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 گعاضش پیططفت  

 F-Kٍ تطًاهِ ضاُ اًساظی ایستىاّْای 
 هتطی گلطْط تا جْاًطْط 45 

99/02/15 



 هغاض ضْطی ًطج 2اًجام ذسهات هٌْسسی، تاهیي هصالح ٍ تجْیعات ٍ ًاضّای ساذتواًی ذظ  هَضَع پیواى 

  1385/12/09 تاضید اتالؽ پیواى 

سال 4 هست پیواى  

زالض  پیواى هثلؾ اٍلیِ  694،159،467 

 1399/12/29الیحِ زٍم تطهین ضَضایؼالی كٌی    پیص تیٌی ظهاى اتوام پطٍغُ تط اساس اتالؿیِ

 1401/06/29پیص تیٌی ظهاى اتوام پطٍغُ تط اساس تطًاهِ تثاصط ضَضای ضْط ًطج     

 هطرػات لطاضزاز

قطار شهری کرج 2خط  ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی 
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان

 حول ٍ ًمل ضیلی ضْطزاضی وطجساظهاى : واضفطها

 هٌْسساى هطاٍض پطزیساى ساظُ ططاحاى ضطوت  : هطاٍض واضفطها

  پیواًىاض ططح ٍ ساذت 



 خطًط ریلی مصًب شُر کرج
 27متزي کزج تٍ طًل  2احذاث خط 

کیلًمتز  تعىًان ايلًیت دارتزیه 

خط در پزتزدد تزیه مىاطق کزج در 

مًرد تصًیة  82/07/01مًرخ 

 .قزار گزفت

 86/12/22ماتقی خطًط در تاریخ 

در چارچًب طزح تفصیلی شُز کزج 

 .مًرد تصًیة قزارگزفت

گاوٍ  6طًل مجمًعٍ شثکٍ خطًط 

 102مصًب قطارشُزی کزج تالغ تز 

 .کیلًمتز می تاشذ

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان



وقشٍ 
مسیر خط  

قطار  2
شُری 

 کرج

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان



 قطار شُری کرج 2خط جذيل مشخصات 

 شرح خذمات 1فاز 2فاز

 ُ هساكطی ظیط ظهیٌیاحساث ایستگا ایستگاُ 14 ایستگاُ 9

 m11/9 Km14/8  ُاحساث تًَل ٍ ایستگا  :km 26/7 

 احساث َّاًص ّای هیاى تًَلی  دستگاُ 16 دستگاُ 8

 احساث پست تطم كطاض هَی ٍاحذ 1 ٍاحذ 1

 احساث ساظُ ّای سِ ضاّی  عذد 3 _

 ساذتواى هطًع كطهاى  دستگاُ 1 _

 پایاًِ   1 _

 پاضًیٌگ _ 1

 ًیلٍَلت 63ًاتل ًطی تطم  ویلَهتز 6 ویلَهتز 1

 تجْیعات هتطٍسیستن 60% 40%

 تزداری مشخصات فىی تُزٌ

وفز  pphpd 36000حذاکثز ظزفیت 
 مسافز در َز ساعت در َز جُت

ظزفیت خط در ساعت 
 ايج در َز جُت

دستگاٌ ياگه  120رام قطار یا  15
 دقیقٍ 5 سزفاصلٍ تاتزای 

تعذاد قطار ي ياگه در 
 فاس یک

 دقیقٍ  2/5

تعییه شذٌ  سزفاصلٍ
 افقتزای پزيصٌ در 

 طزح

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان
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ها28ُ هاُ 44  هاُ 22   
واّص ضذیذ 

عولیات 
 اجزایی

زی 
94 

شروع هجدد پروژه پس از استقرار شورای  
پنجن شهر کرج و با پیگیری های  هستور 

اعضای هحترم شورای شهر  و هدیراى 
 عالی شهری و استانی  

 1391ترهین قیوت فاز یک در سال 

 هیلیارد ریال   4،940: ریالی 

 هیلیوى یورو 179: یورو

اضزیثْطت 

91 
زی 
88 

ابالغ لزارداد  
ٍ ضزٍع  
فعالیت 
 سابیز

اسفٌس 
85 

ریالی شدى پیواى در سال  
1388 

دریافت هجَس  
پزداخت 

 ریالی

تزهین اٍل 
 فاس یه

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان

 آتاى
96 

هطزاز 
97 

راُ اًذاسی 
هجذد  
 پزٍصُ

تزهین 
دٍم فاس 

 یه
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قطار شهری کرج 2خط   
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 ایجاد آمادگی در پزسنل بهزه بزداری

 افشایش احتمال جذب منابع مالی و ناوگان

 تبادل مسافزان در محدوده راه انداسی

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان
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 ایستگاٌ َای مسافرگیری

 ایستگاٌ َای عبًری

 F-Kضاُ اًساظی اٍلَیت 

F 
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CTC.pptx
2-2.pptx
2-4.pptx
2-5.pptx
G.pptx
H.pptx
J.pptx
K.pptx
M.pptx
P.pptx
پست برق.pptx
هواکش k-m.pptx
F.pptx
D.pptx
C.pptx
H.pptx


 F-Kالعاهات اٍلَیت ضاُ اًساظی 

 پست تطق هطوع فطهاى

چْل ٍ پٌج 
 هتزی گلطْز

 هیاًجادُ

 دّماى ٍیالی دٍم

 سِ راُ رجایی ضْز

 جْاًطْز هیذاى ضْیذ آجزلَ

از   63KVکابل کشی 
 پست برق عظیمیه

   F-K  :ایستگاُ 2تىویل ًاسن واری ٍ سیَیل : ایستگاُ ّای هساكطگیطی 

   G-H-I-J: ایستگاُ 4تىویل ًاسن واری سىَ ٍ بخطی اس سیَیل : ایستگاُ ّای ػثَضی 

 تىویل ساختواًْای هزوش فزهاى ٍ پست بزق ٍ بخطی اس َّاوص ّای هیاى تًَلی: ساذتواًْا

 ویلَهتز جْت عولیات راُ اًذاسی 5/5خطِ بِ طَل  2هسیز : ذغَط ضیلی

 Kاحذاث ضفت در هجاٍرت ایستگاُ : هسیط اًتوال ًاٍگاى
 

تأهیي، ًصب، تست ٍ راُ اًذاسی بخص ّایی اس  بستِ ّای تأهیي تَاى، تَْیِ، اعالم ٍ : تجْیعات ٍ هتطٍ سیستن 
 اطفای حزیك، آساًسَر ٍ پلِ بزلی، هخابزات، بلیط فزٍضی، ٍ تاسیات الىتزیىی ٍ هىاًیىی ایستگاُ ّا ٍ تًَل

 

E&M 



 (اٍلَیت اٍل)پیططفت فیعیىی ایستگاّْای فاظ یه 
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 هاًسُ تا اٍلَیت اٍل پیططكت تاًٌَى
99 
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100 
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Average=75.84% 
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 زضغس پیططفت جثِْ ّای واضی عوطاًی

شرح جبِْ کاری
پیشرفت

 تاکٌَى

پیشرفت 

هَرد ًیاز

پیشرفت

باقیواًدُ

پیش بیٌی هبلغ

هَرد ًیاز

F  - ُ10,283%9.00%99.00%90.00ایستگا

G  - ُ5,863%3.58%78.00%74.42ایستگا

H  - ُ10,943%9.41%78.00%68.59ایستگا

I  - ُ17,734%14.32%84.63%70.31ایستگا

J  - ُ8,147%5.50%78.00%72.50ایستگا

K  - ُ15,784%19.12%97.32%78.20ایستگا

14,031%22.14%26.67%4.53َّاکش ّای هیاى تًَلی

7,232%6.59%100%93.41هرکس فرهاى

14,709%2.16%93.91%91.75تًَل فاز یک

50,830%34.06%42.35%8.29خطَط ریلی )اجرا + تأهیي(

5,842%83%100%17.20ساختواى پست برق

9,505%100%100%0.00شفت ٍرٍد ًاٍگاى

212,154%8%19%11.40تجْیسات هترٍ سیستن

383,058 جمع کل  ) میلیًن تًمان (
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 (واضّای ساذتواًی ) جسٍل ذالغِ ظهاًثٌسی ٍ هثالغ هَضز ًیاظ 

 فعالیت  بحراًی فعالیت هستعذ بحراًی فعالیت غیر بحراًی

هذت زهاى اجرا

رٍز
جنهاُ چْارمهاُ سَمهاُ دٍمهاُ اٍل هاُ ششنهاُ ٌپ

F ُ10,28360تکویل ایستگا

K ُ15,784155تکویل ایستگا

42,688155سایر ایستگاُ ّای عبَری

14,709120تکویل بخشی از تًَل فاز 1

14,031137َّاکش ّای هیاى تًَلی

50,830150رٍسازی ٍ اجرای خطَط ریلی

7,232124تکویل ساختواى هرکس کٌترل ٍ فرهاى

5,842120احذاث ساختواى پست برق

9,505124احذاث شفت ٍرٍد ًاٍگاى

3,000180عولیات هٌْذسی

15,259124کابل کشی

189,163155جوع کل هبالغ ریالی ) هیلیَى تَهاى (

شـــرح جبِْ کاری
هبلغ کل

)هیلیَى تَهاى(

زمانبندی
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 (تجْیعات هتطٍ سیستن) جسٍل ذالغِ ظهاًثٌسی ٍ هثالغ هَضز ًیاظ 

هذت زهاى اجرا

رٍز
جنهاُ چْارمهاُ سَمهاُ دٍمهاُ اٍل هاُ ششنهاُ ٌپ

RS - BSS - LPS - 6,991,205185تجْیسات پست برق

1,158,239185آساًسَر + پلِ برلی

2,348,245185تجْیسات تَْیِ ٍ َّادّی

482,048155تأسیسات الکترٍهکاًیکال

734,051150سیستن اعالم ٍ اطفاء حریك

1,412,581150تجْیسات هخابرات ٍ بلیط فرٍشی

1,206,958150عولیات هٌْذسی

13,126,369185جوع کل

زمانبندی

شـــرح جبِْ کاری
هبلغ کل

) یَرٍ (

 فعالیت  بحراًی فعالیت هستعذ بحراًی فعالیت غیر بحراًی
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 (  هیلیَى تَهاى) عوطاًیجطیاى ًمسیٌگی زض ترص   

10,380 

36,746 
39,014 38,978 

35,766 

18,004 
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178,887 
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 هاُ ششن هاُ پٌجن هاُ چْارم هاُ سَم هاُ دٍم هاُ اٍل

1399

 تجوعی هیاًگیي هاّاًِ
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 (یَضٍ ) تجْیعات جطیاى ًمسیٌگی زض ترص 

6,037,348 

1,161,015 

1,782,369 1,784,830 

1,528,715 

832,095 

2,187,729 

13,126,372 
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 هاُ ششن هاُ پٌجن هاُ چْارم هاُ سَم هاُ دٍم هاُ اٍل

1399

 تجوعی هیاًگیي هاّاًِ
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 هیلیَى تَهاى - تجْیعاتجطیاى ًمسیٌگی زض ترص 

91,816 

21,346 

30,705 30,782 

25,674 

12,481 

35,467 

212,804 

0

50,000

100,000
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200,000

250,000

0

10,000
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

 هاُ ششن هاُ پٌجن هاُ چْارم هاُ سَم هاُ دٍم هاُ اٍل

1399

 تجوعی هیاًگیي هاّاًِ

 تَهاى 15000ًطخ تثسیل یَضٍ 
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 (  هیلیَى تَهاى) عوطاًی ٍ تجْیعات جطیاى ًمسیٌگی زض ترص ّای 

101,991 

57,011 
68,197 67,868 59,367 

29,274 

63,951 

383,708 

0

450,000

0

20,000

40,000

60,000
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100,000

120,000

 هاُ ششن هاُ پٌجن هاُ چْارم هاُ سَم هاُ دٍم هاُ اٍل

1399

 تجوعی هیاًگیي هاّاًِ
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 ظهاًثٌسی عولیات هٌْسسی ٍ تاهیي تجْیعات اٍلَیت اٍل ضاُ اًساظی  

ضطح سٌسضزیق
تاییس سٌس 

كٌی)هطاٍض(

تصَیة سٌس 

كٌی)ًاضكطها(

تْیِ سٌس 

هٌاهصِ

كطٍش اسٌاز 

هٌاهصِ
اتالؽ هطاضزازاػالم تطًسُ

اًجام تلصیلی 

هٌْسسی

PPPP99/02/3099/03/1599/03/30آساًسَض1

PPPP99/03/0599/03/1599/03/30پلِ  تطهی2

3AFCP99/02/1599/02/3099/03/1599/03/3099/04/30

4BSS پست PPPPPP99/04/20

5TPS پست PP99/02/1599/02/2299/02/3099/03/1099/04/10

6LPS 99/02/3099/03/1599/03/3099/04/1599/04/2099/04/3099/05/15 پست

7
هراتطات 

P99/02/1099/02/1799/02/2399/02/3199/03/30)تیسین،ضازیَ، lan، man زٍضتیي هساض تستِ(

HVACPPPPP99/02/1099/03/05 ) اسپلیت ّای صٌؼتی(8

VENTILATION99/02/1599/02/2099/03/1099/03/1799/03/2299/03/3199/04/15 )كي ّای تَْیِ (9

 .هی تاضس( پیَست)تحمك تاضید ّای فَق هٌَط تِ تطلطاضی جطیاى ًمسیٌگی 
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 F-Kٍضعیت پیططفت والى تطًاهِ ضاُ اًساظی ایستىاّْای 

40.31 46.70 

Plan Actual 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 هٌفی  6.39: ٍاضیاًس پیططفت 

 F-I-K :49.92 پیططفت هَضز اًتظاض تطًاهِ والى فاظ یه توٌظَض تحمك سٌاضیَ 
ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا

 فرمان
اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 اخیر
 سایر مشکالت

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر



 ویلٍَلت 63واتل 
 ٍالعی       |بزًاهِ      

 ًػة ٍ تست
 ٍالعی       |بزًاهِ      

 تاهیي
 ٍالعی       |بزًاهِ      
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 F-Kٍضعیت پیططفت والى تطًاهِ ضاُ اًساظی ایستىاّْای 

 وطج 2فاظ اٍل ذط 
 ٍالعی             |بزًاهِ           

77.37 92.47 
 تجْیعات هتطٍسیستن

 ٍالعی       |بزًاهِ      
37.19 72.89 

 واضّای عوطاًی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

86.45 96.90 

55.75 

 هٌْسسی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

13.05 100 

67.14 38.29 

0.78 

84.36 64.51 

 هٌْسسی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

68.70 100 

 (ضٍساظی)تاهیي
 ٍالعی       |بزًاهِ      

56.62 80.31 

 ساذت
 ٍالعی       |بزًاهِ      

90.63 97.65 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 -٪15.10= انحراف



 تاهیي
 ٍالعی       |بزًاهِ      

 ًػة ٍ تست
 ٍالعی       |بزًاهِ      

 وطج 2فاظ اٍل ذط 
 ٍالعی             |بزًاهِ           

40.31 46.70 

 تجْیعات هتطٍسیستن
 ٍالعی       |بزًاهِ      

11.29 20.06 

 واضّای عوطاًی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

57.33 77.78 

10.80 

 هٌْسسی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

20.46 82.06 

15.83 8.65 

0.91 

 هٌْسسی
 ٍالعی       |بزًاهِ      

68.70 100 

 تاهیي
 ٍالعی       |بزًاهِ      

28.30 45.51 

 ساذت
 ٍالعی       |بزًاهِ      

59.17 79.07 
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 پیططفت والى تطًاهِ ظهاًثٌسی فاظ یه تِ تفىیه ترص عوطاًی ٍ تجْیعات

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر



47.10% 

1

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان

 ٍضعیت پیططفت جثِْ ّای واضی فاظ یه
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24.09 

91 
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Average F-K =75.83% 

B2 

ايلًیت راٌ  کل پريشٌ معرفی
مرکس  ایستگاَُا  مالی اوذازی

 مىابع HSE ريسازی تجُیسات تًول َا پست برق ًَاکش َا فرمان

C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 O2 M2 P2 Q2 

 پیططفت فیعیىی ایستگاّْا
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1397 1398 1399

 ٍالعی برًاهِ تباصر

قطار شهری کرج 2خط   

 ًوَزاض پیططفت ٍ همایسِ تا تطًاهِ فاظ یه

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

86 

 ضاذع عولىطز



قطار شهری کرج 2خط   

 ًوَزاض پاضاهتط ّای اضظیاتی ضاذع عولىطز ظهاًی  

SPI = 

EV/PV 

اضظش ًسة 
 ضسُ 
(EV) 

  اضظش تطًاهِ
ضیعی ضسُ 

(PV) 

 ضطح

هثلؾ پیواى  2061 1803 87%
هیلیاضز  )

 (تَهاى

SPI>1 

SPI = 1 

SPI<1 

پیص هی ضٍزجلَتط اظ تطًاهِ پطٍغُ اظ ًظط ظهاًی   

پیص هی ضٍزهغاتن تا تطًاهِ پطٍغُ اظ ًظط ظهاًی   

استػوة تط اظ تطًاهِ پطٍغُ اظ ًظط ظهاًی   

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.87 0.88 0.87 

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

 فرٍردیي اسفٌذ بْوي دی آرر آباى هْر شْریَر هرداد تیر خرداد اردیبْشت

1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1399

 شاخص عولکرد زهاًی ًوَدار

S…

2,061 

1,803 

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

 فرٍردیي اسفٌذ بْوي دی آرر آباى هْر شْریَر هرداد تیر خرداد

1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1398 1399

 ( هیلیارد تَهاى )  ًوَدار پاراهتر ّای ارزیابی شاخص عولکرد زهاًی

PV EV



 ایستگاُ ّا

F2 

K2 

G2 

H2 

I2 

J2 

 خطَط ریلی هقابلِ با کرًٍا

 63کابل کشی 

 هرکس فرهاى

 تجْیسات

 هاشیي آالت

 ًیرٍی اًساًی

 تًَل

 پست برق

 هشکالت ٍ هَاًع



 (K)ایستگاٌ جُاوشُر
 ذطَط ضیلی ضلع جىًبی خیابان شُیذ بُشتی، پارک وصاد فالح

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا
 اخیر

 سایر مشکالت

 :  مطالعات تفصیلی
51.40% 



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 :هْوتطیي الساهات اذیط

ِّای تًَل اٍل الیِ پطًٌٌسُ تتي اجطای ازاه E – F F – G , ٍ K-M 

ِحول ٍ ًاضذاًِ زض ضٍساظی ازٍات تَلیس ٍ ساذت كطایٌس ازاه  
 هطًعی اًثاض تِ هغؼات

اًجام اظ پس الًِ پاضس ًاضذاًِ زض ضٍساظی تلَى زی تطاٍضس ساذت  
   ًاضگاُ هَهت ّای زپَ تِ حول ٍ ًْایی ّای تست

ِضٍساظی ػولیات اجطای پیواًٌاض اًتراب هٌاهصِ اسٌاز تْی 



 ضٍساظی

 (اٍلَیت اٍل)گعاضش پیططفت فیعیىی 



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 تَلیس لطعات تطاٍضس

/ هقدار تَلید  هقدار کل ٍاحد شرح آیتن
 ساخت ٍاقعی

 948 18,233 قطعِ تراٍرس



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 اًجام تست وَپالغ

 پىیٌگ تطاٍضس جْت حول تِ واضگاُ



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 ساذت ازٍات ضٍساظی



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

زضصس  هوساض اًجام ضسُ هوساض ًل ٍاحس ضطح
 پیططكت

حول ضیل اظ اًثاض هطًعی تِ زپَی 
 3ٍ  1ضهپ 

 %99.92 1199 1200 شاخه

ُهَهت زپَی هحل تِ ساتیط ضطًت هطًعی اًثاض اظ ضیل اًتوال ٍ ضیل هَهت زپَی هحل ساظی آهاز 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 ضٍساظی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 اجطای تتي پطوٌٌسُ



 (K)ایستگاٌ جُاوشُر
 E&Mتجْیعات  ضلع جىًبی خیابان شُیذ بُشتی، پارک وصاد فالح

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 E&Mتجْیعات 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 اّن الساهات اًجام ضسُ زض یه هاُ اذیط

 تطاًطي پست هٌاهصِ اسٌاز تْیِ-

   تطای ًاضكطها هطاٍض تِ تؼسی 3 ٍ تي ساظی ضثیِ گعاضش اضسال-

   كطهاى هطًع ساذتواى ٍ F،I،K ایستگاّْای  VRF سیستن هٌاهصِ تطگعاضی-

 ًاضكطها هطاٍض تِ  Air Ventilation تؼسی سِ ٍ تؼسی تي ساظی ضثیِ اضسال-

 ًاضكطها هطاٍض تِ تطزاضی تْطُ سٌس اضسال ٍ تْیِ-

 ًاضكطها هطاٍض تِ LPS كٌی سٌس اضسال ٍ تْیِ-

 ًاضكطها هطاٍض تِ زپَ كٌی سٌس هجسز اضسال ٍ اصالح-

   ًاضكطها هطاٍض تAFC  ٍ  OCCِ ، آساًسَض تٌٌیٌال سٌس اضسال-

 (عطح الیي ضطًت) ًصة ٍ ساذت پیواًٌاض تؼییي ٍ AFC هٌاهصِ تطگعاضی-

 



قطار شهری کرج 2خط   

 E&Mتجْیعات 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 اّن الساهات اًجام ضسُ زض یه هاُ اذیط

 (ًاض آساى كرط هْط) آساًسَض ساذت ٍ تْیِ پیواًٌاض تؼییي ٍ هٌاهصِ تطگعاضی-

 تاهیي تا ًِ ضس گطكتِ هَجَز زستگاّْای تِ ًسثت استؼالم GIS ساذت ضًٍس تَزى تط ظهاى تِ تجِ تا-

 هیثاضس ذطیس آهازُ هالی

 TPS هٌاهصِ اسٌاز تْیِ-

 است اًجام حال زض كطهاى هطًع ّای آساًسَض ًصة ػولیات-

 تاتلَ ٍ  F K I ایستگاّْای تاسیسات ًٍاتل سین ، F ایستگاُ ٍ كطهاى هطًع ّا چطاؽ اجطای ٍ تاهیي-

 F ایستگاُ زاذلی ّای

   هیثاضس حول آهازُ سَم زستگاُ ٍ ًصة آى زستگاُ زٍ ًِ كطهاى ًیاظهطًع هَضز چیلط 3 تاهیي-
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 هحل ًگْساضی ًٍسٍض هوساض ضطح ًاال

 وارخاًِ هپٌا ٍاگي ساسی تْزاى رام2 هغاض

 اًبار وارگاُ ایتالیا  TESAR دستگاُ TPS 6ًیلَ ٍلت پست ّای  3150تطاًسلَضهاتَض 

 اًبار وارگاُ چیي Tianjin ویلَهتز 11 ضیل سَم سیستن تطم ضساًی تا تواهی هتؼلوات

 اًبار وارگاُ ضزوت سین ٍ وابل ابْز ویلَهتز 38 هیلیوتط هطتغ 240( كطاض هتَسظ) 20kvًاتل 

 اًبار وارگاُ ضزوت سین ٍ وابل ابْز ویلَهتز 65 هیلیوتط هطتغ 150( كطاض هتَسظ) 20kvًاتل 

 اًبار وارگاُ ضزوت سین ٍ وابل ابْز ویلَهتز 49 هیلیوتط هطتغ v    240 750ًاتل 

 اًبار سابیز آلواى Thyssen Krup هتزی 18ضاخِ  UIC54E1 7810ضیل حطًتی 

 اًبار سابیز ضزوت تابص تابلَ ست  52 ًیلَ ٍلت LPS20تاتلَ تطم ًوپٌت 

 اًبار سابیز ضزوت ایزاى تزاًسفَ دستگاُ 10 ًیلَ ٍلت 1250تطاًسلَضهاتَضّای ذطي 

 اًبار وارگاُ ضزوت گستزش صٌایع ریلی دستگاُ 6 سَظى ٍ ًطاس اٍض

 اًبار وارگاُ ضزوت سین ٍ وابل ابْز ویلَهتز 21حذٍد  هیلیوتط هطتغ 500ًیلٍَلت تا سغح هوغغ  63 ًاتل

 قطار شُری کرج 2تجُیسات تأمیه شذٌ در پريشٌ خط 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 هطًع كطهاى ٍ اًثاض ًاضگاُ هْط كرط آساى ًاض زستگاُ 5 آساًسَض



 (K)ایستگاٌ جُاوشُر
 (تطق ضساًی)واتل وطی  ضلع جىًبی خیابان شُیذ بُشتی، پارک وصاد فالح

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 پیشرفت واقعی
84.85 % 



B 

CTC 

C 

D 

E 

F 
G 

H 

J 

K 

M 

O 

P 

Q 

HVS 

I 

سین ٍ ًاتل اتْط:پیواًٌاض ساذت ًاتل   
هطاًیط:   هطاٍض ّوٌاض   

 %0 :  شريع مجذدپیشرفت قبل از

 %84.85 :  پیططفت طی زٍضُ
 %84.85 :  تا وٌَى تجوعی

 (تطق ضساًی)واتل وطی 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

CTC.pptx
2-2.pptx
2-4.pptx
2-5.pptx
C.pptx
D.pptx
F.pptx
G.pptx
H.pptx
J.pptx
K.pptx
M.pptx
P.pptx
پست برق.pptx
هواکش k-m.pptx
F.pptx


 هتز 29776;ًیاس هَرد وابل ول 

 %100;ضذُ تَلیذ 

 %72;ضذُ حول 

   .ضذ خَاّذ اًجام هتز 8187 طَل بِ چْارم پارت حول ٍ تست فزایٌذ اداهِ در

قطار شهری کرج 2خط   

 ویلَ ٍلت 63اتوام عولیات تأهیي واتل 

 تأهیي -( تطق ضساًی)واتل وطی 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 اّن الساهات غَضت گطفتِ طی یه هاُ اذیط: 

ُ3اتوام سًَساغ اسپي ضواض 

 هتط ٍ آهازُ ساظی جْت آسفالت 600واتل گصاضی اسپي ضواضُ زٍ  تِ طَل تمطیثی 

 اجطا -( تطق ضساًی)واتل وطی 

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 هتط حفاضی زاذل پست عظیویِ 60اتوام 

ِآغاظ تطش واضی اسپي ضواضُ س 

 هتط اظ اسپي ضواضُ یه 20حفاضی 

981009/09-10-98-Zamanbandi 63KV.pdf
981009/09-10-98-Zamanbandi 63KV.pdf
981009/09-10-98-Zamanbandi 63KV.pdf
981009/09-10-98-Zamanbandi 63KV.pdf
981009/09-10-98-Zamanbandi 63KV.pdf


قطار شهری کرج 2خط  اقذامات  کل پريشٌ معرفی 
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 حفاضی واًال

 اجطا -( تطق ضساًی)واتل وطی 



قطار شهری کرج 2خط  اقذامات  کل پريشٌ معرفی 
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 عولیات واتل گصاضی

 اجطا -( تطق ضساًی)واتل وطی 



قطار شهری کرج 2خط  اقذامات  کل پريشٌ معرفی 
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 عولیات ذاوطیعی ٍ  پط وطزى واًال

 اجطا -( تطق ضساًی)واتل وطی 



 (CTC)مرکس فرمان
 جىًب ایستگاٌ جُاوشُر

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
 محدوده ایستگاه جهانشهر

 :تعداد طبقات 
 طبقه 6

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 :مطالعات تفصیلی
 82.00% 



قطار شهری کرج 2خط   

 اجطای سٌگ پیازُ ضٍ ضطلی

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 تىویل اتاق ّای ازاضی ٍ اًتمال تجْیعات  

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 حول ٍ ًػة ضیل آساًسَض

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 وف ساتی طثمات

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 ًػة زضب ّا

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 ًػة تجْیعات سطٍیس ّای تْساضتی

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط   

 تىویل ضثىِ لَلِ آتگطم هَتَضذاًِ

 (CTC)ساذتواى هطوع فطهاى 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



57 

 :  موقعیت
 متری گلشهر 45

 : اجرا روش

تیکت هال کنار -سکو زیرزمینی
 (ترانشه باز)

 :مطالعات تفصیلی
 91.09% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر



قطار شهری کرج 2خط   

 (هتطی گلطْط45)F ایستگاُ 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 ًػة ساپَضت ّای تاسیساتی سمف سىَ



قطار شهری کرج 2خط   

 (هتطی گلطْط45)F ایستگاُ 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای زضیچِ گاتط زستطسی زاذلی ضوالی



قطار شهری کرج 2خط   

 (هتطی گلطْط45)F ایستگاُ 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 ساذت ویَسه ٍضٍزی ضوالی



اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
تقاطع خ بهشتی با بلوار امام 

 (ره)خمینی

:  مطالعات تفصیلی
84.00% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 : اجرا روش

تیکت هال کنار -سکو زیرزمینی
 (ترانشه باز)



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای پلِ ّای زستطسی زاذلی

 (هیاًجازُ) G ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 حفاضی َّاساظ ضطلی

 (هیاًجازُ) G ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای ساظُ سىَ ضوتیفایط

 (هیاًجازُ) G ایستگاُ 



 (H)ایستگاٌ دَقان يیالی ديم 
 تقاطع خیابان شُیذ بُشتی با  خیابان شُیذ مطُری

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
 دهقان ویال دوم

 :مطالعات تفصیلی
 89.00% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 : اجرا روش

تیکت هال کنار -سکو زیرزمینی
 (ترانشه باز)



 (I)ایستگاٌ سٍ راٌ رجایی شُر
 تقاطع خیابان شُیذ بُشتی با بلًار آزادی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
 سه راه گوهردشت

 :مطالعات تفصیلی
 96.00% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 : اجرا روش

تیکت هال کنار -سکو زیرزمینی
 (ترانشه باز)



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 حفاضی گالطی آساًسَض جٌَتی

 (سِ ضاُ ضجایی ضْط) I ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای ساظُ ضوتیفایط

 (سِ ضاُ ضجایی ضْط) I ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 حفاضی ضوع ّای ضفت پلِ فطاض ضوال ضطلی

 (سِ ضاُ ضجایی ضْط) I ایستگاُ 



 (J)ایستگاٌ سٍ راٌ رجایی شُر
 تقاطع خیابان شُیذ بُشتی با بلًار جمًُری اسالمی

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
تقاطع خ بهشتی با بلوار 

 جمهوری اسالمی

 : اجرا روش

 هسته مرکزی دوطبقه
 (ترانشه باز)

 :مطالعات تفصیلی
 85.00% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 حفاضی ضفت پلِ فطاض جٌَب ضطلی

 (هیساى ضْیس آجطلَ) J  ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای ساظُ ضهپ ٍضٍزی ضوالی

 (هیساى ضْیس آجطلَ) J  ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 حفاضی ضفت َّاساظ چْاضم

 (هیساى ضْیس آجطلَ) J  ایستگاُ 



 (K)ایستگاٌ جُاوشُر
 ضلع جىًبی خیابان شُیذ بُشتی، پارک وصاد فالح

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا

 :  موقعیت
 جهانشهر

 : اجرا روش

 رکتیفایر-ترانشه باز
 زیرزمینی 

 :مطالعات تفصیلی
 85.00% 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 (جْاًطْط) K ایستگاُ 

 ًاظن واضی وف سىَ



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای ویَسه پلِ فطاض جٌَب ضطلی

 (جْاًطْط) K ایستگاُ 



قطار شهری کرج 2خط  ٌ َا کل پريشٌ معرفی   مرکس ایستگا
  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا فرمان

63KV اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 سایر مشکالت اخیر

 اجطای ساظُ گالطی ٍضٍزی ضوالی

 (جْاًطْط) K ایستگاُ 



B 

CTC 

C 

D 

E 

F 
G 

H 

J 

K 

M 

O 

P 

Q 

HVS 

I 

ساتیط:پیواًٌاض ترص سیَیل   
هْام ضطم:پیواًٌاض ترص تجْیعات  

هطاًیط:   هطاٍض ّوٌاض   

 %10.77 :  شريع مجذدپیشرفت قبل از

 %6.43 :  پیططفت طی زٍضُ
 %17.20 :  تا وٌَى تجوعی

 پست تطق تَستاى جْاى

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

CTC.pptx
2-2.pptx
2-4.pptx
2-5.pptx
C.pptx
D.pptx
F.pptx
G.pptx
H.pptx
J.pptx
K.pptx
M.pptx
P.pptx
پست برق.pptx
هواکش k-m.pptx
F.pptx


 ساختمان کىترل فیدرخاوه
ساختمان 

GIS 

 درصد 100: پی کىی 

 درصد 100: بته مگر

 درصد 100: فووداسیون

 درصد 0: دیوار

 درصد 0: سقف

 درصد 100: پی کىی 

 درصد 100: بته مگر

 درصد 40: فووداسیون

 درصد 0: دیوار

 درصد 0: سقف

 درصد 0: پی کىی 

 درصد 0:  بته مگر

 درصد 0:  فووداسیون

 درصد 0:  دیوار

 درصد 0:  سقف

 درصد 0: پی کىی 

 درصد 0:  بته مگر

 درصد 0:  فووداسیون

 درصد 0:  دیوار

 درصد 0:  سقف

 درصد 100: پی کىی 

 درصد 100:  بته مگر

 درصد  100:  فووداسیون

 پست تطق تَستاى جْاى

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



 اتوام فًَساسیَى فیسضذاًِ

 .ترص تجْیعات تِ زلیل عسم پطزاذت پیص پطزاذت، علیطغن پیگیطی ّای هىطض هتَلف هی تاضس

قطار شهری کرج 2خط   

 پست تطق تَستاى جْاى

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

 سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق

 عمس لطاضزاز تا ضطوت آضیا تطاًسفَ جْت ذطیس تطاًس

 GISعمس لطاضزاز تا ضطوت ضیاى چیي زضذػَظ پست 

 DCSویلٍَلت پست تَستاى تِ ّوطاُ سیستن  20عمس لطاضزاز تا ضطوت في آٍضاى غاًع تطق تاتلَ حفاظت وٌتطل 

 ویلٍَلت تِ ّوطاُ هحاسثات 20ٍ فیسض ذاًِ  GISاضسال ًمطِ ّای ساظُ ٍ هعواضی ساذتواى وٌتطل 

 GISاضسال هطرػات فٌی پست 



 (K)ایستگاٌ جُاوشُر
 تًَل ّای فاظ یه ضلع جىًبی خیابان شُیذ بُشتی، پارک وصاد فالح

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 :  مطالعات تفصیلی
97% 



 اّن واضوطز زض ترص تًَل ّا

ضسُ تا ًٌَى اًجام  ضزح ٍاحذ ًل 

12041 12555 m فَلاًی حفاری  

11555 12555 m حفاری تحتاًی 

11337 12555 m ِبتي ریشی رادی 

11150 12555 m بتي ریشی ریٌگ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



96% 92% 90% 89% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 تتي ضیعی ضیٌگ تتي ضیعی ضازیِ حلاضی تحتاًی حلاضی كَهاًی 

قطار شهری کرج 2خط   

 تًَل ّای فاظ یه

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت
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 يضعیت کىًوی َفتٍ گذشتٍ دي َفتٍ گذشتٍ 97سال  قثل اس راٌ اوذاسی مجذد

 آمار ویزيی اوساوی

 آمار ویريی اوساوی
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 يضعیت کىًوی َفتٍ گذشتٍ 98سال  قثل اس راٌ اوذاسی مجذد

 آمار ماشیه آالت ي تجُیشات

 آمار ماشیه آالت ي تجُیسات



ایستگاُ ضوالی ٍضٍزی ضهپ زض (هراتطات ٍ آب ٍ تطم ًاتل ٍ گاظ لَلِ هثیل اظ) ضْطی تاسیسات هؼاضضیي ضكغ ػسم K ٍ  

 تاهیواًسُ كضاّای استوالى

تاظاض ٍاهؼی اضظ ًطخ تا ضسُ تأییس اضظ ًطخ تٌاسة ػسم 

اػتثاضی ذطیس تِ تَجِ تا هصالح تأهیي ّای ّعیٌِ اكعایص 

ًطًٍا تیواضی ضیَع زلیل تِ اجطایی ػولیات ضاًسهاى ضسیس اكت ٍ ًاّص   

قطار شهری کرج 2خط   

 تطضسی هَاًع اجطایی ٍ فٌی پطٍغُ  

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت
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 اّن السهات اًجام ضسُ تِ ضطح شیل هی تاضس

ّا  ٍ پطسٌل ذسهات توام ًاضگاُ ّا ِ  تطگعاضی ًالس آهَظضی جْت پطسٌل آتسضاذاً

  ُؿطتالگطی پطسٌل هثل اظ ٍضٍز تِ ًاضگا 

 (ًاّص ساػت ًاضی ٍ هطذصی اجثاضی پطسٌل)اتراش تصویوات هسیطیتی زض ذصَظ ساػت ًاض پطسٌل 

تطٌیل جلسِ ًویتِ تحطاى ٍ اتراش یٌسطی هصَتات زض ضاستای جلَگیطی اظ ضیَع ٍیطٍس ًطًٍا 

تْیِ ٍ ًصة پوللت آهَظش پیطگیطی اظضیَع ٍیطٍس ًطًٍای جسیس زض تاتلَ اػالًات ٍ ًلیِ ٍاحسّا 

اًجام تـییطات زض سیستن تْیِ ٍ تَظیغ ؿصا ٍ حصف ؿصا زض ضاستای پیطگیطی اظ اتتالی تِ ًطًٍا 

 لیتط تیي پطسٌل ًلیِ ٍاحس ّا ٍ اتام حطاست ًاضگاُ ّا   1000ذطیس  ٍ تَظیغ هایغ ضس ػلًَی ًٌٌسُ زست تیص اظ 

 ػسز زستگاُ تة سٌج ٍ یي زستگاُ پالس اًسی هتط ٍ ًٌتطل پطسٌل هثل اظ ٍضٍز تِ ًاضگاُ 3ذطیس 

(لیتط  1000تیص اظ )ضس ػلًَی ًلیِ اتام ّای ازاضی ٍ ًاضگطی تا هایغ ضسػلًَی ًٌٌسُ زض چٌسیي ًَتت 

 ّعاض هاسي  5تَظیغ حسٍزffp2  زض تیي ًاضًٌاى 

 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

ِ ّا  ٍ پطسٌل    تطگعاضی والس آهَظضی جْت پطسٌل آتسضاذاً
 ذسهات توام واضگاُ ّا

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت



 
 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

ذطیس هایع ضس عفًَی وٌٌسُ زست ٍ تَظیع  تیي پطسٌل ولیِ 
 ٍاحس ّا ٍ اتاق حطاست واضگاُ ّا 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

عسز زستگاُ تة سٌج ٍ یه زستگاُ پالس اوسی هتط ٍ   3ذطیس 
 وٌتطل پطسٌل لثل اظ ٍضٍز تِ واضگاُ



 

 
 
 

 

ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

ضس عفًَی ولیِ اتاق ّای ازاضی ٍ واضگطی تا هایع آب غاٍل زض 
 چٌسیي ًَتت



ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

استمطاض تًَل هِ پاش ضس عفًَی ول تسى زض ٍضٍزی واضگاُ 
 هطوعی



ٌ َا کل پريشٌ معرفی  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 تَظیع هاسه فیلتط زاض
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 تطضسی هَاًع اجطایی ٍ فٌی پطٍغُ  

بررسی موانع 
اجرایی و فنی  

 پروژه  

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت
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 تطضسی هَاًع اجطایی ٍ فٌی پطٍغُ  

اقذامات  کل پريشٌ معرفی
 اخیر

ٌ َا  مرکس ایستگا
 فرمان

ٌ َا کل پريشٌ معرفی سایر مشکالت تجُیسات تًول َا پست برق کابل کش ريسازی ًَاکش َا  مرکس ایستگا
 فرمان

  کابل کشی ريسازی ًَاکش َا
63KV 

اقذامات  تجُیسات تًول َا پست برق
 اخیر

 سایر مشکالت

 

 هتٌاسب با جذٍل ًمذیٌگی                ( سْن ضْزداری )لشٍم تحمك بٌْگام هٌابع هالی اس هحل اعتبارات دٍلتی ٍ سایز هٌابع

اس جولِ تسْیل در رًٍذ ٍاگذاری اهالن ٍ اراضی لابل تْاتز با . )بزًاهِ، جْت تحمك بزًاهِ سهاًبٌذی پزٍصُ

 .(پیواًىار

 لشٍم هساعذت ٍ ّوىاری ارگاى ّای هزبَطِ جْت تسزیع در استوالن اراضی هَرد ًیاس بِ عٌَاى یه ضزٍرت در

 .تحمك اّذاف بزًاهِ سهاًبٌذی پزٍصُ 

 لشٍم تسزیع در تعییي تىلیف اراضی هَرد ًیاس دپَ طبك الیحِ پیطٌْادی ارائِ ضذُ بِ ضَرای هحتزم اسالهی ضْز

 .وزج ٍ اعالم گشیٌِ هٌتخب

ُابْام در رٍش هحاسبِ ًزخ تسعیز ٍ یا تاهیي ارس هَرد ًیاس جْت تاهیي بخص ّای تجْیشاتی پزٍص. 

 




