمس الدين 

 كمالوند

 

 حوزه ستادي

تصويب 

 شده

معمولي  استفاده از كليدهاي هوشمند بجاي كليدهاي  2
 كولرهاي آبي به منظور صرفه جويي

شمس الدين 

 كمالوند

تصويب  حوزه ستادي

 شده

نصب طلق ايمني در مقابل هر يك از رله هاي اوليه  3
 تابلوها ديژنكتور

تصويب  حوزه ستادي ابراهيم شريفي پور

 شده

 

4 

لباس كار پرسنل شركت هاي پيمانكاري و خودرو 
 پيمانكار مشخص گرددهاي آنها با آرم شركت 

 

 محمد  بيات نژاد

 عباس ويسكرمي

 

 حوزه ستادي

تصويب 

 شده

 فريدون خودنيا ارائه گزارشهاي ديسپاچينگ به واحد هاي اجرايي 5

 
تصويب  حوزه ستادي

 شده

تصويب  اليگودرز رادفر محمد كيلوولت 20استفاده از كاور بوشينگ  6

 شده

پيام هاي  ارسال پيامك جهت بدهكاران و ارسال 7
 صرفه جويي و ايمني

تصويب  كوهدشت مجتبي امرايي

 شده

تحويل قبض بدهي انشعابات تقسيطي مشتركان  8
 بدهكار توسط كنتور نويس

تصويب  دورود منصور حاجيوند

 شده

تصويب  حوزه ستادي احمد كوشكي استفاده از ليوان كاغذي بجاي پالستيكي 9

 شده

بام اداره و استفاده  نصب تانكر ) منبع( آب در پشت 10
 درمواقع قطع آب

تصويب  حوزه ستادي محسن اميني

 شده

نصب تابلو هاي روز شمار جهت انجام پروژه هاي  11
 مهم شركت توزيع

تصويب  حوزه ستادي فريدون خودنيا

 شده

تهيه و در اختيار گذاشتن خالصه اي از احكام پرسنلي  12
 كاركنان

 تصويب حوزه ستادي شاپور رضاييان

 شده



 

 

 

 

 

 

ره پيشنهادات موثر و كاربردي در زمينه مديريت به 13
 وري و انگيزشي كاركنان

تصويب  كوهدشت صادق حيدری

 شده

 

14 

تصويب  خرم اباد مصطفي قرباني نژاد استفاده از ترموويژن توسط  ناظرين  بهره برداري

 شده

 

15 

استفاده از تابلوهاي تجميع سنجش بجاي انبوه 
 در پستهاي هواييتابلوهاي سنجشي 

شمس الدين 

 كمالوند

 

 حوزه ستادي

تصويب 

 شده

 

 

16 

استفاده از دستگاههاي توليد كننده امواج ما فوق 
صوت جهت پستهاي زميني ،صحرايي و انبارها به  

 منظور مانع از ورود انواع حيوانات موذي

 حوزه ستادي فرزان كريمي

 

تصويب 

 شده

 

 

17 

آن  و در صورت امكان  ذكر اقدام كننده نامه در ذيل
 تلفن مستقيم

تصويب  يحوزه ستاد مجيد فتحي

 شده

 

 يبتصو نوراباد مراد سلگي استفاده از سر پوش انتهايي كابل خود نگهدار 18

 شده

 يبتصو يحوزه ستاد جواد فرخاني تهيه دستور العمل جمع آوري انشعاب 19

 شده

 يبتصو خرم اباد نيلوفر شمس تقدير و تشكر از مشتركين خوش حساب 20

 شده

 يبتصو يحوزه ستاد عليرضا شرفي خريد دستگاه پروژكتور جيبي قابل حمل 21

 شده

 

22 

برگزاري مسابقات فوتسال جام صرفه جويي در 
مصرف انرژي برق در سطح شهرستانها و سپس در 

 مركز استان

 يبتصو اليگودرز محمد رادفر

 شده

ترابيقاسم  استفاده از ارت تستر كلمپي 23  

 

 يبتصو حوزه ستادي

 شده



 

 

 

 

 

 

م در زمان شارژ ساليانه كپسولهاي آتش نشاني تما 24
 شارژ آنها براي آموزش استفاده شود

 يبتصو 1بروجرد محمد علي خسروی

 شده

اصالح آرم مهر و پرچم شركت توزيع برق استان  25
 لرستان

 امين حاتمي

 
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

پيمانكاران در امورها در طرح هاي اختصاصي به  26
 ديتيل هاي اجرايي شبكه، پيوست كروكي شود

 يبتصو اليگودرز محمد رادفر

 شده

استفاده از لوله پلي اتيلن بجاي لوله هاي فلزي در  27
 پستهاي هوايي

 يبتصو اليگودرز محمد رادفر

 شده

 ابراهيم شريفي پور نصب آرم وزارت نيرو برروي كاله ايمني 28

 
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

ارائه دوچرخه رايگان ) يا قسطي( جهت رفت و آمد  29
 پرسنل

 قاسم ترابي
 

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

خريد و نصب سيستم پيجر در حوزه ستادي به منظور  30
 جلوگيري آلودگي صوتي

 شمس الدين كمالوند

 
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 گذاشتن دستگاه كارت خوان در ادارات برق 31
 

نيك آبيحسن   

 

 يبتصو دورود

 شده

آگاهي مردم از نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي از  32
 طريق رسانه يا روزنامه و..

 مهوش پيدايش
 

 يبتصو خرم اباد

 شده

برگزاري مسابقه بهترين شعار مديريت مصرف از  33
 طريق وب سايت شركت

 عاطفه پورشفيع

 

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 يبتصو 2خرم آباد وحيد نجفي استرداد وجه به مشتركاصالح فرم درخواست  34

 شده

تهيه پاكات جهت نگهداري اسماء متبركه با طراحي  35
 آرم شركت

 يبتصو حوزه ستادي امين حاتمي

 شده

تفكيك كاغذ هاي باطله و فروش آنها به چرخه  36
 14001بازيافت  باحفظ منابع در راستاي گواهينامه 

ISO  در زمينه محيط زيست 

 يبتصو حوزه ستادي شمس الدين كمالوند

 شده



 

 

 

 

 

 

 يبتصو حوزه ستادي ميثم شمسه اشتراك اينترنت براي مهمانسراي تهران 37

 شده

) پرونده  استخراج تجربيات از بايگاني واحد حقوقي 38
 (هاي برق گرفتگي

 يبتصو 1خرم آباد مهران اميری

 شده

 يبتصو حوزه ستادي درويشيانيشهرزاد  شماره گذاري عددي بر روي درب اتاقها 39

 شده

درج شعار ايمني در باالي برگ گزارش كار روزانه  40
 اكيپ اجرايي يا برگ مأموريت

 يبتصو ازنا ليلي خليلي

 شده

نصب بنر چهار عمل اصلي در واحد اتفاقات عمليات و  41
 واحد ايمني در هر مديريت

 يبتصو ازنا ليلي خليلي

 شده

 يبتصو دورود حسن نيك آبي قرائت كنتور مصارف ديماندي بازنگري در قرارداد 42

 شده

 يبتصو دورود منصور حاجيوند ورزش و سالمت كاركنان 43

 شده

 يبتصو 2خرم آباد سامان سنجری ()براي شهرستانها دستگاه فشار سنج تهيه يك 44

 شده

جهت ورود ويلچر جانبازان و  يمسير يراه انداز 45
 معلولين در برق ازنا

 يبتصو ازنا عذرا عليپور

 شده

كاهش مستندات و پيوستها در سند كاركرد نيروهاي  46
 خدماتي

 يبتصو حوزه ستادي مراد سليماني

 شده

) ميز  طراحي فرم رسيدگي به درخواست ارباب رجوع 47
 خدمت(

 -سعيد دولتشاه

 -مجيد امرايي

 حسين پزشكپور

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 يبتصو حوزه ستادي قاسم ترابي فتوولتائيك در سقف پارگينگاستفاده از سلولهاي  48

 شده

استفاده از ابزار تهيه شده جهت باز و بست سريع  49
 درپوش و شير تخليه ترانسفورماتورهاي هوايي

شمس الدين 

 كمالوند

 يبتصو حوزه ستادي

 شده



 

 

 

 

 

 

 يبتصو ستاديحوزه  چنگيز شيرازی هابرقراري سيستم تلفن گويا جهت ثبت شماره كنتور 50

 شده

 و over load نصب سيستمهاي هشدار دهنده 51
vvvf جهت آسانسور حوزه ستادي 

 احمد كوشكي

 ابراهيم شريفي پور

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 يبتصو حوزه ستادي قباد رستمي چاپ اسامي افراد ايمن كار در سايت شركت و روزنامه 52

 شده

توسط دفتر  GIS پياده سازیتدوين دستورالعمل   53

 برنامه ريزي

 -همايون بختياري
 عاطفه پورشفيع

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 GIS اطالعات برداشتتدوين دستورالعمل   54

 توسط دفتر برنامه ريزي

 -همايون بختياري
 عاطفه پورشفيع

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 

55 

 -شريفي پور برگزاري نمايشگاه تخصصي برق در دانشگاه لرستان
 -آهوقلندري

 آقاجاني  -چاغروند

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 تشويق هرمي پرسنل جهت برقهاي غيرمجاز 56
 

 يبتصو اليگودرز مهران دبيري

 شده

 برگزاري كالس آموزشي براي كنتورخوانان 57
 

 يبتصو اليگودرز مهران دبيري

 شده

چهار طبقه  يساز با ظرفيت مناسب برا يخريد چا 58
 يحوزه ستاد

 صادق سيد

 يآهو قلندر
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 يبتصو 1خرم آباد حامد راد برق يتابلوها يبر رو يضرور يثبت تلفن ها 59

 شده

 يبتصو پلدختر يمحمد جودك نمودن قدرت ترانسفورماتورها مشخص 60

 شده

 يبتصو اليگودرز سرلك اصغر معابر بلوارها يپايه ها يگذار شماره 61

 شده

 يبتصو حوزه ستادي ياسر صاحب نظر چك ليست ضمانت نامه بانكي و سفته هاطراحي فرم  62

 شده



 

 

 

 

 

 

نصب سكوي حمل پايه در جرثقيل هاي مديريتهاي  63
 توزيع برق

 يبتصو اليگودرز محمد رادفر

 شده

درج اعتبار زماني مشخص سه يا شش ماهه در پاسخ  64
 به استعالم

 يبتصو كوهدشت حجت يوسفيان

 شده

فوت وگاز چهار شعله  5 يخچالو نصب سه عدد  يدخر 65
در سه طبقه  يحوزه ستاد يكوچك در آبدار خانه ها

 جهت استفاده همكاران

شمس الدين 
 كمالوند

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 يبتصو حوزه ستادي يعبدالحسين فيل دانش در شركت يريتاستقرار مد 66

 شده

 يهاقساط انشعاب ها در فرم تسو يتنمودن وضع لحاظ 67
 برق ينحساب مشترك

 -پور يشريف ابراهيم
شمس الدين 

 كمالوند

 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 نرم افزار ثبت درخواستهاي ارباب رجوع 68

 
 ثميم -دولتشاه ديسع

 -شمسه
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

 مهران اميری معابر يايجاد خط تلفن معابرجهت خاموشيها 69

 پزشكپورحسين 
 يبتصو حوزه ستادي

 شده

اداره برق ازنا با  يسرعت گير در بلوار ورود نصب 70
 يشهردار يهماهنگ

 محمد رضايي

 مريم گنجي

 يبتصو ازنا

 شده

كات اوت به شبكه  يارتباط يكردن سر سيمها كابلشو 71
 يهواي يو به ترانسها

 يبتصو ازنا محمد رضايي

 شده

 حسن يعقوبي و وصل شبكه فشار ضعيف با كليد فيوز قطع 72

 
 يبتصو دورود

 شده

 يبتصو حوزه ستادي هاشم طوالبي يپرداخت رفاهيات پرسنل در فيش حقوق 73

 شده

در  يادار ينامه ها يآرم و آدرس سر برگها 74
به چاپ آنها در  ياتوماسيون گذاشته شود تا نياز

 چاپخانه نباشد

 يبتصو ستاديحوزه  ليال صالحي

 شده

 محمد رادفر درج شناسنامه جهت كنتورها وانشعابات موقت 75

 بهروز حبيبي
 يبتصو اليگودرز

 شده



 

 

 

 

 

 

 نصب آرم شركت توزيع و نوشتن متن مديريت توزيع 76
 سبد باالبر يبرق شهرستان ..... رو

 ليلي خليلي

 مريم گنجي
 يبتصو ازنا

 شده

شير آب  نصب دستگاه تصفيه كننده آب در كنار 77
 آبدارخانه

 ليلي خليلي

 محمد رضايي
 يبتصو ازنا

 شده

سرور به منظور مديريت ارتباطات   vpn يراه انداز 78
 شبكه از راه دور

 يبتصو حوزه ستادي ميثم شمسه

 شده

 

79 

يعاد يپرونده ها يگانيبا يفضا شيافزا  تصويب شده نورآباد يزدان لطيفي 

 

80 

مصرف به عنوان آهنگ  تيريمد يها اميپخش پ

تهايريمد يانتظار مخاطب پشت خط تلفن ها  

 تصويب شده پلدختر فاطمه همتي

 

81 

سيد عليرضا  تهاتر طلب فروشندگان با برق مصرفي

 علوي

2بروجرد   تصويب شده 

  -يگلريمحسن ب ينيزم يكارت خور در پست ها يمس يرنصب دزدگ 82

 محسن سپهوند

 تصويب شده 2خرم آباد 

 يقربان يمصطف پرش يكلمپ بجا يپالاستفاده از گر 83

 نژاد

 تصويب شده 2خرم آباد 

84 

 

در برنامه  يبه عنوان ثبت كروك ياضافه كردن بخش

 kv 20 يثبت خاموش

 تصويب شده 2خرم آباد  آذرطوس يرجا



 

 

 

 

 

 

 

 

85 

خود نگهدار  يكابلها ينصب تابلو شب رنگ رو

 جاده ها يعرض يعبور

رضا   -يساك يعل

 زاده يعقوب

 تصويب شده دورود

كارت  يكاركنان بر رو يطرح درج عنوان گروه خون 86

 يريتدر هر مد ييشناسا يها

 تصويب شده پلدختر يفاطمه همت

 

87 

  - يكوروش رباط FTP سرور يراه انداز

 يقاسم يعل

 تصويب شده ستاد

 تصويب شده 2خرم آباد  يرانونديحكمت ب (ي)كاربرد يزيودر فرم و GIS انطباق نقشه 88



 

 

 

 

 

 

تهيه يك فلوچارت در خصوص روند  89
نظارت بر اجراي احداث پست هوايي كه 

 (97يه پيوست ارائه گرديد )سه ماه سوم 

  2بروجرد  غالمرضا شريفي
 تصويب شده

 2بروجرد حسين صوفي

در باالبر  ACبه  DCاستفاده از مبدل  90
 جهت تست المپ

 

 سيد حامد حسيني
  1بروجرد

 شدهتصويب 

 
 
91 

 

طرح نصب يك سنسور اعالن نشت گاز و 
 برق در محل آبدار خانه هاي شركت

اصغر افتخاري 
 هريس

ذينفعان 
)آذربايجان 

 شرقي(

 
 

 تصويب شده

 

 پروين زنگ ملكي
ذينفعان 

)آذربايجان 
 شرقي(

طراحي اپليكيشن اندرويد سامانه ثبت  92
 پيشنهاد و نصب بر روي موبايل

 تصويب شده 1بروجرد مهدي كوشكي

ود در جايگزيني كنتورهاي ولتاژ اوليه فهام موج 93
 انبار

 تصويب شده ستاد عليرضا كرد

 تصويب شده ستاد بهمن توان

ارسال پيامك به مشتركين دربسته همزمان  94
 باحذف قبوض

 تصويب شده ازنا سيد اكبر  تهامي

ر كارتابلي نمودن فرم درخواست خودرو و ساي 95
 عمليات كاري

 تصويب شده ستاد اسماعيل   عموزاده

 
 

96 

 
 

و  Gisبركناري شبكه و برآورد با استفاده از
آموزش تكنسين با نرم افزار 

webgateway  و ايجاد سيستم طراحي و
 GISنظارت منطبق بر سيستم 

  2خرم آباد  محمدحسين احمدي
 
 
 

 تصويب شده

 2خرم آباد  محمد كرمي فرد

 ستاد بختياري همايون

 2خرم آباد  رضا فرهادي نيا

 2خرم آباد  حكمت بيرانوندي

 
97 

اختصاص يكي از صفحات فصلنامه برق اميد 
به پيشنهادات و درج پيشنهادات تصويب شده 
با ذكر نام پيشنهاد دهنده در نشريه داخلي 

 شركت)فصلنامه ي برق اميد( بصورت دوره اي

 
مهرداد احمدي 

 بختياري

 
 
 ازنا

 
 

 تصويب شده

قراردادن ضوابط اجرايي)مديريت مصرف( روي  98
 پورتال شركت

 تصويب شده ستاد علي ابراهيمي

 
99 

 تصويب شده 2بروجرد نعمت شاهوردي از نيروهاي جديد الورود ICDLاخذ آزمون 



 

 

 

 

 

 

 
100 

بودن ثبت پلمپ در مرحله ثبت  يالزام
 ينجامع مشترك يستمكنتور در س يضتعو

تصويب  پلدختر ينيع يمهد
 شده

تصويب  ازنا ييمحمد رضا اجرا يگيريو پاسخ در پ يادآوريامكان  101
 شده

 
102 

 يتورمان يبر رو  يكساعات پ ياطالع رسان
درج ساعات "و   "يعهمكاران شركت توز

بصورت  يو پربار يبار يانم يكم بار
 "جدول در پرتال شركت 

- ياحسان لطف
 -ييكدخدا يمهد

 -يميابراه علي
 ياحمد مهرداد
 ياريبخت

تصويب  كوهدشت
 شده

 ياصغر افتخار يينشان برتر صرفه جو يطراح يشنهادپ 103
 يسهر

تصويب  يرسا
 شده

كه در هر ماه  ياضافه كردن نام افراد 104
 يداخل يشوند در فصلنامه  يبازنشسته م

 (يدشركت ) برق ام

 يمهرداد احمد
 ياريبخت

تصويب  ازنا
 شده

 يدرگاه ثبت اطالعات كنتورها يجادا 105
جامع خدمات  يستمدر س يو سرقت يمفقود

 ينمشترك

 يمهرداد احمد
 - ياريبخت
 پور يعل  عذرا

تصويب  ازنا
 شده

امكان ثبت اطالعات مفصل ها و كابل  106
و  GIS در سامانه  ينيزم يرز يها

مشجر در نرم  يرهايثبت مس يشنهادپ
 GIS افزار

 يمهرداد احمد
 ياريبخت

تصويب  ازنا
 شده

 يمهرداد احمد اموال شركت يراتو تعم يسامانه ثبت خراب 107
 ياريبخت

تصويب  ازنا
 شده

 يمهاز اموال و ضم يريتصو يلفا يهته 108
 شرق ييطال يستمشدن به س

تصويب  2بروجرد يلشن ياسر
 شده
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داخل پست  يكينصب مشخصات الكتر
قطع و "و روش  " 20Kv ينيزم يها

به  يازموارد مورد ن يرو سا يدوصل كل
در  A4 صورت كارت پرس شده در اندازه

و  يعموم 20Kv ينيزم يپست ها
 يو عاد ياضطرار يطدر شرا ياختصاص

 

 

 ييانشاپور رضا
 يبسطام ينالد نجم

 

 

 يحوزه ستاد

تصويب 
 شده

تصويب  يحوزه ستاد گراوند يعل يبانيامورپشت يجهت قراردادها يگانيبا 110
 شده



 

 

 

 

 

 

 
 
 

سامانه  يقاعالم خاتمه قرارداد ازطر 111
 قراردادها

تصويب  يحوزه ستاد مسعود شمس
 شده
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تصويب  1خرم آباد يريمهران ام يدجهت مامور بازد GPS يهته
 شده
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تلفن همراه  يبر رو يشنهادثبت پ يامكپ
 دهنده يشنهادپ

تصويب  1بروجرد يديص يممر
 شده


