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 مقدمه

ت يريو مد يزير ، برنامهيده ، سازمانياستگذاريد سيت منابع، بايبرخوردار است. اما به علت محدود ياديت زياز اهم يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست يق و توسعه برايتحق يها تيامروزه فعال   

 ييقات، شناسايان تحقياز متول ياريبس يهان دغدغهيتراز مهم يکين رو يابد. از اي، اهداف مورد نظر تحقق يو مال ينه از منابع انسانيرد تا با استفاده بهيصورت گ يا به گونه يقاتيتحق يها تيفعال

 يج ارزشمندين شوند، نتاييسازمان تع يازهايات و نيواقع يو بر مبنا يعلم يارهايبر اساس اصول و مع يقاتيتحق يهاتيباشد. اگر اولويآنها م ياجرا يمنسجم برا يزيرو برنامه يقاتيتحق يهاتياولو

ها و يسازميقات در تصميش نقش تحقيو افزا يقاتياعتبارات تحقنه يص بهي، تخصيکاريو مواز يکارز از دوبارهياز اتالف منابع، پره يريقات، جلوگيند تحقيروشن در فرا يريگاز جمله جهت

اقتصاد امروز د يباشد و با يمن وزارتخانه يا ياز راهبردها يکي يه بر پژوهش و توسعه فناوريتکنست که يز ايرو نيوزارت ن يکالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. نظر مقام عال يهايريگميتصم

 م.ينده در جهان منطبق باشيآ يرهاييم با تغيم تا بتوانيکن يبا دانش روز جهان طراح ديصنعت آب و برق را با

 يجارد. در سالينمايرا منتشر م "رويوزارت ن يقاتيتحق يهاتين اولويعناو"رمجموعه، هر ساله کتاب يز يان گذشته با استعالم از واحدهايسال يرو طيوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق  

ها، براساس  شرکت يقاتيتحق يها تيرفته است و اولويصورت پذ يآب و آبفا و برق و انرژ يبخش يهامعاونت يبراساس نظرات اصالح يقاتيتحق يهاتين اولويعناو ييم نهايهمچون سال گذشته، تنظ

عرضه  يفيک يها ره ارتقاء شاخصين زنجيگاه آنها در تامين مشابه، جاياز تکرار عناو يريها و جلوگ پروژهل کار پژوهشگران در انتخاب يب ضمن تسهين ترتيشده اند. بد يبند ر محور دستهيمحور و ز

 خدمات قابل سنجش خواهد بود.

مربوطه،  يهاشرکت يا به نشانيل، تماس حاصل نموده و يفا يمندرج در انتها يهاتوانند با شماره تلفنيمذکور، م يهاتيانجام اولو يپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگ   

ن مجموعه، موجب امتنان يزان در جهت ارتقاء سطح ايه عزيکل يشنهادهاين وزارت، ارائه نظرات و پيبا ا يات علميه يه پژوهشگران، متخصصان و اعضايکل يند. ضمن استقبال از همکاريمراجعه نما

 خواهد بود.

 

 رويوزارت ن يفناورقات و يدفتر آموزش، تحق

 9315 ارديبهشت
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 ديتولمحور  .9

 سازي تجهيزات نيروگاهي  طراحي، ساخت و بهينه .1.1

 
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي  زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 طرح

 داليل اولويت داشتن

تدوين دانش فني، طراحي و ساخت  1

دستگاه اندازه گيري و پايش دماي 

نقطه شبنم اسيدي در انتهاي سمت 

ن هاي هوا )ژانگستروم( کدود پيش گرم

 در نيروگاههاي حرارتي

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

اندازه گيري دماي نقطه شبنم  -1

يل اسيد در انتهاي کاسيدي و نرخ تش

 -2هاي هوا ن کناحيه سرد پيش گرم

تعيين دماي بهينه گازهاي ورودي و 

 -3ن هاي هوا کخروجي از پيش گرم

 -4تعيين ميزان افزايش راندمان بويلر 

تدوين دانش فني و ساخت دستگاه 

اندازه گيري و پايش دماي نقطه شبنم 

 اسيدي

ن هاي هوا در بويلرهاي کرد پيش گرمکبهبود عمل -1

تعميرات و  اهش هزينه هاي سوخت وکنيروگاهي و 

 -3اهش آالينده هاي زيست محيطي ک -2نگهداري 

افزايش فاصله زماني تعميرات دوره اي و درنتيجه 

 افزايش بهره وري

ولتاژ  ACو يه درايساخت نمونه اول 2

ر يبا دور متغ يموتورها يمتوسط برا

زات دوار )مانند انواع يمناسب تجه

به منظور کاهش  ها( ها و فن پمپ

 ها روگاهيبرق ن يمصارف داخل

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

اهش مصارف و هزينه هاي برق ک

مصرفي داخلي نيروگاهها و افزايش 

قدرت توليدي و راندمان خالص 

 نيروگاهها

برنامه ساخت نيروگاههاي بخاري جديد و لزوم تجديد 

ننده برق کنظر در طراحي تجهيزات بزرگ مصرف 

 بمنظور افزايش راندمان

، ين دانش فنيو تدو يامکان سنج 3

ساخت پودر مورد استفاده در پوشش 

 ن هايقطعات داغ تورب

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   بهينهطراحي، ساخت و  ديتول

 نيروگاهي

ساخت پودر مورد  ين دانش فنيتدو

 استفاده

از بروز  يريو جلوگ يخارج يبه کشورها يقطع وابستگ

 ر در ساخت داخل قطعات حساسيتأخ

ز يجهت کاهش نو ييراهکارها يبررس 4

 V 44/2 يگاز ين هايتورب

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   ساخت و بهينهطراحي،  ديتول

 نيروگاهي

کاهش صدا به منظور کاهش سطح 

 در حد استاندارد يصوت يآلودگ

در V 44/2 يگاز ين هايباال بودن سطح صدا در تورب

 يگاز يروگاه هاين

اقتصادي استفاده از  -امکان سنجي فني 5

 ها تکنولوژي هيت پايپ در نيروگاه

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

مقايسه اي بين عملکرد فناوري هيت 

پايپ و کندانسورهاي موجود در 

نيروگاههاي دنيا انجام مي شود، سپس 

طراحي مفهومي هيت پايپ کمکي براي 

يک نيروگاه نمونه به کمک ساخت يک 

 پايلوت آزمايشگاهي ارائه ميگردد.

قات نشان مي دهد، استفاده از هيت پايپ در نتايج تحقي

کندانسور باعث افزايش عملکرد حرارتي آن مي شود. 

تعداد لوله هاي به کاررفته درون کندانسور با استفاده از 

هيت پايپ بسيار کمتر از کندانسورهاي معمول است و 

به طبع آن ابعاد کندانسوري که از هيت پايپ بهره مي 

تر از کنداسورهاي معمول مي برد بسيار بسيار کوچک

 CWشود. با استفاده از اين فناوري مي توان از پمپ 

واحد را  يکوچکتري استفاده نمود و مصرف برق داخل

 کاهش داد.

تدوين دانش فني طراحي و امکان  6

ساخت داخل توربين انبساطي  يسنج

جهت جايگزيني با شيرهاي فشارشکن 

ت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

 حرارتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

بومي سازي دانش طراحي توربين هاي 

انبساطي و فراهم سازي زمينه ساخت 

 اين تجهيز در کشور

 لزوم بازيابي انرژي هدررفت و افزايش راندمان
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي  زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 طرح

 داليل اولويت داشتن

در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز در 

 ها روگاهين

طراحي و ساخت ديفيوزرهاي  7

 5و  4هاي واحد  شن پمپکسترکا

 نيروگاه اصفهان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

با به اينکه اين تجهيزات مستعمل گرديده و نياز به  صرفه جوئي ارزي

تعويض دارد و ساخت آن در کشور باعث صرفه جوئي 

 ارزي خواهد گرديد

طراحي و ساخت سيستم سوپروايزري و  8

Condition Monitoring  توربين

 نيروگاه اصفهان 3در واحد 

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

سيستم هاي جديد ارائه دهنده اطالعات 

 جامع تر و کامل تر خواهد بود

شده و همچنين با سيستم سوپروايزري فعلي مستهلک 

توجه به پيشرفتهاي تکنولوژي در اين سيتم هاي فبلي 

 جوابگوي نياز هاي فعلي نيست.

ي سيستم کطراحي و ساخت لوازم يد 4

 323توربين واحدهاي  کهيدرولي

 مگاواتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

ي سيستم کلوازم يده کبا توجه به اين

توربين در محيط با فشار و  کهيدرولي

ند پيشنهاد مي کار نمي کدماي باال 

شود اين لوازم از طريق مهندسي 

 وس ساخته شود.کمع

توربين  کي سيستم هيدروليکه لوازم يدکبا توجه به اين

ند پيشنهاد مي کار نمي کدر محيط با فشار و دماي باال 

 وس ساخته شود.کمهندسي معشود اين لوازم از طريق 

س مربوط به بوستر پمپ کساخت گيرب 13

 مگاواتي 323هاي واحد دوم  فيدپمپ

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

ه مهم ترين قسمت اين کبا توجه به اين

س ها دنده جناغي بدونه فاصله کگيرب

ه پيگيري کباشد، پيشنهاد ميشود  مي

ساخت آن از طريق ساخت داخل اقدام 

 گردد.

س ها که مهم ترين قسمت اين گيربکبا توجه به اين

ه کباشد، پيشنهاد ميشود  دنده جناغي بدونه فاصله مي

 پيگيري ساخت آن از طريق ساخت داخل اقدام گردد.

ترمال ايميج براي يونيت ساخت و تهيه  11

 4ترانس هاي واحد 

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

نشاندهندهاي درجه حرارت سيم پيچ يا 

ترمال ايميج هاي مربوط به ترانس هاي 

نيروگاه به دليل  4مصرف داخلي واحد 

ن معيوب بودن از مدار خارج مي باشد. اي

نوع نشاندهنده ها به دليل برخورداري از 

خاص با سيم خروجي بلند  RTDنوعي 

ان تهيه ان در بازار وجود ندارد لذا کام

ان ساخت کپيشنهاد ساخت و بررسي ام

 داخل آن مطرح گرديده است.

نشاندهندهاي درجه حرارت سيم پيچ يا ترمال ايميج 

 4هاي مربوط به ترانس هاي مصرف داخلي واحد 

وگاه به دليل معيوب بودن از مدار خارج مي باشد. نير

اين نوع نشاندهنده ها به دليل برخورداري از نوعي 

RTD ان تهيه ان در کخاص با سيم خروجي بلند ام

ان کبازار وجود ندارد لذا پيشنهاد ساخت و بررسي ام

 ساخت داخل آن مطرح گرديده است.

 323واحدهاي  کر تحريکساخت بري 12

 مگاواتي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

 کرهاي سيستم تحريکه بريکاز آنجا 

( مربوطه به واحد 41Gر ک)موسوم به بري

مگاوات نيروگاه اصفهان، در  323هاي 

رد باال، فرسوده و کاثر قدمت و تعداد عمل

ان تعمير و يا کمعيوب شده اند و ام

ه با کبازسازي آنها وجود ندارد و از آنجا 

صرف وقت و زمان زياد پس از انجام 

بار قطع و کتنظيمات مورد نياز، در اثر ي

ر ک)موسوم به بري کرهاي سيستم تحريکه بريکاز آنجا 

41G مگاوات نيروگاه  323( مربوطه به واحد هاي

رد باال، فرسوده و کاصفهان، در اثر قدمت و تعداد عمل

ان تعمير و يا بازسازي آنها وجود کمعيوب شده اند و ام

و زمان زياد پس از  ه با صرف وقتکندارد و از آنجا 

بار قطع و وصل، اين کانجام تنظيمات مورد نياز، در اثر ي

رها مجددا از تنظيم خارج مي گردند و همچنين با کبري

رها در شرايط کان تهيه اين نوع بريکه امکتوجه به اين
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 طرح

 داليل اولويت داشتن

رها مجددا از تنظيم کوصل، اين بري

خارج مي گردند و همچنين با توجه به 

رها در کان تهيه اين نوع بريکه امکاين

ژه شرايط فعلي وجود ندارد، لذا پرو

 طراحي و ساخت آن پيشنهاد مي شود.

فعلي وجود ندارد، لذا پروژه طراحي و ساخت آن 

 پيشنهاد مي شود.

هاي  سنجي و طراحي مشعل انکام 13

LNB  مگاواتي 323براي واحد هاي 

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

تروژن از ين يدهايکاهش انتشار اکس

 ند احتراقيق کنترل فرآيطر

 يتروژن و گوگرد به عنوان محصوالت فرعين يدهاياکس

شوند.  يد ميتول يحرارت يروگاههاياحتراق سوخت در ن

ق کنترل يتروژن از طرين يدهايکاهش انتشار اکس

ه يک در ناحيپ يند احتراق (کاهش درجه حرارتهايفرآ

ه با درجه حرارت ياحتراق، کاهش زمان ماند گاز در ناح

ق يبه واکنش گرها از طر يباال و محدود کردن دسترس

 LNB يکم( و نصب مشعلها ياضاف ياستفاده از هوا

زان ياز م يتابع NOxد ير است. از آنجا که توليامکان پذ

اختالط هوا و سوخت در شعله است و درصورت بروز 

Hot Spots يشتريتروژن بين يدهايزان اکسيم 

 ين امر بگونه ايشود که از ايم يگردد، سعيد ميتول

ح هوا و يد تا در کنار اختالط صحيبعمل آ يريجلوگ

تروژن ممانعت شود . با ين يدهايد اکسيسوخت از تول

ردن ک اي منطقهبا چند  LNBاستفاده از مشعل هاي 

جه خارج کردن احتراق از حالت ياختالط و در نت

، يل آن به احتراق چند مرحلهايو تبد يومترياستوک

 ابد.يکاهش م NOxد يزان توليم

مناسب  يروشها يو طراح يبررس 14

 يموتورها يجهت کاهش مصرف انرژ

GR FAN در بار کامل 

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 نيروگاهي

کنترل دما با شرابط بهتر و قابل کنترل 

 بودن آن

سوپر  يلوله ها يجهت کنترل دما يت فعليدر وضع

ا بسته ير گزار باز يتأث يتمهاياز آ يکيت يهيتر و ريه

باشد عمال در بار  يم GRFAN يشدن دمپر خروج

ن ياز است که دمپر بطور کامل بسته شود بنابرايکامل ن

توان در مصرف  ير مينگ گيبا استفاده از موتور ترن

 نمود يين استحالک موتور صرفه جويو همچن يداخل

و ساخت کنترلر چندکاناله  يطراح 15

 مشعل

تجهيزات  سازي  طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

 نيروگاهي

از به ساخت داخل ياست و ن يد خارجيز تولين تجهيا زيو ساخت تجه يطراح

 آن وجود دارد

ستم وارم آپ يس يو اجرا يطراح 16

 گازسوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

 نيروگاهي

ستم و ين سيا يو اجرا يطراح

 ل سوزييگازوستم يبا س ينيگزيجا

ستم جهت حذف مصرف ين سيا يو اجرا يطراح

 يقابل توجه ييو صرفه جو يل در زمان ره اندازييگازو

 در سال خواهد شد.

 يستم بررسيو ساخت س يطراح 17

 فداشونده يها ت کنتاکتيوضع

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

 نيروگاهي

 يبرا يو ساخت دستگاه يطراح

فدا  يش کنتاکتهايوب و پايص عيتشخ

وب و يص عيتشخ يستم براين سيو ساخت ا يطراح

 زاتين تجهيش ايپا
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 داليل اولويت داشتن

 شونده

طراحي، ساخت و نصب دو نمونه  18

تور هاگينگ کمافلر براي اج -سايلنسر

 نيروگاه بعثت

تجهيزات سازي   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

 نيروگاهي

مافلر طراحي، ساخته،  -و نمونه سايلنسر

 مي شود.  نصب و تست

اهش کاهش سطح نويز نيروگاه در حد استاندارد و ک

ه درحال حاضر کهزينه هاي نيروگاه با توجه به اين 

ها سطح باالي نويز در محيط صنعتي را دارند.   نيروگاه

تهران  وني شهرکعالوه بر اين، نيروگاه در بافت مس

قراردارد و جهت تداوم فعاليت و عدم مواجهه با پرداخت 

اهش آاليندگي هاي نيروگاه از کجرايم سنگين 

 مهمترين چالشهاي پيش روي مديريت مي باشد.

 يخروج يتر گازهايو ساخت فل يطراح 14

 روگاه بعثتين يدودکش واحدها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

 نيروگاهي

کاهش  يبرا يلتريو ساخت ف يطراح

 روگاهين يدودکش واحد ها يندگيآال

، بهبود يروگاه در بافت مسکونين يريبا توجه به قرارگ

 ديروگاه جهت تداوم تولين يطيست محيت زيوضع

بررسي و بهينه سازي سيستم سوت  23

 بالور ژونگستروم ها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق بيستون

 نيروگاهي

رد و سيستم پاشش کبررسي نحوه عمل

بخار روي ژونگستروم ها و اصالح و 

 بهينه سازي آن

رد مناسب اين تجهيز ژونگستروم کارکبا توجه به عدم 

 وره مي گردند.کپ شده و باعث افزايش فشار کها 

تهيه دانش فني و اسناد ساخت  21

هاي مناسب هيترهاي فشار قوي  ويلک

يا روش  sell and tube)به صورت 

بهينه( با توجه به توانمندي داخلي 

 شورک

شرکت مديريت توليد برق رامين 

 )اهواز(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

باال بردن قابليت تعميرات و نگهداري و 

پيوستگي درمدار بودن هيترهاي فشار 

 قوي

ويلهاي هيترهاي فشار کچيدگي تعميرات و نگهداري پي

 قوي و از مدار خارج بودن متناوب آنها

وله کتهيه دانش فني و ساخت والو ريسر 22

 توربوفيدپمپ

شرکت مديريت توليد برق رامين 

 )اهواز(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

وله کساخت والو بهينه شده والو ريسر

 توربوفيدپمپ

به علت شدت خرابي مستمر آن و نياز به تأمين آن از 

 شورکخارج از 

ن ک کهاي خن رد برجکارزيابي عمل 23

فلزي و تعيين عوامل تاثيرگذار برجها 

واحد  کارايي کندانسور يکبر کاهش 

 نيروگاه رامين

شرکت مديريت توليد برق رامين 

 )اهواز(

تجهيزات سازي   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

خنک کن فاز  يمحاسبه راندمان برجها

معکوس و  يق مهندسيروگاه از طرين 2

آنها و ارائه  يسه با راندمان فعليمقا

برجها جهت  ينه سازيبه يطرحها

 ش راندمان آنهايافزا

 يدرخصوص راندمان طراح يعدم وجود اطالعات کاف

ر عملکرد يزان تاثيم يخنک کن و لزوم بررس يبرجها

 کندانسور ييبرجها بر کارا

رد کبررسي و شناسايي عوامل عمل 24

هاي حفاظتي ژنراتور نيروگاه  اذب رلهک

حرارتي شازند )مطالعه موردي رله 

pole slip & Stator Earth 
Fault 45) % 

شرکت مديريت توليد برق شازند 

 )اراک(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

عوامل بروز حادثه و معرفي شناسايي 

 الکروش هاي عملي رفع اش

 جلوگيري از بروز حوادث براي ژنراتور نيروگاه

پست  يکرهايزم عملکرد برير مکانييتغ 25

ستم يلوولت بخار از سيک 433

 يستم فنريک به سيپنومات

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

 نيروگاهي

 پ واحدياز تر يريجلوگ واحد ها يداريپا
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 طرح

 داليل اولويت داشتن

جهت  يه روش کاربرديارا و يبررس 26

 لريبو يحذف رسوبات داخل لوله ها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

 نيروگاهي

 ش راندمانيافزا نهيکاهش هز

ه طرح جهت يو ته يمطالعه و بررس 27

ن با يش عمر قطعات داغ توربيافزا

ن يبه تورب يورود يکاهش دما

 يگاز يواحدها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

 نيروگاهي

 از خروج واحد يرينه و جلوگيکاهش هز واحد يداريپا

 يص به موقع اشکال پره هايتشخ 28

از بروز حادثه  يريو جلوگ ين گازيتورب

 يارتعاش يل هايبا استفاده از تحل

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

 نيروگاهي

 از بروز حادثه يرينه و جلوگيکاهش هز واحد ها يداريپا

 يات حرارتيو ارائه روش عمل يبررس 24

لر در يه بويمناسب محور پمپ تغذ

 ياز لنگ يريجهت جلوگ هنگام ساخت

شرکت مديريت توليد برق شهيد 

 فيروزي )طرشت(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

( 2از خمش محور  يري( جلوگ1

قطعه  يات حرارتيبه نحوه عمل يابيدست

 مورد نظر

( کاهش 2 يق منابع داخلين محور پمپ از طري( تام1

 ير و نگهداريتعم ينه هايهز

 يريو ساخت دستگاه اندازه گ يطراح 33

مازوت با استفاده از  يحجم يفلو

جهت استفاده  يسيمغناط يسنسورها

 روگاههايه مازوت نيتخل يستگاههايدر ا

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

 ين روش از سنسور القاي(در ا 1

استفاده شده که با قرار دادن  يسيمغناط

ه مازوت يهدر تخل ين سنسور بر رويا

شده و  يرياندازه گ يحجم يمقدار فلو

کرو کنترلر و نرم افزار ، يبا استفاده از م

پس از محاسبات ، مقدار آن بر اساس 

نشان دهنده دستگاه  يتر بر رويل

( وجود سنسور  2گردد .يمشخص م

ا يکه اگر آب  ين معنيص آب بديتشخ

ه وارد شود ، شمارشگر يلجن به هدر تخل

متوقف شده و آالرم مربوطه ظاهر 

 يري( داشتن سنسور اندازه گ 3گردد .يم

دما در  يدما جهت جبران ساز 

( سنسور اتدازه 4محاسبات انجام شده .

ن روش که ي( در ا5ته .يسکوزيو يريگ

 يشود ، تمامين بار استفاده مياول يبرا

و به  يپرت وقت چ گونهيمراحل بدون ه

 رد .يگين انجام ميصورت آنال

 يستم نظارتيل نبود سيه دلير ياخ يمتاسفانه در سالها

از  يمت سوخت ، عده اين باال رفتن قيق و همچنيدق

را  ييار باالين مسئله سوء استفاده کرده و خسارات بسيا

ن پروژه يروگاهها واقتصاد کشور وارد نموده اند. در ايبه ن

و ساخته شود که  يطراح يبر آن شد که دستگاه يسع

ق و بر ياز خود رو را به صورت دق يليبتوان مازوت تحو

ل گرفت . در حال حاضر تنها يتر از تانکرها تحوياساس ل

 ينين کار استفاده از روش توزيا يروش موجود برا 

ن روش با استفاده از باسکول ، تانکر يباشد که در ايم

ه وزن نموده و مشخص يبعد از تخل مورد نظر را قبل و

ه نموده اند. يگردد تانکر ،چه مقدار مازوت تخليم

ن روش وجود دارد عبارتند از : الف( يکه در ا يمشکالت

 يليکه سوخت تحو يصرف وقت نسبتا باال ب( در صورت

ص ين روش قابل تشخير از مازوت باشد ، با ايغ يزيچ

ساخته  ي، دستگاه يشنهاديباشد. در روش پ ينم

مازوت  يمقدار حجم يريشود که عالوه بر اندازه گيم

ر مازوت را يغ يگريال ديا هر سي، وجود آب  يليتحو

ن به يد و همچنينمايص داده و آالرم صادر ميتشخ

 يريز اندازه گيته مازوت نيسکوزين ويصورت آنال

 شود .يم

و  يريو ساخت دستگاه اندازه گ يطراح 31

باکس  يهوا ينگ دمايتوريمان

از  يريشگيمنظور پ هلر بيبو يها مشعل

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

ق شامل موارد ين تحقيا يمحصول نهائ

 کرويم از استفاده – 1باشد :  ير ميز

 – 2 يبعنوان پردازنده اصل AVR کنترلر

 يلرهاير بويان اخيکه در سال ياز موارد يکي

بخار را دچار اشکاالت متعدد نموده استفاده  يروگاههاين

سال بوده است . در  ياز سوخت مازوت در اکثر ماهها
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 طرح

 داليل اولويت داشتن

 TYPE E يترموکوپلها از استفاده لريبو يخطر آتش سوز

 از استفاده – 3دما يريجهت اندازه گ

 آالرم ستميس – 4 ينشاندهنده محل

 يدما اسکن – 5فرمان اتاق جهت

 بصورت ها مشعل باکس يتمام

ONLINE  زات و ياستفاده از تجه -6و

 ابزار موجود در بازار

ل در چند ين دليد مفتح متاسفانه به هميروگاه شهين

مازوت و پاشش  يبل مشعلهايمورد با پاره شدن فالکس

جاد آتش يسوخت در محوطه باکس مشعلها باعث ا

ن امر يده که ايردلر گيواره بويد يو سوراخ شدگ يسوز

ار باال شد که خوشبختانه با حضور و يباعث خسارات بس

 يو آتش سوز ياقدام به موقع پرسنل از فاجعه جد

ز که يک مورد نيبعمل آمد و در  يريجلوگ يبعد يها

ده بود پس از برطرف يصدمه د ياديز يکنترل يکابلها

داشت واحد پس  يادينمودن خسارات وارده که حجم ز

متصل  يو به شبکه سراسر يروز راه اندازاز چهار 

ق يم بر تحقيد . با توجه به حوادث رخ داده تصميگرد

م که بتوان يشد يستميو ساخت س يدر رابطه با طراح

 يريباکس مشعلها اندازه گ يدما ONLINEبصورت 

 رانه انجاميشگيکرده و با باال رفتن دما ،اقدامات پ

 يبراش رونده يو ساخت ربات پ يطراح 32

 لوله ها ياز جداره داخل يبازرس

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

 يربات snake robotا يربات شبه مار 

 يکيزيل شکل فيه مار که بدلياست شب

در داخل لوله ها  يکه دارد براحت يخاص

ر يلوله تصو يخزد واز جدار داخل يم

ز ها و ين ربات در سايکند. ا يم يبردار

 ياشکال مختلف توسط شرکت ها

گر ساخته شده يد يدر کشورها يمطرح

و نه  يز بصورت صنعتيروگاهها نيو در ن

استفاده شده است. ربات  يشگاهيآزما

سه با يم که در مقايش رونده قابل تنظيپ

 يساده تر و ارزانتر ول ينوع شبه مار

 يتوان برا يباشد که مير مييقابل تغ

ز مختلف دهانه آنرا يبا سا يلوله ها

 م نموديتنظ

شود که داخل لوله يبخار بکرات الزم م يروگاهايدر ن

و چک  يروگاه بازرسيکل نيمختلف س يقسمت ها يها

از موارد مستلزم خروج  ياريگردد که انجام آن در بس

برش آن  يواحد و باز کردن اتصاالت و فلنچ لوله و گاه

از به يل نيباشد که عالوه بر زمان بر بودن و بدل يم

را بهمراه دارد. از  ياديز يخروج واحد، خسارات مال

 ل مجاورت با دما ويکل بدلياز س ييدر قسمتها يطرف

ن بداخل لوله يبخار وارد شدن تکنس يفشار باال

که بتوان  يدارد. درصورت ياديار زيل خطر بسيپتانس

از مخازن از ربات مناسب  يله ها و بعضد لويبازد يبرا

کاهش  يو خطرات انسان يان ماليز ،استفاده نمود

استفاده از ربات شبه  خواهد داشت. يريچشمگ

ش رونده قابل ي( و ربات پsnake robot)يمار

 باشد ينه مناسب ميم دو گزيتنظ

مناسب  يل بنديستم سيس يطراح 33

( بمنظور AHژانگستروم ها) يبرا

 فرار هوا به سمت دودکاهش 

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

 ين طرح مطالعه و طراحيهدف از ا

کاهش  يمناسب برا يل بنديستم سيس

باشد که  يفرار هوا به سمت دود م

ز ين يمناسب و عمر کاف ييکارا يدارا

 باشد.

و  يد مفتح نشتيروگاه شهين ياز مشکالت واحد ها يکي

سمت هوا و دود  يل بندين سيه بيفرار هوا از ناح

 يگردد که مقدار هوا يباشد که باعث م يژانگستروم م

احتراق کوره کاسته شود و عالوه بر  ياز برايمورد ن

ژن يز کمبود اکسيکاهش راندمان ، در فصول گرم سال ن

د بر واحد ها گردد.نوع يتول يت هايباعث اعمال محدود

و عمر باال فاقد  يمثل خوردگ يل مختلفيموجود بدال

 باشد.يمناسب م يل بنديو...فاقد س
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 طرح

 داليل اولويت داشتن

طراحي و ساخت ترانسديوسرهاي  34

و ترانسديوسرهاي مگاوات  کتحري

 روگاه کرمانين يگاز يواحدها

تجهيزات سازي   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

 نيروگاهي

ه کطراحي و ساخت ترانسديوسرهايي 

 منطبق با نياز هاي نيروگاه باشد.

عدم همخواني ترانسديوسرهاي موجود در بازار با 

ترانسديوسرهاي نصب شده برروي واحدها و عدم 

 ردن نياز واحدهاکبرآورده 

آبند  يدکيو ساخت قطعات  يطراح 35

 ييک نوع جابجايدروليه يپمپ ها يها

رکوله يو پمپ س يستونيمثبت پ

 يمثبت دنده ا ييک نوع جابجايدروليه

مطابق با  Denisonساخت شرکت 

 سازنده ياستانداردها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

 نيروگاهي

ي پمپهاي کساخت قطعات يد

 مطابق با استاندارد سازنده کهيدرولي

 ي پمپهاکقطعات يد الت تامينکمش

آبند  يدکيو ساخت قطعات  يطراح 36

 يينجکشن نوع جابجايا يپمپ ها يها

ساخت شرکت  يچشيمثبت پ

Allweiler يمطابق با استانداردها 

 سازنده

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

 نيروگاهي

ي پمپها مطابق با کساخت قطعات يد

 استاندارد سازنده

 ي پمپهاکالت تامين قطعات يدکمش

 يولو ها يدکيو ساخت قطعات  يطراح 37

روگاه مطابق با ين يلر هايبو

 سازنده ياستانداردها

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

 نيروگاهي

ي ولوها مطابق با کساخت قطعات يد

 استاندارد سازنده

 ي ولوهاکالت تامين قطعات يدکمش

ش طول عمر يافزا يراهکارها يبررس 38

محفظه احتراق  يها ينگهدارنده کاش

روش اعمال  با V4442 ين گازيتورب

-Tile Holder A1 يپوشش بر رو

A2 ش طول عمر و يبه منظور افزا

ها و  يسک جدا شدن کاشيکاهش ر

و  ين گازيتورب يورود آن به پره ها

 ن.يدر تورب FODخطر 

شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي 

 گازي خراسان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

و  يش طول عمر نگهدارنده کاشيافزا -1

ت طول عمر يب امنيضر ين افزايهمچن

 قطعه در محفظه احتراق

کاهش -2زات يت کارکرد تجهيب امنيش ضريافزا -1

د قطعات داغ يخر ينه هايهز کاهش-3رات يزمان تعم

 محفظه احتراق

با  IGVتور يمعکوس اکچ يمهندس 34

آن در  يه سازيو شب AUMMAمارک 

مربوطه به منظور ارتقاء،  ينرم افزارها

تور ياکچ يدنده ها ساخت پوسته و چرخ

IGV  با توجه به کنترل فرکانس بودن

از  ين قطعات ناشيواحدها و استهالک ا

 فرکانس شبکهت يمشارکت در تثب

شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي 

 گازي خراسان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

معکوس و ساخت قطعات  يمهندس -1

تور ياستهالک باال در مجموعه اکچ يدارا

اجزا و  ياستخراج مشخصه فن - -2

 IGVتور يپوسته اکچ

د يرد و تولو کارک يوستگينان پيب اطميش ضريافزا-1

 IGVتور يشدن اکچ يساخت داخل و بوم-2برق 

پردازنده  يکارتها يق و بررسيتحق 43

MFP ستم يسABB  و ارائه راهکار در

 يتکرار يخصوص رفع فالتها

شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي 

 گازي خراسان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

شامل  يد يک کتابچه و سيارائه 

 شنهاداتياطالعات و ارائه پ

موجود و رفع مشکل و  يمشکالت کارتها يبررس

ستم که يکاذب در س ياز ظهور فالت ها يريشگيپ

 شود يم يباعث اشتباه در بهره بردار
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 طرح

 داليل اولويت داشتن

ست يز يندههايساخت سنسور اال 41

 اگزوز يدود خروج يبرا يطيمح

شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي 

 گازي خراسان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

ساخت  ياراوه بسته و روشها -1

ن ساخت سنسور يسنسورها و همچن

 يهمراه با گواه يشگاهينمونه ازما

 ونيبراسيکال

شنهاد ساخت ياعالم و پ -2ت از ساخت داخل يحما -1

 -3ر يشرکت توان 1134/17533/44در نامه شماره 

 ن نوع سنسورهاياردات اد و ويخر ينه هايهز

ه طرح جهت يو ته يمطالعه، بررس 42

ن ينکلوژر توربيش اياستفاده از گرما

 ن هاليتورب يبرا

شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي 

 گازي خراسان

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه ديتول

 نيروگاهي

و  يارائه و انجام راهکار بهمراه باالنس فن

 ياقتصاد

ط / يبه مح ي/کاهش پرت حرارتيمصرف داخلکاهش 

 کاهش مصرف سوخت /

 

 ها ها و فرآيند  يبي ( و اصالح روشکل ترکهاي نيروگاهي ) گازي ، بخاري و سي برداري از واحد  ه سازي و بهر  تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه .1.1

 داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و  زيرمحور محور اصلي شرکت هدف عنوان تحقيق فيرد

1 
 يش راندمان و کاهش مصرف آب در برج هايافزا

 روگاه اصفهانيخنک کن تر ن
 ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   روشيبي ( و اصالح کل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

نده رود و يدر رودخانه زا يبا توجه خشکسال

ت صرفه يروگاه و با توجه به اهميکمبود آب در ن

نه يل و بهيو تحل يبررس در مصرف آب ، ييجو

روگاه يخنک کن تر در ن يعملکرد برجها يساز

ن راستا پروژه يرسد در هم يبنظر م يضرور

 يملع يو ارائه روشها يحاضر با هدف طراح

 ييش کارايجهت کاهش مصرف آب و افزا

 ده استيف گرديخنک کن تعر يبرجها

 ش راندمانياد مصرف آب و افزايپرت ز

2 

افت يستم بازيس يو طراح يو اقتصاد يمطالعه فن

روگاه و ين ين گرمايحرارت کندانسور جهت تام

 مجاور يمحدوده مسکون

 ديتول شرکت مديريت توليد برق بعثت

سازي و   نگهداري، مطالعات بهينهتعميرات، 

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

 يو اقتصاد يفن يممکن و بررس يمطالعه روشها

 يه طراحيشنهاد روش مناسب و ارايآنها و پ

 يمفهوم

 روگاهيش راندمان کل نيافزا

3 

مشعلهاي بويلر  stabilizerبررسي علل سوختگي 

ار مناسب کا و ارائه راهکيبي نکل ترکبازيافت سي

 براي رفع آن

 ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي )نکاء(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   اصالح روشيبي ( و کل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

هدف از تعريف اين پروژه تحليل دقيق و مناسب 

يا همان استاباليزرهاي  deflector wingsاز 

ت برنر بويلر بازياب و بررسي کمشعلهاي دا

اهش سوختگي فلز پايه اين تجهيز کارهاي کراه

باشد است و در ادامه اين  ه گران قيمت نيز ميک

اين تجهيز با سوخت اندازي  ان راهکپروژه ام

 گردد. جايگزين غير گاز بررسي مي

هاي هدايت  ه از بالهکبا توجه به بازديدهايي 

استاباليزر( مشعلهاي -تور وينگزکننده )دفلک

ي از وجود کت برنر بعمل آمده است حاکدا

ل در زاويه جريان و منحني شعله اين کمش

مشعلها بوده است و عنايت به نواقص اسناد و 

در اختيار داده شده از سوي سازنده در  کمدار

خصوص طراحي سيستم و نياز شديد به حفظ 

تورهاي موجود نصب شده در واحد و توقف کدفل

هاي آن بدليل قيمت  هاي لبه ميزان سوختگي

شور که ساخت کگزاف اين باله هاي راهنما 
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ان کباشد، اين پروژه تعريف شده و ام اسپانيا مي

ا با شبيه سازي و نترل اين روند رکسنجي 

 تحليل انجام مي دهد.

4 

 Jellyمناسب مقابله با ين روشهاييو تع يبررس

Fishنه ير عوامل مزاحم به منظور بهي، جلبک و سا

 ستم خنک کنندهيس يساز

 ديتول شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي )نکاء(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  واحدبرداري از   ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

با اجراي اين پروژه مسئله رسوبگذاري و مزاحمت 

ها و ساير عوامل مزاحم کاي و جلب ماهيان ژله

برطرف خواهد شد. همچنين موجب افزايش 

ننده از طريق ارائه طرح ک کوري سيستم خن بهره

اهش درجه حرارت خواهد کمناسب و بهينه براي 

 بود.

اي شکلي بر روي  از چند سال پيش موجودات ژله

توريهاي باند اسکرين هاي سيستم آب خنک کن 

نيروگاه نکا مشاهده شد که وجود آنها باعث 

افزايش اختالف سطح طرفين باند اسکرينها و در 

ر دادن تقريباً دائم آنها در نتيجه لزوم در مدار قرا

مدار گرديد که موجب فرسايش قطعات شد. 

اي موجب خرابي زود رس  وجود ماهيان ژله

قطعات باند اسکرين ها گرديده و در مواردي نيز 

منجر به محدوديت توليد بار واحدها شده است. 

در صورت ادامه روند افزايش مقادير اينگونه 

له خرابي باند اي از جم ماهيان مشکالت عديده

اسکرينها، محدوديت بار واحدها و .... 

ها نيز در کناپذير خواهد بود. رشد جلب اجتناب

الت مي باشد. کن از ديگر مشک کسيستم خن

همچنين در سالهاي اخير، آب وارد شونده به 

ننده در فصل گرم ک کحوضچه آبگير سيستم خن

ه در زمان طراحي کتابستان گرمتر از حدي است 

يني شده است. اين موضوع منجر به ب پيش

افزايش مصرف سوخت در تابستان و محدود 

 شود. ردن توليد ميک

5 
 ياز سوختگ يريو ارائه راه حل جهت جلوگ يبررس

 خنک کن بال ولو ها ير هوايمس يل هايس
 ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  از واحدبرداري   ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

ار کردن علت آسيب ديدگي و ارائه راهکمشخص 

 الکجهت رفع اش
 اهش هزينه هاي نگهداري و تعميراتک

6 

بازگرداني  امکان تصفيه و يو اقتصاد يمطالعه فن

-HRSGپوند( و مخزن آب از استخر تبخيري )

Clean Drian براي مصارف مجدد 

 ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

بازگشت آب از استخر تبخيري و برگشت به 

 چرخه توليد

هزينه هاي توليد و افزايش راندمان اهش ک

 نيروگاه

7 

 يخصوصا آبند ها يدکيو ساخت قطعات  يطراح

ل واحد يگاز و گازوئ يکنترل ولو ها يتر هاياکچو

 يروگاه کرمان مطابق با استاندارد هاين يگاز يها

 سازنده

 ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

نترا ولوها مطابق با کي کساخت قطعات يد

 استانداردهاي سازنده
 نترل ولوهاکي کالت تامين قطعات يدکمش
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8 

مدل سازي مشعل هاي نيروگاه حرارتي شازند و 

جمله فشار بخار  تاثير پارامترهاي مختلف از

 اتمايزينگ در پايداري شعله

 ديتول شرکت مديريت توليد برق شازند )اراک(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

و مدل سازي مشعل هاي نيروگاه حرارتي شازند 

تاثير پارامترهاي مختلف از جمله فشار بخار 

 اتمايزينگ در پايداري شعله

 افزايش راندمان خروجي

4 

بهره  ينه مصرف آب برايبه يروش ها يبررس

ن اهواز با يروگاه رامين يبخار ياز واحدها يبردار

زان آب رودخانه يتوجه به کاهش روز افزون م

 کارون

 ديتول حرارتيت مادر تخصصي توليد نيروي برق کشر

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   يبي ( و اصالح روشکل ترکبخاري و سي

 ها فرآيند

روگاه ها و بخش يع و نين آب مطمئن صنايتام

 در استان خوزستان يکشاورز

از  ياز عدم امکان بهره بردار يريش گيپ

ن اهواز با توجه به يروگاه رامين يبخار يواحدها

 زان آب رودخانه کارونيروند کاهش م

13 
اصالح سيستم حفاظتي فيدر هاي موتوري باس 

 ولت 433هاي 
 توليد شرکت مديريت توليد برق شازند )اراک(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش بخاري

 ها فرآيند

جلوگيري از تريپ ناخواسته واحد به علت اشکال 

در فيدر هاي موتوري مربوطه. گزارش فني و 

تحليلي علل ناپايداري واحد و ارائه راه کار هاي 

عملي و فني در رابطه با روش حل مشکل و 

 .LVاصالح سيستم حفاظت فيدر هاي 

 433به علت اشکال سيستم حفاظتي فيدرهاي 

خطاي ايجاد شده در اين فيدر ها  LVباس هاي 

به پانل هاي باالدست انتقال مي يابد و سبب 

تريپ اين باس ها و در نتيجه تريپ واحد مي 

 گردد.

 ساخت دستگاه بلبرينگ گرمکن مغناطيسي 11
شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي گازي 

 خراسان
 توليد

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

ارائه طرح و ساخت دستگاه بلبرينگ گرم کن 

 مغناطيسي

افزايش سالمت قطعات دوار با توجه صحت  -1

حمايت از ساخت -2نصب قطعه   -3داخل  

) طي اخت دستگاه متناسب با نياز هاي نيروگاهس

شرکت توانير( 1134/17533/44نامه شماره   

12 
در واحد شماره  NOXبررسي علت باال بودن ميزان 

 يک و ارائه راهکار جهت کنترل و کاهش آن
 توليد شرکت مديريت توليد برق شازند )اراک(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

ايجاد تغييرات و اصالحيه در تجهيزات و 

 دستورالعمل هاي کنترل احتراق.

روش هاي مختلفي وجود  NOXبراي کنترل 

دارد که از جمله مي توان به استفاده از مشعل 

پايين اشاره کرد همچنين کنترل  NOXهاي با 

ميزان هواي اضافه تاثير زيادي در کنترل اين 

آالينده دارد. يکي از مشکالت اصلي نيروگاه ها 

حتي در زماني که از سوخت گاز استفاده مي 

و جرايم زيست محيطي  NOXکنند، تشکيل 

 مرتبط با آن است.

13 
بررسي علل بروز حوادث در سيستم تپ چنجر و 

 متعلقات آن و ارائه راهکار جلوگيري از حادثه
 توليد شرکت مديريت توليد برق بيستون

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

 جلوگيري از تکرار حوادث مشابه
ايراد در اين گونه تجهيزات باعث بروز حادثه و 

 خروج واحد به مدت طوالني مي گردد

14 
بررسي فني و اقتصادي راهکارهاي تغيير برجهاي 

 خنک کن واحدهاي نيروگاه بعثت به برج خشک
 توليد شرکت مديريت توليد برق بعثت

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

) گازي ،  هاي نيروگاهي برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

بررسي انواع راهکارهاي تغيير سيستم خنک کن 

از لحاظ فني و اقتصادر و ارايه راهکار مطلوب و 

 عملي

با توجه به قرارگرفتن نيروگاه در منطقه مسکوني، 

کاهش روزافزون سطوح آبهاي زيرزميني منطقه 

 تامين آبو بروز مشکل در 

15 
پيش بيني عملکرد بويلر واحدهاي بخار نيروگاه 

 بعثت با بکارگيري شبکه هاي عصبي
 توليد شرکت مديريت توليد برق بعثت

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ارايه راهکار و نرم افزاري براي پيش بيني عملکرد 

بويلر و تعيين بهينه پارامترهاي موثر بر عملکرد 

بررسي پارامترهاي موثر بر بهره برداري از بويلر و 

 تعيين بهينه آنها در شرايط مختلف کاري
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ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

 آن

16 
استفاده از بخار سوپرهيت مياني جهت اتمايز 

 مشعل مازوت
 توليد برق بيستونشرکت مديريت توليد 

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

بهينه يابي و استفاده از اين بخار و محل برداشت 

آن که موجب کاهش در مصرف سوخت مي 

 گردد

اين بخش استفاده از آن با توجه به فشار پايين 

نسبت به بخار اشباع درام منطقي تر به نظر مي 

 رسد

17 
امکان سنجي روش اکسيژن شويي لوله هاي 

 سوپرهيت در نيروگاه حرارتي شازند
 توليد شرکت مديريت توليد برق شازند )اراک(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

) گازي ،  هاي نيروگاهي برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

بررسي و امکان رسوب زدايي لوله هاي سوپر 

هيت به روش اکسيژن زدايي و ارايه راهکار و 

 روش عملياتي براي اين فرآيند

با توجه به عدم تاثير مطلوب روش هاي موجود 

در شستشوي لوله هاي سوپر هيتر و نياز به 

يي اين بخش از لوله ها در نيروگاه رسوب زدا

 شازند

18 

کنترل پروسه احتراق بويلر به روش فازي و بررسي 

ميزان تاثير آن بر روي راندمان احتراق و صرفه 

 جويي سوخت

 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

گازي ، هاي نيروگاهي )  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

صرفه جوئي ، کاهش هزينه ، کاهش آلودگيهاي 

 زيست محيطي

با توجه حساسيت راندمان واحد و بالطبع راندمان 

احتراق از نظر کاهش مصرف سوخت ، صرفه 

جوئي ، کاهش هزينه ، کاهش آلودگيهاي زيست 

داراي اهميت محيطي کنترل پروسه احتراق 

 بسيار زيادي براي نيروگاه خواهد بود

14 

بار به منظور تست  233ساخت محفظه فشار 

در نيروگاه  BCPاستاتورهاي بازپيچي شده 

 اصفهان

 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

 فراهم کردن شرايط تست واقعي

) پمپ آب  BCPبا توجه به اينکه موتورهاي 

گردشي بويلر ( در نيروگاه بازسازي مي گردد 

براي فراهم کردن شرايط تست واقعي نياز به اين 

 تجهيز مي باشد

23 
هيترهاي بازسازي و رفع عيب از والو سه راهي 

 ها فشارقوي و والو خروجي فيدپمپ
 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

با توجه به اينکه مهم ترين فعاليت در اين بخش 

جوشکاري است بهتر است با نظر کارشناسان 

مربوطه نحوه بازسازي و رفع عيب اين والوها 

 بررسي شود.

با توجه به اينکه مهم ترين فعاليت در اين بخش 

جوشکاري است بهتر است با نظر کارشناسان 

مربوطه نحوه بازسازي و رفع عيب اين والوها 

 بررسي شود.

21 
ها واحدهاي  فيدپمپبازسازي و رفع عيب از شافت 

 نيروگاه اصفهان
 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

با توجه به اينکه اين شافت ها بسيار گران قيمت 

تنها پوشش سطحي اين شافت ها  مي باشد و

آسيب ديده است ، پيشنهاد ميگردد که جهت 

 رفع عيب پوشش شافت ها اقدام گردد.

با توجه به اينکه اين شافت ها بسيار گران قيمت 

مي باشد و تنها پوشش سطحي اين شافت ها 

آسيب ديده است ، پيشنهاد ميگردد که جهت 

 رفع عيب پوشش شافت ها اقدام گردد.

22 

بررسي کارايي و اندازه گيري پارامترهاي سيستم 

ارتينگ نيروگاه و ارائه طرح بهينه جهت جلوگيري 

 از آسيب هاي مکرر تجهيزات

 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   اصالح روش بخاري و سيکل ترکيبي ( و

 ها فرآيند

آسيب ديدگي غير قابل ديد در بافت همبند 

شبکه ارت نيروگاه و عدم پيوستگي موضعي و 

همچنين شني بودن بستر اين سيستم چندين 

مرتبه باعث عدم کارائي و عملکرد ناصحيح اين 

سيستم شده و آسيب هاي هزينه بر، به تجهيزات 

نيروگاه وارد نموده است و از اين رو الزم است 

رامترهاي سيستم زمين ضمن استخراج پا

مطالعات الزم جهت ارائه طرح بهينه و بروز، به 

آسيب ديدگي غير قابل ديد در بافت همبند 

شبکه ارت نيروگاه و عدم پيوستگي موضعي و 

همچنين شني بودن بستر اين سيستم چندين 

عملکرد ناصحيح اين  مرتبه باعث عدم کارائي و

سيستم شده و آسيب هاي هزينه بر، به تجهيزات 

نيروگاه وارد نموده است و از اين رو الزم است 

ضمن استخراج پارامترهاي سيستم زمين 

مطالعات الزم جهت ارائه طرح بهينه و بروز، به 
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منظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي در آينده 

 صورت پذيرد.

منظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي در آينده 

 صورت پذيرد.

23 

پسابهاي کالريفايرها و و تصفيه خنثي سازي 

برجهاي خنک کن با هدف انطباق با استانداردهاي 

 محيط زيست

 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

گيري از آلودگيهاي پسآبهاي نيروگاه به جلو

 ترکيبات روغني و مازوت

در زمان بهره برداري از واحدها بخش عمده  .141

از درين کالريفايرها ،  پساب نيروگاه اصفهان

برجهاي خنک کن و سرريز تيکنر حاصل مي 

قليايي ،  PH اين نوع پسابها گردد . از ويژگيهاي

... مي باشد . ذرات معلق ، سولفات ، کربنات و

بهره برداري از استخرهاي ترسيبي و  احداث و

 سيستم تزريق اسيد )غير اتومات( از جمله

. بخش ديگري از 142امکانات موجود است . 

فعاليتهاي  پساب که حجم کمتري دارد ناشي از

بهره برداري از خطوط رزيني تصفيه خانه ها مي 

 شديدا PH نوع پسابها گردد. از ويژگيهاي اين

قليايي و يا اسيدي، ذرات معلق ، باال بودن غلظت 

کاتيونها و... مي باشد . سيستم حوض  آنيونها و

. 143خنثي سازي موجود کارآمد نمي باشد . 

به اين نکته الزم است که احتمال آلودگي  توجه

مازوت نيز  پسابهاي نيروگاه به ترکيبات روغني و

 وجود دارد )جداسازي کامل کانالهاي هدايت

 . (ميسر نمي باشد پساب از منابع آلوده کننده

24 

پسابهاي حاصل از  و تصفيه خنثي سازي

شستشوهاي شيميايي تجهيزات )اسيد شويي ، 

 قلياشويي و...(

 توليد شرکت مديريت توليد برق اصفهان

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

خنثي سازي پسآبهاي حاصل از شستشوي 

 شيميايي

در زمان تعميرات اساسي و دوره ئي واحدها  .241

شستشوي شيميايي تجهيزات  پسابهاي حاصل از

در مسير جداگانه ئي به استخرهاي الگون و 

گردند . مهمترين شستشوها  تبخيري هدايت مي

. اسيد شويي بويلر : ديواره داخلي 242عبارتند از: 

هاي بويلر اسيد شويي مي شوند . اسيد  لوله

 شويي بويلر شامل مرحله پخت قليايي ، اسيد

شويي ، آبکشي هاي متعدد و در نهايت پريزرو 

مربوطه  بويلر مي باشد. از خصوصيات مهم پساب

 مي توان به حجم بسيار زياد ، دماي باال ، فلزات

پساب در مراحل  سنگين ، ذرات فلزي ، تنوع

مختلف اسيد شويي ، وجود دترجنت و اکسيدان 

243و... اشاره نمود.  قلياشويي بويلر : ديواره  .

خارجي لوله هاي بويلر قلياشويي مي شوند . از 

مهم پساب مربوطه مي توان به  خصوصيات
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غلظت بسيار زياد ذرات ، محصوالت احتراق ، 

اد ، دماي باال ، فلزات سنگين و... زي حجم بسيار

. شستشوي ژونگستروم244اشاره نمود.   : 

ژونگسترومها توسط محلول سود )کولرهاي روغن 

داده  توسط محلول قليايي و دترجنت( شستشو

مي شوند . از خصوصيات مهم پساب مربوطه مي 

حجم زياد ،  توان به غلظت بسيار زياد ذرات ،

ي ، دترجنت و... اشاره دماي باال ، ترکيبات روغن

 .نمود

25 

تحقيق و بررسي علت فرسايش و خرابي نگهدارنده 

شکل ( در هنگام Tسوپرهيتر بويلر )تسمه و 

 مصرف سوخت مازوت و ارائه راهکارهاي عملي

 توليد شرکت مديريت توليد برق رامين )اهواز(

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  واحدبرداري از   ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

با توجه به کاهش سوخت گاز تحويلي به نيروگاه 

و افزايش مصرف سوخت در بويلرها ،خرابي 

نگهدارنده لوله ها بسيار زياد هزينه بر شده است 

و انتظار مي رود در اين تحقيق راهکارهاي الزم 

 عضل فوق ارائه گردد.جهت رفع م

کاهش خرابي ها و هزينه هاي ناشي از آن و 

 کاهش توقف واحدها

26 

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي خوردگي مواد 

مختلف نيروگاه بندرعباس در آب دريا و ارائه 

 راهکار عملي

شرکت مديريت توليد برق هرمزگان )بندر 

 عباس(
 توليد

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

بررسي و علت يابي خوردگي تجهيزات مواجهه با 

آب دريا و ارائه راهکار عملي جهت کاهش اثرات 

 خوردگي

خوردگي شديد تجهيزات غوطه ور در آب دريا با 

 خوردگي موجودتوجه به پارامترهاي 

27 

 AIRبررسي علل خوردگي در بسکت هاي 

HEATER  و امکان جايگزين کردن سيال مناسب

 بجاي بخار در سوت بالور هاي آن

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(
 توليد

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   سيکل ترکيبي ( و اصالح روش بخاري و

 ها فرآيند

کاهش هزينه هاي مربوط به تعويض بسکت ها و 

جلوگيري از کاهش اکسيژن اضافي هواي احتراق 

 و جلوگيري از افزايش فشار کوره

متالشي شدن تيغه هاي بسکت هاي اير هيتر ها 

و مسدود شدن مسير دود و هوا و کاهش هواي 

فشار کوره از نتايج  ورودي به کوره و افزايش

 خوده شدن بسکت ها مي باشد

28 

بررسي کارايي و مسايل جانبي برج هايبريد واحد 

يک نيروگاه شهيد مفتح و راههاي بهبود عملکرد 

 راندمان آن

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(
 توليد

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  واحدبرداري از   ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

 ها فرآيند

محصول نهايي شامل مطالعات جامعي شامل 

بررسي کارايي عملي پروژه انجام شده و مقايسه 

آن با ديتاهاي طراحي و پيشنهاد روشهاي بهبود 

 کارايي و افرايش راندمان برج مي باشد.

اولين بار در کشور در برج خنک کن هايبريد 

در نيروگاه شهيد مفتح توسط  44سال 

متخصصان داخلي مورد بهره برداري موفقيت 

آميز قرار گرفت. با توجه به نو بودن اين تجربه در 

کشور و نيروگاه، الزم است با تحقيقات جامعي 

کارايي آن مورد بررسي قرار گيرد و با مقادير 

ايل جانبي که مورد نظر طراح مقايسه گردد. و مس

ممکن است در اثر بهره برداري از آن بر عملکرد 

تعريف شده نيروگاه تاثيرات منفي داشته باشد 

،بررسي گردد و متناظر آن پيشنهاد هاي 

 اصالحي داده شود.

24 
بررسي کارايي و مسايل جانبي انتقال پساب همدان 

 به نيروگاه شهيد مفتح و راههاي بهبود عملکرد آن

مديريت توليد برق شهيد مفتح شرکت 

 )همدان(
 توليد

سازي و   تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه

هاي نيروگاهي ) گازي ،  برداري از واحد  ه بهر

ها و   بخاري و سيکل ترکيبي ( و اصالح روش

محصول نهايي شامل مطالعات جامعي شامل 

بررسي کارايي و همچنين مسايل حاشيه اي 

ساب از جمله تاثيرات منفي احتمالي بر انتقال پ

انتقال پساب خورجي از تصفيه خانه فاضالب 

اولين بار در کشور در نيروگاه همدان در سال 

مورد بهره برداري قرار گرفته است. با  1344
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لوله ها و مخازن و محيط زيست و ارايه پيشنهاد  ها فرآيند

 مناسب جهت برطرف کردن آنها مي باشد.

ين تجربه در کشور و توجه به جديد بودن ا

نيروگاه، الزم است با تحقيقات جامعي کارايي آن 

مورد بررسي قرار گيرد و مسايل جانبي که ممکن 

است در اثر بهره برداري از آن بر سيکل نيروگاه و 

تاثيرات منفي احتمالي بر لوله ها و مخازن )مثل 

رسوب گذاري و خوردگي( و تاثيرات زيست 

باشد، بررسي گردد و  محيطي و بهداشتي داشته

 متناظر آن پيشنهاد هاي اصالحي داده شود.

 

 نترل و ابزاردقيق نيروگاهيکسازي سيستم   مطالعات بهينه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

تهيه سيستم خبره جهت شناسايي سريع علت  1

 حوادث

شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي 

 )نکاء(

نترل و ابزاردقيق کسازي سيستم   مطالعات بهينه ديتول

 نيروگاهي

نرم افزار هوش مصنوعي  کمحصول نهايي پروژه ي

اپراتور خبره  که با ظهور هر آالرم، شبيه يکاست 

 گويد چه اقدامي بايد انجام دهد. بردار مي به بهره

ابزار و وسيله  کهوش مصنوعي يسيستم خبره يا 

است براي تحليل و شناسايي سريع علت حادثه. 

اپراتور  کرد يکموتور استنتاج و شبيه سازي عمل

خبره در مواجهه با آالرم يا تريپ يا حادثه هنر 

ا به هنگام کاصلي اين پروژه است )در نيروگاه ن

تريپ واحد هزاران آالرم و تريپ تجهيزات بر روي 

پ مي شود ولي تمام آنها معلول پرينتر چا

(effectبوده و ي )ک ( علتcause وجود دارد )

ه شناسايي علت تريپ مدت زيادي طول مي ک

شد. به هنگام رخداد خروج اضطراري واحد يا ک

ه تعداد آالرمهاي ظاهر کظهور آالرم با توجه به اين

باشد؛ بهره بردار زمان زيادي ندارد و  شده زياد مي

يعتر علت اصلي تريپ يا آالرم را بايد هرچه سر

شناسايي و به ديسپاچينگ اعالم و از حوادث و 

ارهاي پيشگيرانه انجام کعواقب بعضي عوامل، 

ه در هر صورت ظاهراً گرچه هزاران آالرم و کدهد 

زن بر روي پانل ظاهر مي گردد  کچراغ چشم

 کولي علت اصلي تريپ يا آالرم يا بروز حادثه ي

ه کعلول آن علت اصلي هستند چيز است مابقي م

اين امر نياز به تجربة شناخت فرايند دارد و 

شخص بايد قدرت تجزيه و تحليل فرايندي بااليي 
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ه همه افراد اين قدرت را ندارند و کداشته باشد 

ه همه اين قدرت تجزيه و کنبايد انتظار داشت 

موتور استنتاج و  کتحليل را داشته باشند لذا ي

 alarmه از ولوم کپايگاه داده الزم است 

reaction list  بتوان توسط الگوريتمهاي نرم

بردار را سريعاً سراغ اصل  افزاري مثل فازي، بهره

 ال بردکاش

بررسي علل نوساني شدن سنسورهاي لرزش نسبي  2

توربين بخار ناشي از تحت تاثير بودن بارهاي 

اشکاالت ذغالهاي  يع برخرغم رفيي علکتريکال

 ار مناسبکارت رتور ژنراتور و ارائه راه

نترل و ابزاردقيق کسازي سيستم   مطالعات بهينه ديتول شرکت مديريت توليد برق کرمان

 نيروگاهي

ال نوساني شدن سنسورهاي لرزش کرفع اش

 توربين و جلوگيري از خروج اضطراري واحد

و نرمال از واحدهاي بخار  SAFEبهره برداري 

 نيروگاه

 

 مطالعات خوردگي و تعيين عمر باقيمانده تجهيزات و قطعات نيروگاهي .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

بررسي علل خوردگي هيترهاي مخازن مازوت و  1

 جهت رفع آن ارائه راه حل مناسب

شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي 

 )نکاء(

مطالعات خوردگي و تعيين عمر باقيمانده  ديتول

 تجهيزات و قطعات نيروگاهي

ه پس از انجام کهدف از ارائه اين پروژه اين است 

هايي با جنس مناسب استفاده  تحقيق بتوان از لوله

ردن سوخت، مجدداً کنمود تا بخار حاصل از گرم 

وله شده و از هدر رفتن بخار کارد سيستم سيرو

باشد جلوگيري  ه حاوي مواد شيميايي و ... ميک

 بعمل آيد و از اتالف سرمايه نيز جلوگيري نمود.

تخريب يا فاسد شدن يک ماده جامد )باالخص 

فلزي( در واکنش با محيطي که در آن قرار دارد را 

گويند. اغلب شامل اکسيد شدن يا  خوردگي مي

ال رفتن عدد اکسيداسيون در اثر ترکيب با با

هاي  باشد. محيط اکسيژن يا يک غير فلز ديگر مي

خورنده اغلب شامل هوا )اکسيژن(، رطوبت، آبهاي 

تازه، شور، اسيدي، قليايي، مايعات خورنده ديگر 

شامل الکل، مواد نفتي، گازهاي خورنده مثل کلر، 

د آمونياک، سولفيد هيدروژن و ... گوگرد آزا

وهمچنين هيدورژن سولفوره، خود بخود خاصيت 

خورندگي داشته و در سيستم سوخت رساني و 

نمايد.  اماده سازي سوخت ايجاد خورندگي مي

وجود فلزات واناديم و سديم در خاکستر نيز باعث 

گردد. در سوختهاي  ها مي خورندگي شديد لوله

سنگين حفظ هموژن بودن سوخت حائز اهميت 

وط کردن مداوم سوخت بدين منظور بوده و از مخل

گردد. با توجه به وجود فلزات از قبيل  استفاده مي

ل و گوگرد و ... در سوخت، کواناديم، سديم، ني
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

هاي هيتر در مخازن سوخت نيروگاه  خوردگي لوله

 شود. ا زياد ديده ميکن

بررسي عمر باقيمانده لوله هاي واتروال و  2

 سوپرهيتر )لوله هاي بويلر(

مطالعات خوردگي و تعيين عمر باقيمانده  ديتول شرکت مديريت توليد برق رامين )اهواز(

 تجهيزات و قطعات نيروگاهي

لر عبارت است از يمانده بويعمر باق يابيهدف از ارز

 يريجلوگ -2 ياجبار ياز خروجها يريجلوگ -1: 

م فواصل يتنظ -3 يرضروريغ يض هاياز تعو

نه کردن يو به اصالح -4رات يو تعم يبازرس

 ش عمر واحديافزا -5 يط بهره برداريشرا

 يلر نقش مهميبو يمانده لوله هايبرآورد عمر باق

 يها و روشهايم فهرست بازرسيرات و تنظيدر تعم

 فا خواهد کرديس ايو سرو ينگهدار

 يعمر مولدها ينيو مطالعه تخم يبررس 3

 ستان وبلوچستانيزل استان سيد يها روگاهين

مطالعات خوردگي و تعيين عمر باقيمانده  ديتول اي سيستان و بلوچستان منطقهت برق کشر

 تجهيزات و قطعات نيروگاهي

ک امر مهم ي يزليد يروگاههايآماده نگهداشتن ن

بلک اوت و مواقع  ين به موقع در حالتهايدرتأم

ن واحد بوده که وارد شبکه يعتريسر ياضطرار

ت آن محفوظ ين جهت اهميشده است از ا

 باشد.يم

که  يه قطعاتينکه کليبا توجه به ا يزليد يمولدها

جه يباشد نتيض مير هستند قابل تعوياستهالک پذ

ض قطعات مولد با عمر باال يم که با تعويريگيم

نکه يد کما اينمايه خود را حفظ ميراندمان اول

 يار دارد حدود سين شرکت در اختيکه ايواحدهائ

ات و راندمان ض قطعيبا تعو يسال قدمت دارند ول

که قطعات يه آن حفظ شده است و در صورتياول

د ادامه خواهد يض گردد بازهم سالها به توليآن تعو

و با توجه قدرت آن در  يلينکه بداليداد مگر ا

ر يشبکه برق موثر نباشد البته در قالب پدافند غ

گاه خود را يجا يزليد يروگاههايشه نيعامل هم

ن يعتريسر يحفظ کرده و در مواقع اضطرار

بوده است که درحداقل زمان ممکن مورد  يواحد

 گرفته است. يبهره بردار

 

 ها  نولوژي پيشرفته و بهينه در نيروگاهکاستفاده از ت .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يره سازيذخ يهايفناور يريبکارگ يامکان سنج 1

ش يبه منظور افزا يحرارت يروگاه هايدر ن يانرژ

 د برقيدر تول ييکارآ

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 ها  نيروگاه

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

روگاه در يد نياز افت توان تول يجبران بخش

ش راندمان، کاهش مصرف ي، افزايساعات کم بار

 يطيست محين بهبود آثار زيسوخت و همچن

ت يفيان حرارت کياستفاده از جر يبررس 2

 د برقيتول ي( براLow Grade Heatن)ييپا

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 ها  نيروگاه

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

روگاهها به منظور ين در نينو يهاياستفاده از فناور

ش راندمان و يحرارت تلف شده، افزا يابيباز

 يانرژ يره سازيت ذخيش ظرفيافزا
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يساز نهيبه در نينو يهاروش يبررس 3

 تگريهدا روش)  يحرارت يهاروگاهين يکندانسورها

( با هدف Wind guide technology باد

 يش راندمان خنک کاريافزا

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 ها  نيروگاه

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

منظور روگاهها به ين در نينو يهاياستفاده از فناور

د و يت توليش ظرفيو افزا يکاهش اتالف انرژ

 راندمان

ربات بازرس ژنراتورهاي واحد طراحي و ساخت  4

 حرارتي

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول اصفهان اي منطقهت برق کشر

 ها  نيروگاه

ه رتور درون کبا انجام اين پروژه ميتوان در حالي

ربات خزنده به همراه  کژنراتور قرار دارد ي

تجهيزات الزم از ميان فاصله هوايي استاتور و رتور 

ند و ضمن انجام کت کبر روي عايقها يا هاديها حر

 اربر ارسال نمايدکتستهاي غير مخرب نتايج را به 

ه در بازرسي ژنراتورهاي حرارتي کبا توجه به اين

نياز به خارج نمودن رتور از استاتور و صرف وقت 

ه که بسيار است توليد و استفاده از رباتي و هزين

بتواند بدون خارج نمودن رتور به عمليات بازرسي 

و عيب يابي رتور و استاتور بپردازد ميتواند بسيار 

 مقرون به صرفه باشد.

نمونه پايلوت  کپياده سازي فيلدباس در ي 5

 نيروگاهي

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاز تاستفاده  ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

رد فيلدباس در کسب تجربه علمي و ارزيابي عملک

 نيروگاه

ه کباتوجه به مزاياي مشخص استفاده از فيلد باس 

اربرد آن کر شده و همچنين کدر مراجع متعدد ذ

يد بر توسعه فناوري و کدر جهان و همچنين تا

سازي فيلدباس استفاده از آن ها در ايران و پياده 

براي اولين بار در ايران جهت اهداف پژوهشي و 

اربردي براي آشنايي متخصصان و مهندسين با ک

امالً مفيد و کبخش هاي مختلف فيلدباس 

 اربردي مي باشد.ک

جهت  Low NOx يو ساخت مشعل ها يطراح 6

 بخار يروگاه هاين

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاز ت استفاده ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

و ساخت نمونه مشعل  يطراح يد دانش فنيتول

Low NOx کشور يصنعت يدر مجموعه ها 

هوا و ضرورت  يبا توجه به موضوع خاص آلودگ

 يمت بااليربط و قيت استانداردها ذيرعا

 يسازندگان خارج

ان سنجي استفاده از سيستم هاي نوين آب کام 7

ن هاي غشايي نانوساختار براي تصفيه ک شيرين

م کو  کپساب هاي شور نيروگاهي در مناطق خش

آب ، انتخاب سيستم بهينه و ساخت پايلوت آن در 

 نيروگاه منتخب

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

 براي غشايي سيستم ترين مناسب انتخاب •

 برآورد • ايران در نيروگاهي هاي فاضالب تصفيه

 بازيابي در نوين هاي روش ارگيريکب اقتصادي

 نمونه پايلوت ساخت • فاضالب

 در ها نيروگاه نياز مورد آب از بخشي تامين •

 فاضالب ميزان اهشک •م آب ک و کخش مناطق

 صفر به هدف با ها نيروگاه از شده ريز دور هاي

 (Zero Liquid discharge) آنها رساندن

 يه پساب ناشيتصف يستم هايو ساخت س يطراح 8

ستم خنک کن تر به منظور استفاده ياز بلودان س

 يروگاهيکل نيمجدد در س

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

مربوط به  ينه هايهزروگاه و يکاهش مصرف آب ن

و  يست، طراحيط زيمح يآن، کاهش آلودگ

 ه مناسبيستم تصفيساخت س

با توجه به کمبود منابع آب، کاهش مصرف آب در 

 يروگاه ها با استفاده مجدد از پساب ها امرين

اد پساب يگر، حجم زيد ياست. از سو يضرور

به  يب رسانيروگاه ها باعث آسياز ن يخروج

پساب  يشد که با جمع آورست خواهد يط زيمح

را کاهش  ين آلودگيتوان ا يافت آنها ميها و باز

 داد.

ه جهت ين تصفينو يستم هايو ساخت س يطراح 4

 يفعل يه خانه هاياستفاده مجدد از شورابه تصف

 روگاه هاين

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

ه يتصف يستم هايحاصل از س يکاهش شورابه ها

 ZLD(zero liquidبا استفاده از 

discharge استفاده مجدد از آب حاصل از ،)

ست حاصل از شورابه ها يط زيمح يکاهش آلودگ

 ه، کاهش مصرف آبيتصف يستم هايز سيو دورر



     15                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 
محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 روگاه هايه شورابه ها در نيتصف

ساخت  يو امکان سنج يطراح ين دانش فنيتدو 13

از دود  SOxستم اسکرابر جهت کاهش يداخل س

 روگاه هاياز اگزوز ن يخروج

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 ها  نيروگاه

و فراهم ساختن ساخت داخل  يطراح يساز يبوم

 زين تجهيا

 روگاه هاياز ن يخروج يندگيلزوم کاهش آال

بررسي ، طراحي و جايگزيني سيستم اتوماسيون  11

 AEG کمطابق سيستم الجي DCSصنعتي 

نيروگاه  4نترل و حفاظت تجهيزات( در واحد ک)

 اصفهان

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 ها  نيروگاه

با توجه به اينکه سيستم موجود کنترل و حفاظت  شرفتهيپ يها ياستفاده از تکنولوز

بصورت رله اي و کارتهاي الکترونيکي قديمي مي 

باشد که بعضا قطعات مورد نياز جهت تعمير آن 

 کمياب و از رده توليد خارج شده است

ش دور يافزا يو امکان سنج يبررس 12

ر ييروگاه با استفاده از تغين 6kv يالکتروموتورها

 ه الکتروموتورهايتغذفرکانس 

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول شرکت مديريت توليد برق رامين )اهواز(

 ها  نيروگاه

اهش محدوديت کباال بردن قابليت بهره برداري ، 

 بهره برداري و خطاي نيروي انساني

تروموتورها با کباال بردن قابليت بهره برداري از ال

 ه الکتروموتورهايفرکانس تغذر يياستفاده از تغ

روگاه بخار يه ساز نيشب I/O يساخت کارت ها 13

 روگاه طرشتيموجود در ن

شرکت مديريت توليد برق شهيد فيروزي 

 )طرشت(

نولوژي پيشرفته و بهينه در کاستفاده از ت ديتول

 ها  نيروگاه

يدکين لوازم ي( تام2ساخت کارت  (1 يداخلق منابع ين قطعات از طريتام (1   

 

 يبي (کل ترکهاي مختلف ) گاز، بخار و سي  ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

بررسي پروفيل شعله نازلهاي مشعل) سوخت  1

 کبويلر يمازوت( و توزيع دما در ديواره هاي 

 واحد

هاي مختلف   ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه ديتول شرکت مديريت توليد برق رامين )اهواز(

 يبي (کل ترک) گاز، بخار و سي

وره کارهاي عملي توزيع مناسب دما در کارائه راه

اهش محدوديت ک، افزايش راندمان سوخت ، 

 هاي توليد و خروج

ي بويلر ، توزيع نامناسب سوخت ازمشعل ها

التي درخصوص بهره برداري از بويلر )هنگام کمش

استفاده از سوخت مايع( ، سوختن لوله هاي بويلر 

، افزايش دوده در سطوح حرارتي ، محدوديت 

هاي توليد و خروج واحد، لذا ضرورت دارد 

رد آن موردمطالعه و کپروفيل سوخت و عمل

 بررسي قرار گيرد
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

، کنازلهاي ثابت و متحررد کبررسي و مقايسه عمل 2

ت هاي ايرهيتر و تهيه کسيستم شستشوي بس

دانش فني ساخت نازلهاي بهينه واحدهاي 

 نيروگاه رامين

هاي مختلف   ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه ديتول شرکت مديريت توليد برق رامين )اهواز(

 يبي (کل ترک) گاز، بخار و سي

دود بر روي با توجه به اثرات نامطلوب نشست 

تهاي ايرهيتر ، انتظار به اين است ماحصل اين کپا

اهش گرفتگي و خوردگي کتحقيق منجر به 

ايرهيتر ، تسهيل در شستشوي آن ، باال بردن 

ارايي و تبادل حرارتي ايرهيتر و در نتيجه ک

اهش محدوديت هاي توليد ناشي از ايرهيتر ک

 گردد

اعث ت هاي ايرهيتر بکنشست دوده ها بر روي پا

ه ضمن کعدم تبادل حرارتي مناسب آنها گرديده 

اهش راندمان ايرهيتر سبب گرفتگي ، خوردگي ک

ت ها مي گردد و در نهايت کو از بين رفتن پا

 باعث محدوديت توليد نيروگاه مي شود

بررسي و بهينه سازي سيستمهاي دوده زدا در  3

ارگيري روشهاي کبويلرهاي نيروگاهي با ب

 واحد نمونه کپياده سازي آن در يي و کوستيکآ

هاي مختلف   ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 يبي (کل ترک) گاز، بخار و سي

 افزايش راندمان بويلرها ي بويلريبهينه سازي سيستم دودهزدا

هاي ذخيره سازي  امکان سنجي بکارگيري فناوري 4

در نيروگاه هاي حرارتي به منظور افزايش انرژي 

 کارايي در توليد برق

هاي مختلف   ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه ديتول ت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيکشر

 يبي (کل ترک) گاز، بخار و سي

ارزيابي و امکان سنجي تکنولوژي هاي مختلف 

اد مورد استفاده در ذخيره سازي انرژي و پيشنه

تکنولوژي مناسب جهت ذخيره سازي انرژي در 

 نيروگاه هاي حرارتي

 لزوم مديريت توليد و توزيع برق متناسب با تقاضا

مشعل  يع هوا در جعبه هوايتوز يه سازيشب 5

روگاه بندرعباس، ارائه راهکار مناسب يلر نيبو

 ع هوايجهت بهبود توز

شرکت مديريت توليد برق هرمزگان )بندر 

 عباس(

هاي مختلف   ها در بخش  افزايش راندمان نيروگاه ديتول

 يبي (کل ترک) گاز، بخار و سي

ع هوا در يارائه راهکار مناسب جهت بهبود توز

 لريمشعل بو يجعبه هوا

احتراق و رشد شعله  يرينکه شکل گيبا توجه به ا

ع سوخت و هوا در ير نحوه توزيلر تحت تأثيدر بو

مطالعه چگونگي ن يمشعل ها ميي باشيد، بنيابرا

لر و يهوارسان بو يان هوا در کانال هايع جريتوز

ت فراواني برخوردار يمشعلها از اهم يجعبه هوا

مشعل،  يش دبيي هيواييا افيزاياست. کياهش و 

ن يجهت، درجه حرارت و ابعاد شعله و همچن

ر يد آلودگي را در کوره کامالً تحت تأثيزان توليم

کنواخت هوا يع يتوزقرار مي دهد. در صورت عدم 

ک يل شده از يمشعلها، شعله تشک يدر جعبه هوا

مشعل ميتواند منحرف شده و باعث گداختگي 

ن مشکل در يک مشعل گردد که ايواتروالها نزد

 روگاه بندرعباس مسبوق به سابقه ميباشد.ين
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 تعيين مزايا و معايب هر نوعها و   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي   نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

و طراحي ياتاقان راهنماي  يامکان سنج 1

 Rubber) کاز جنس پالستي C.W.Pپاييني

Cutاري با آبک( و روان 

شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي 

 )نکاء(

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

ه از کهدف از طراحي مجدد، رسيدن به ياتاقاني 

اري استفاده کجنس رابر و از آب دريا جهت روان

نمايد در نهايت از ورود گريس به محيط زيست 

 جلوگيري شود.

از جنس برنز و  C.W.Pاقان راهنماي پاييني يات

اري مي گردد. نسل فعلي بسيار کبا گريس روان

ل تر از ياتاقان رابر مي کگران و ساخت آن مش

 کباشد. نسلهاي جديد پمپ هاي آب خن

شورهاي پيشرفته از جنس رابر و کدر  C.W.Pنک

اري استفاده کبراي روان C.W.P ياز آب خروج

 مي گردد.

 ينيرزميمنابع آب ز يه مصنوعيتغذ يسنجامکان  2

روگاه با استفاده از پساب و فاضالب يموجود در ن

 در مجموعه يديتول

شرکت مديريت توليد برق شهيد فيروزي 

 )طرشت(

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

امکان  - ينيرزميمنابع آب ز يکاهش بار آلودگ - موجود در مجموعه ينيرزميآب ز اء منابعياح

 يت هاياستفاده مجدد از پساب حاصل از فعال

يروگاهين  

ساخت  يو امکان سنج يطراح ين دانش فنيتدو 3

در دود  NOxکاهش  يبرا SCRستم يداخل س

 روگاه هاياز اگزوز ن يخروج

برق ت مادر تخصصي توليد نيروي کشر

 حرارتي

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

و فراهم ساختن ساخت داخل  يطراح يساز يبوم

 زين تجهيا

 روگاه هاياز ن يخروج يندگيلزوم کاهش آال

ان تصفيه پسابهاي حاصل از کبررسي ام 4

ا با کشيميايي تجهيزات نيروگاه نشستشوي 

 (wetlandاستفاده از تاالب )

شرکت مديريت توليد برق شهيد سليمي 

 )نکاء(

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

ان استفاده از کهدف از اجراي اين پروژه، بررسي ام

wetland  به جاي تصفيه شيميايي و يا به عنوان

ا کميلي پسابهاي شيميايي نيروگاه نکتصفيه ت

پايلوت پلنت  کباشد و محصول نهايي ي مي

 باشد. مي

در حال حاضر پسابهاي حاصل از شستشوي 

ا به استخر خنثي کشيميايي تجهيزات نيروگاه ن

 PHسازي منتقل و پس از تزريق سود و تنظيم 

ود در پساب به امالح نامحلول تبديل امالح موج

نشيني، پساب تصفيه شده به دريا  شده و پس از ته

 گردد. تخليه مي

 يطرح ها يسه و امکان سنجيمعرفي و مقا 5

از دود خروجي بويلر و انتخاب طرح  ييسولفورزدا

 نهيبه

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح 

 )همدان(

  نولوژيکانواع تمطالعات مرتبط با شناسايي  ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

مهمترين نتيجه و محصول اين طرح کاهش غلظت 

اکسيدهاي گوگرد در خروجي دودکش بوده و 

ند آن منجر به توليد محصوالت قابل فروش يفرآ

مانند سولفات آمونيم مي گردد که بخشي از هزينه 

 خواهد نمود.هاي طرح را جبران 

مي کمهمترين منبع ايجاد آالينده هاي هوا از نظر 

يفي در نيروگاههاي حرارتي، فرآيند احتراق کو 

ي از آالينده هاي حاصل از احتراق کمي باشد. ي

يبات بيشتر در کسيدهاي گوگرد هستند. اين ترکا

ه ماده سوختني آن کاحتراقي به وجود ميآيند 

است. بسياري از سوخت مايع(مازوت يا گازوئيل) 

مشکالت خوردگي داکت ها و آسيب رسيدن 

تجهيزات مرتبط با محصوالت احتراق در تاسيسات 

نيروگاهي در اثر وجو ترکيبات گوگرد در 

محصوالت احتراق و تشکيل محيط هاي بسيار 

ر محيط زيست هم د. است اسيدي ي¬خورنده

ترکيبات گوگرد باعث بروز مشکالت متعددي مي 

است که به هر نحو ممکن اين  شوند. مناسب

ترکيبات از محصوالت احتراق خروجي از دودکش 
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

حذف شوند. روش هاي مختلفي براي اين کار ارائه 

شده که در ادامه معرفي مي شوند که با توجه به 

ن روش يمناسب تر يستميس يها يطرح و بررس

 خواهد شد.. ييانتخاب و اجرا

 يستم کنترل صدا برايو ساخت س يطراح 6

 روگاه بندرعباسيتور نيار يه و ديتخل يرهايش

شرکت مديريت توليد برق هرمزگان )بندر 

 عباس(

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

 يه و ديتخل يرهاياز ش يناش يگاهش آلودگ

 صدا ستم کنترليتور با ساخت سيار

 يرهاياز ش يناش يصوت يآلودگ يبعلت سهم باال

 روگاه بندرعباسيتور نيار يه و ديتخل

 ينده هايرامون آثار مخرب آاليق جامع پيتحق 7

 ،ياهيپوشش گ خاک، دود مازوت بر آب،

ر عوامل يدام ، انسان و سا ،يمحصوالت کشاورز

 د مفتحيروگاه شهيدر مناطق اطراف ن

شهيد مفتح  شرکت مديريت توليد برق

 )همدان(

  نولوژيکمطالعات مرتبط با شناسايي انواع ت ديتول

ها و تعيين مزايا   اهش آاليندگي نيروگاهکهاي 

 و معايب هر نوع

رامون آثار يجامع پ ين طرح بررسيهدف از ا

دود مازوت بر  ينده هايمخرب آال

،دام  ي،محصوالت کشاورزياهيآب،خاک،پوشش گ

روگاه يمناطق اطراف ن ر عوامل دري، انسان و سا

باشد . که تالش شود با استناد به  يد مفتح ميشه

صورت  يق جهت اقدامات مقتضين تحقيج اينتا

 رد.يگ

ن يست و همچنيط زيت حفظ محيبا توجه به اهم

د يروگاه شهين ينکه سوخت واحدهايبا توجه به ا

ک يباشد . لزوم انجام  يمفتح اکثرا مازوت م

نده يآثار مخرب آال يبررسرامون يق جامع پيتحق

مثل  يطيدود مازوت بر عوامل مح يها

،دام  ي،محصوالت کشاورزياهيآب،خاک،پوشش گ

روگاه ير عوامل در مناطق اطراف ني، انسان و سا

ن يانجام ا يشود.از طرفيد مفتح احساس ميشه

استان الزم و  يمقامات محل يق جامع از سويتحق

 عنوان شده است. يضرور

 

 عيانتقال و فوق توزمحور  .2

 رويانتقال ن يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد .1.1

 داشتن اولويت داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

رات يتعم و يات نگهداريعمل ياثر بخش يابيارز 1

 ينيگزيجهت جا يياجرا يرانه وارائه راهکارهايشگيپ

RCM يبه جا PM 

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز سمنان اي منطقهت برق کشر

 روين

 -زات يتجه يريش سطح دسترس پذيافزا -

کاهش  -نان شبکه يت اطميوقابل يش کارائيافزا

ير ونگهداريمرتبط با تعم ينه هايهز  

 يبررسرانه تاکنون يگيپ يسهايبا توجه به انجام سرو

انها انجام نشده است ضمن  يدر خصوص اثر بخش

سهاممکن است لزوم ين سروياز ا ينکه انجام برخيا

رد يقرار بگ يابيمورد ارز يستينداشته باشد وبا

به PMکرد از ير روييمطالعات با تغ يستين بايبنابرا

RCM رديانجام پذ 

ه کردن شبکرون که در سنکبررسي پايداري شب 2

 ه ايرانکشبمنستان با کتر

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز مازندران اي منطقهت برق کشر

 روين

رون کتعيين پيش شرط ها و شرائط الزم جهت سن

 ه و ارائه دستورالعمل .کردن دو شبک

ه کردن دو شبکرون کالت در سنکبا توجه به بروز مش

 ضرورت دارد. در موارد قبلي بررسي دقيق تر موضوع
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شبکه انتقال  يابيباز ين ساختار استراتژييتع 3

 شدن يره ايژه در حالت جزيجان بويآذربا

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 روين

ل جدا شدن شبکه يدال يق بررسين تحقيهدف ا

باشد.  يم يسراسرجان از شبکه يه آذربايبرق ناح

بر آن است تا با توجه به  يق سعين تحقيدر ا

 يط بهره بردراياطالعات و گزارشات موجود، شرا

ستم ، با استفاده از يشدن س يره ايدر لحظه جز

ل يو تحل يل حادثه مورد بررسيدال يه سازيشب

ج بدست آمده يرد و با توجه به نتايقرار گ

مجدد شبکه  يابيدر جهت باز يمناسب يراهکارها

 ه گردد.يارا

 کي سيستم قدرت در مقابل يکحفظ امنيت دينامي

اغتشاش بزرگ داراي بيشترين اهميت است. 

تشخيص سريع، دقيق و بالدرنگ ناپايداري براي 

نترل اضطراري ضروري کارگيري برخي اعمال کب

سيستم قدرت خطاهاي شديد  کباشد. در ي مي

ه و باعث اهش دادکن است پايداري سيستم را کمم

بين  يايجاد نوسانات و حتي از دست رفتن همگام

ه ژنراتورها کنها شوند. در صورتي يگروههايي از ماش

نتوانند به طور موثري دوباره باهم همگام شده و 

ه وجود کشدن پسيو شب پايدار گردند احتمال جزيره

 -هاي پسيو داراي تعادل توليد  دارد. متاسفانه جزيره

ه کنند ک ير ناپايداري را ايجاد ميمصرف نبوده و جزا

ن است سيستم قدرت را تا کخود اين امر نهايتا مم

 امل پيش ببرد.کفروپاشي 

در خصوص نحوه در مدار قرار دادن  يمطالعه و بررس 4

وولت يک 433وصل مجدد خطوط انتقال  يرله ها

 د قدرتيا بدون کليبلند مجهز به راکتور شنت با و 

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز غرب اي منطقهت برق کشر

 روين

ده يل پديبا توجه به احتمال وقوع اضافه ولتاژ به دل

رزونانس در خطوط انتقال بلند مجهز به راکتور 

خطوط  يشنت و به منظور کاهش زمان قطع

 يو مدلساز يشبکه، ضمن بررس يداريوحفظ پا

مرتبط با وصل مجدد  يهاده ياز پد يشبکه گزارش

 وشرق الهيد–لوولت مرصاد يک 433دو خط 

 انجام اساس نيا بر و هيته مفتح -کرمانشاه

 ماتيتنظ نيهمچن و الزم يراهکارها و اقدامات

ه شده و يخط ته يوصل مجدد و حفاظت يرله ها

 گردديشنهاد ميپ

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن

 يداريو و پايت توان راکتيشناخت وضع و يبررس 5

ع برق غرب و ارائه يولتاژ در شبکه انتقال و فوق توز

 بهبود يراهکارها

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز غرب اي منطقهت برق کشر

 روين

نده يدر شبکه موجود و آ يداريانجام مطالعات پا

حساس و  ينه هايش ييبرق غرب و شناسا

 يو اصالح يعمل يبارها و ارائه راهکارها يمدلساز

از  يريولتاژ شبکه و جلوگ يداريجهت بهبود پا

 يدارياز ناپا يناش يوقوع خاموش يضررها

ق در ين مطالعه و تحقيولتاژ و همچن يوفروپاش

برنامه  يو در حوزه هايت توان راکتيريخصوص مد

وو يراکتع و کنترل توان يو و توزيتوان راکت يزير

و  يو اقتصاد يفن يابيچالش ها و ارز يبررس

نه توان يت بهيريراهکارها جهت مد يت بندياولو

و در حوزه برق غرب به منظور کاهش تلفات يراکت

 ولتاژ يداريل و پايو بهبود پروف

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن

 ولتاژ شبکه يداريل و پاي،کاهش تلفات و بهبود پروف
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دگاه بروز يسک از دين نقاط رييو تع يبررس 6

رزونانس و فرورزونانس شبکه انتقال  يها دهيپد

از  يريجلوگ ياتيعمل يخوزستان و ارائه راهکارها

 اثرات مخرب آنها

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز خوزستان اي منطقهت برق کشر

 روين

ده يحساس به وقوع پد يمحل ها نييتع -1

ن پروژه يج حاصل ازايرزونانس با استفاده از نتا

 يل مطالعاتيارائه نرم افزار و فا -2شود. يمشخص م

. يط مختلف بهره بردارين پروژه در شرايحاصل از ا

ده ياز وقوع پد يريجهت جلوگ ييارائه راهکارها -3

رزونانس و فرو رزونانس در شبکه انتقال و فوق 

 -4. يج مدلسازيع خوزستان با توجه به نتايتوز

از  يريجلوگ يبرا يبهره بردار يدستورالعمل ها

ارائه  -5ط فوق به بهره برداران شبکه يوقوع شرا

کامل آن و  يل مطالعاتيکتابچه گزارش و فا

از جهت يمورد ن يآموزش يکالسها يبرگزار

 اي منطقهآموزش کارشناسان شرکت برق 

انجام مطالعات  يتوانمند ساز ياخوزستان در راست

ن يبا لحاظ نمودن توسعه شبکه و احتمال رخدداد ا

يآت يده در سال هايپد . 

 يکه در آنها عناصر دارا ييدر مدارها و شبکه ها

( وجود دارد در حاالت c)ي( و خازنL) يت سلفيخاص

که عناصر سلف و خازن و يدر صورت ط خاص ،يو شرا

با  يخاص يکيزيابطه فر يه دارايفرکانس منبع تغذ

ن شبکه يان ايولتاژ و جر يت هايگر شوند ، کميکدي

ن يدا خواهند کرد که ايپ ير قابل مالحظه ايها مقاد

زان باال اگر به روش يان و ولتاژ مدار به ميش جريافزا

توانند باعث  يکنترل و محدود نشوند م يمناسب يها

 د ها ويزات و کليبه تجه ياديوارد آوردن صدمات ز

زات يون تجهيزوالسين رفتن اين باعث از بيهمچن

ون قسمت مختلف يزوالسين ايو همچن يفشار قو

ش قابل مالحظه ين افزايشبکه خواهد شد که ا

 يجاد هماهنگيا ياد در طيزان زيان و ولتاژ به ميجر

ر سلف و خازن وفرکانس شبکه به ين مقاديخاص ب

موسوم  Resonanceد( يده رزونانس )تشديپد

 است.

ا شبکه باالدست و ين سهم مشترک و شبکه )يتخم 7

 يچند نقطه ا يرين دست( با استفاده از اندازه گييپا

 ه نرم افزار مربوطهيک پست و تهيدر 

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 روين

خواهد بود که اطالعات  يپروژه نرم افزار يخروج

ت يفيک يرياندازه گ يه دستگاههايکل يخروج

 يل و به عنوان وروديک فايتوان را بصورت 

از يمورد ن يافت خواهد کرد. اطالعات وروديدر

ا شبکه ين سهم مشترک و شبکه )يتخم يبرا

 يانهاين دست( فقط ولتاژ و جرييباالدست و پا

افزار نرم  يدر داخل پست خواهد بود. خروجيف

ن ييا شبکه باالدست و پايسهم مشترک و شبکه )

 يکيهارمون يک از مؤلفه هايد هر يدست( در تول

باشد. روش  يدر نقطه اتصال بصورت صد دررصد م

 ين نرم افزار از نوع روش تدافعياستفاده شده در ا

نداشته و از  يله جانبيچ وسيبه ه يازياست و ن

ن يتخم يبراان شبکه يولتاژ و جر يعيرات طبييتغ

 کند. ياستفاده م

برق  يشدن مناسبات تجار يگسترش بازار برق، جد

به  يده فروش انرژيچيپ يو توسعه قراردادها

ن، ضرورت مشخص نمودن سهم مشترک و يمشترک

د ين دست( را در تولييا شبکه باالدست و پايشبکه )

 يت داوريکند. لذا اهم يکها دوچندان ميهارمون

ژه در يت برق بويفيبرهم زننده ک درباره منشأ و عامل

 دا کرده است.يش پيک پست روز به روز افزاي

مانور و بهره  يکاهش خطاها يمطالعه و امکان سنج 8

ن حالت در يتخم يکرد توسعه فضايبا رو يبردار

 نگيسپاچيد

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 روين

ک اسلوب و روش يمانورها بر اساس  ياجرا

نموده و هر  ييرا شناسا يکه نقاط بحران يستميس

ز به حداقل برساند و يرا ن ياحتمال يگونه خطا

 ستم هوشمند قرار دارد.يتحت نظارت س

 يروين يبه منظور کاهش خطا يستميجاد سيلزوم ا

 يم ازيو هوشمند در ساختار رو به توسعه ن يانسان

 باشد.
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ه و کليدي شبکطراحي نظام پايش شاخص هاي  4

مانيتورينگ آنها)مثال داشبورد(و آالرم هاي مربوطه 

بمنظور تصميم سازي و تصميم گيري بموقع و سريع 

 مديريت و عوامل اجرايي

انتقال  يستم هايت شبکه در سيريکنترل و مد عيانتقال و فوق توز زنجان اي منطقهت برق کشر

 روين

ه يکل يستم و نظام)نرم افزار( جامع حاويس

( يبردار ژه بهرهيشبکه )بو يديکل يها شاخص

روند آنها با سهولت  يبردار بصورت بهنگام و بهره

م يش آنها به منظور تصمينگ و نمايتوريدر مان

 ع و مناسبيسر يها يريگ

و موثر  يديکل يها به د اده يابيل در دستيلزوم تسه

مربوطه و  يف آالرم هايو بهنگام، بسهولت با تعر

 ه کارکنان سازمانيل توسط کليقابل درک و تحل

 

 ه در سيستم هاي انتقال نيروکريزي و امنيت شب  برنامه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 يو شناساي يو تحليل ميزان آسيب پذير يبررس 1

آذربايجان با  اي منطقهنقاط ريسک پذير برق 

 رويکرد پدافند غير عامل

ه در سيستم هاي کريزي و امنيت شب  برنامه عيانتقال و فوق توز آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 انتقال نيرو

)مکان  يچهارگانه مطالعات ين پروژه با انجام فازهايا

 ي( با روشهايبهره بردار-احداث-يحطرا-يابي

کاهش -يابيارز-ييسک )شناسايت ريريبر مد يمبتن

ش و کنترل( منجر به استخراج مجموعه يپا-سکير

ها که منجر به ضوابط و دستورالعملها  يابياز ارز يا

، احداث و ي، طراحيابيکرد مکان ير در روييو تغ

 انتقال خواهد شد يپستها يبهره بردار

1. برق  يشبکه ها ياياح يبرا يآمادگلزوم کسب 

ب يو کاهش آس يتيط امنين شرايو تام يرسان

ت پدافند ي.ضرورت تقو2سات برق يپذيري تاس

ر مترقبه و تهاجم يرعامل در برابر حوادث غيغ

دها و ياز تهد يدشمن و کاهش خسارات ناش

 يو ارتقا يريب پذي.کاهش آس3اقدامات دشمن 

بخش انتقال صنعت برق يداريپا  

هاي مديريت بحران و  بررسي و مطالعه طرح 2

بيني سناريوهاي جايگزيني خطوط جهت  پيش

 و ... GIS mobileه با استفاده از کبازيابي شب

ه در سيستم هاي کريزي و امنيت شب  برنامه عيانتقال و فوق توز تهران اي منطقهت برق کشر

 انتقال نيرو

بازيابي دستيابي به سناريوهاي مختلف جهت  -1

ه در شرايط بحراني به منظور حصول اطمينان کشب

هاي  استفاده از فناوري-2ه کاز حفظ پايداري شب

 جديد

باالبردن ضريب امنيت انتقال انرژي در شرايط  -1

هاي جديد جهت  استفاده از فناوري -2بحران 

هکتسريع در بازيابي شب  

مختلف در  ينرم افزارها يبريت سايامن يبررس 3

ت يش امنيافزا يو ارائه راهکارها DCS يپست ها

 ن نرم افزارهايدر ا

ه در سيستم هاي کريزي و امنيت شب  برنامه عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 انتقال نيرو

 يت در نرم افزارهايش امنيافزا يارائه راهکار ها

DCS 

و سخت  ينرم افزار يها روسياز ورود و يريجلوگ -

 يت نرم افزارهايش امنيافزا -ستم يبه س يافزار

يها مختلف در پست  DCS 

جهت کاهش سطح اتصال کوتاه  يارائه راهکار عمل 4

 د هاي% قدرت قطع کل73 يدر نقاط باال

ه در سيستم هاي کريزي و امنيت شب  برنامه عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 انتقال نيرو

در  يو مصرف يديتول يرات توان هاييبه تغ با توجه

ان يسال يشبکه قدرت در استان هرمزگان در ط

کوتاه  يزان قدرت اتصاليم ير ضرورت بررسياخ

شبکه و کاهش احتمال خطرات زمان قطع و وصل 

نه سطح اتصال کوتاه شبکه و يدا کردن نقاط بهيبا پ

که  يبه تبع آن کاهش سطح اتصال کوتاه در نقاط

دها ي% قدرت قطع کل73تصال کوتاه آنها به قدرت ا

 ده است.يک گردينزد

 کاهش موارد بروز خطا و حادثه
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نه يت و بهيريق و پژوهش در خصوص مديتحق 5

 ييايساختار پايگاه داده و چرخه اطالعات پا يساز

 شبکه برق کشور

در سيستم هاي  هکريزي و امنيت شب  برنامه عيانتقال و فوق توز ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 انتقال نيرو

 ينه سازيبه  ،يدر مستند ساز يجاد هماهنگيا

نه گردش اطالعات يت بهيريگاه داده و مديساختار پا

ن و در يات آنها، تعامل موسسات در تدويو چرخه ح

 يجاد و بروز رسانيار قرار دادن اطالعات، اياخت

ت سطوح يريو مد ييايپا يگاه داده سراسريپا

در  يياياطالعات پا يبريت سايو امن يمحرمانگ

 موسسات برق

در جمع  يکپارچگيناهماهنگ و فقدان  يندهايفرآ

ستم قدرت، ضرورت يس يداده ها يآور

را در شبکه برق نشان  يياياطالعات پا يمستندساز

ستم، يدهد لذا جهت باال بردن عملکرد موثر س يم

اطالعات در صنعت برق مورد  يدائم يداشتن مرجع

و  يابيل در ارزين تسهياست. همچن ازين

و  ي، بهبود ارتباطات و شفاف سازياعتبارسنج

ذکر شده  يکاهش خطاها و اشتباهات در داده ها

 است. يضرور

 

 هاي انتقال نيرو  قابليت اطمينان سيستم .1.1

 اولويت داشتنداليل  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 يالکتريک يخراب يجامع مودها و مکانيزم ها يارزياب 1

 عيانتقال و فوق توز ياجزاء ترانسفورمرها يو مکانيک

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

بر  يشنهاد در مورد انجام اقدامات اصالحي.ارائه پ1

جاد ي.ا2اجزاء ترانسفورماتور  ياطالعات خراب يمبنا

اجزاء  يجامع در مورد خراب يبانک اطالعت

 ترانسفورماتور

ش و استهالک يت موضوع فرساي.اهم1

 ييت شناساي.اهم2زات آن يترانسفورماتور و تجه

ترانسفورماتور و علل آن جهت  يخراب يمودها

 يو انجام اقدامات اصالح يزيبرنامه ر

شرکت  يجامع سوابق اطالعات بهره بردارتحليل  2

آن با  ياحتمال يآذربايجان و مدلساز اي منطقهبرق 

 رويکرد ارائه برنامه جامع تعميرات

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

ش يا پيرانه يشگيرات و اقدامات پيارائه برنامه تعم

انجام شده  ياحتمال يج مدلسازيبر اساس نتانانه يب

 استخراج شده يبر اساس سوابق بهره بردار

رات به عنوان يو تعم يبحث نگهدار يدر هر سازمان

باشد اما آنچه مهم  يم يک رکن از ارکان سازماني

 ياست نحوه نگرش و برخورد با آن است. برقرار

، ينگهدار يب انواع روشهاي، ترکينيگزيموازنه، جا

ر موسسات يفوق را با توجه به تجارب سا ينه هايهز

 يل ميتقل يزان قابل مالحظه ايو کشورها به م

ل داده هاست يبر تحل ين کار مبتنيدهد. اساس ا

ه و يو سپس تجز ين صورت که ثبت ، جمع آوريبد

ن زمان يک مدت زمان مشخص ) ايل آنها در يتحل

رانه( و يشگيرات پيها و تعم يج خرابيتواند از نتا يم

 ين اطالعات ميباشد . که با استفاده از ا يم ينيمع

ستم را يتا سيتوان رفتار تجهيزات ، مجموعه ها و نها

کرده و احتمال از کار افتادن آنها را بصورت  يبررس

نمود.  ينيش بيآنها پ يط کار کرديو با شرا يبيتقر

شده با  يزين و برنامه ريمع يتا در زمانهايو نها

ض يرات و تعويا بدون توقف ( تعميستم ) ويتوقف س
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ن امر موجب يمورد نظر را انجام داد که ا يها

نه يمانند هز يسازمان ينه هاياز هز ياريکاهش بس

ق کاهش توقفات ، کاهش استفاده يد از طريتول يها

 گردد يو ... را م يدکياز قطعات 

ليدهاي فشار کبررسي فني و اقتصادي مانيتورينگ  3

 باختر اي منطقهت برق کقوي شر

انتقال و فوق  باختر اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

ليدهاي فشار قوي در کبررسي سوابق مانيتورينگ  -1

بررسي روشهاي پياده سازي  -2دنيا و ايران 

سيستمهاي مانيتورينگ از نقطه صفر تا مانيتورينگ 

 -3امل با توجه به نوع ديتا مورد نياز در هر سطح ک

ليدها با کردن کاستخراج پارامترهاي قابل مانيتور 

به  کليدها و توصيف هر يکتوجه به نوع و تيپ 

تحليل هزينه اي روشهاي معمول -3لي کصورت 

مانيتورينگ با توجه به پارامترهاي قابل مانيتور از ديد 

نگ موجود از حيث ليدو دستگاههاي مانيتوريکخود 

اطالعاتي جامع و قابل بروز رساني  کايجاد بان-4فني 

بر اساس روشهاي  63،233،433ليدهاي کليه کبراي 

تعميرات و نگهداري روتين و استخراج دستوالعمل 

تعميرات و نگهداري نوين يا توجه به فرمهاي جديد 

رد انجام کاطالعاتي با روي کجهت بروز رساني بان

ر است کليد الزم به ذکو مانيتورينگ روشهاي پايش 

ليد بايد داراي شناسنامه فني باشد و فرم ايجاد کهر 

-5شده بايد بر اساس اطالعات قابل حصول باشد. 

ه و کليدها در شبکبررسي جايگاه ديسپاچينگي 

ليد در فايل کتعيين پارامترهاي موثر براي هر 

اطالعاتي مشخص  که در بانکليد کشناسنامه فني 

ليدها جهت پايش يا کاولويت بندي  -6شده است 

 -7عدم پايش با توجه به پارامترهاي استخراج شده 

فني الزم براي انتخاب نوع و شرايط  کايجاد مدار

براورد  -8دستگاه مانيتورينگ و برند آن جهت خريد 

امل سيستم مانيتورينگ با کل پياده سازي کهزينه 

عيين زير ساخت و بستر هاي الزم از و ت 6توجه به بند

ر درجه اهميت کلحاظ نرم افزاري و سخت افزاري با ذ

 به صورت مديريتي

جلوگيري از بروز حوادث احتمالي ناشي از عدم 

 ليدکرد صحيح و به هنگام کعمل 

بار  ييپاسخگو ينه برنامه هايبه ير اجرايتاث يبررس 4

 ننان شبکه برق خراسايت اطميبر بهبود قابل

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

 ياز بارها يرخطيغ ياقتصاد ياستخراج مدل ها

ته يسين برق خراسان بر اساس االستين سنگيمشترک

ن ينه ترين بهيين و تعيت مشترکيو تابع مطلوب

برنامه  ياجرا ين باس بار برايو و مناسب تريسنار

بار و به  ييپاسخگو يطرح ها ياثرات اجرا

ع بر بهبود و کاهش يصنا ياتيره عمليطورخاص ذخ

نه يبه يابينان به عالوه جايت اطميقابل ينه هايهز

ن برنامه يچن ياجرا يشبکه خراسان برا يباس ها
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( ياتيره عمليبار ) از جمله طرح ذخ ييپاسخگو يها

نه ي،کمينه بهره بردارينه نمودن هزيبا هدف کم

نه نمودن فاصله قله تا دره شکل ينمودن تلفات، کم

نه شاخص يب توان و کمينه نمودن ضريشيبار، ب

 ( EENSنان )يت اطميقابل

 ييها

جايابي بهينه دستگاه هاي سنجش پارامترهاي  5

اي  ه برق منطقهکيفيت توان و تخمين آن در شبک

 زنجان

 انتقال و فوق زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

ت توان يفيک يسنجش پارامترها يدستگاهها يابيجا

فاقد  ينه هايت توان در شيفيک ين پارامترهايتخم

 يدستگاههايابينرم افزار جا يرياندازه گ يدستگاهها

ت توان يفيک ين پارامترهايو تخم يرياندازه گ

 ان و ولتاز(يجر يک هاي)هارمون

ت توان به منظور يفيک يش (پارامترهاين )پاييتع

ن ييت توان تعيفيک ين اطلس پارامترهاييتع

ت توان به منظور اصالح و يفيک يش( پارامترهاي)پا

تتوان جهت بهبود عملکرد يفيک يجبران پارامترها

 زاتيتجه

 ير براينرخ خطا و نرخ تعم يو مدل ساز يبررس 6

برق غرب و ع يزات شبکه انتقال و فوق توزيتجه

 نانيت اطميانجام مطالعات قابل

انتقال و فوق  غرب اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

اتفاقات و خطاها و علت وقوع آنهاو به دست  يبررس

ک از يهر  يرات برايآوردن نرخ خطا و نرخ تعم

آنها و  يع و مدلسازيزات شبکه انتقال و فوق توزيتجه

ستم ثبت ينان شبکه و استقرار سيت اطميقابل يابيرزا

ن نقاط ضعف شبکه و برنامه ر ييز حوادث و تعيو آنال

و کاهش حوادث و  يراتيش قدرت تعميافزا يبرا يزي

 ها در حوزه برق غرب يخاموش

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن

ي ظرفيت حرارتي خطوط انتقال کمحاسبه دينامي 7

 هکرد شبکاثر آن بر عمل يه برق کرمان و بررسکشب

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

ز يد الزم است که خطوط انتقال نيبا رشد بار و تول

همچون  يعوامل يابند وليمتناسب با آن توسعه 

به ه گذاران يل سرمايمشکالت مربوط به عدم تما

در بخش انتقال، گسترده بودن آن و  يه گذاريسرما

احداث خط و  ياد برايز ياز به مجوزهايجه نيدر نت

از باعث يمورد ن يه گذاريسرما ين حجم بااليهمچن

ستم انتقال متناسب با رشد بار يشود که رشد س يم

ستم انتقال با رشد ينشود. متناسب نبودن توسعه س

متعدد  يبحرانها ايبار باعث شده است که در دن

نه از خطوط ياستفاده به ياز روشها يکيد. يبوجود آ

 يکيناميد يت حرارتيموجود، در نظر گرفتن ظرف

ت در مطالعات ين ظرفيباشد. ا يخطوط انتقال م

ر گذار خواهد بود. هدف از يستم قدرت تاثيمختلف س

ش يمختلف پا يروشها يبررس يشنهاديعنوان پ

خطوط، اصول محاسبه آن  يکيناميد يت حرارتيظرف

در دسترس خطوط  يکيناميت ديو محاسبه ظرف

 انتقال است

 يت حرارتيظرف يکينامياثر محاسبه د يبررس

قدرت  يستمهايخطوط در مطالعات مختلف س

 نانيت اطمي، قابليداريمانندرفع تراکم خطوط، پا
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خطوط  يدکلها ين برايستم زميکاهش مقاومت س 8

 د(يجد يها )ارائه روش يانتقال در مناطق صخره ا

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

 -رو ين خطوط انتقال نيستم زميانواع س يمدلساز

ه يته -ن يستم زميس يانواع مدلها يه سازيشب

ستم يس ي، اجرا، تست و نگهداريدستورالعمل طراح

 رويخطوط انتقال ن ين دکلهايزم

خطوط  ين دکلهايستم زميت مقاومت سياهم

 تيفيک ها،¬انتقال بر عملکرد خطوط )خطاها، وقفه

 خطوط همزمان خروج اديز نرخ -( خطوط توان

ط يبا شرا يع دومداره در مناطق صخره ايفوق توز

 نامناسب يجو

از اشتباه عملکرد  يريجهت جلوگ يارائه راهکار عمل 4

گذرا  يبر اثر وقوع فالت ها يحذف بار ولتاژ يرله ها

 در شبکه

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

روش حذف بار هوشمند بيشتر داراي قابليت هاي زير 

قادر به نگاشت يک سيستم خيلي  -مي باشد: 

داده هاي پيچيده و غيرخطي با تعداد محدود از نقاط 

بطور خودکار  -انتخابي به يک فضاي معين مي باشد. 

پيکره بندي سيستم، شرايط عملکردي مثل باري که 

اضافه يا برداشته شده، پاسخ سيستم به اغتشاشات با 

 -تمام پيکره بندي سيستم را بخاطر مي آورد. 

شناخت الگوهاي مختلف سيستم به منظور پيش 

 مختلف بيني پاسخ سيستم به اغتشاشات

روش هاي معمول حذف بار سيستم خيلي کند بوده 

و محاسبات موثري براي هماهنگي مقدار باري که 

بايد حذف گردد انجام نمي پذيرد و کاهش بيش از 

اندازه و غير مفيد بار را بهمراه دارد. حذف بار 

معمول با استفاده از رله کاهش فرکانس به اضافه 

استفاده از کنترل طرح هاي اينترالک کليدها و با 

( روش هايي را ارايه PLCکننده هاي برنامه پذير)

مي دهند. ولي يک حدف بار هوشمند و مدرن 

بايستي مديريت بار را با استفاده از توپولوژي شبکه 

و شرايط بهره برداري واقعي سيستم و با 

دانستنيهايي از عملکرد گذشته سيستم در مقابل 

ف بار بطور مطمئن و اغتشاشات، فراهم نمايد يا حذ

مناسب انجام پذيرفته و از حذف بارهاي اضافي و 

 بي مورد جلوگيري گردد.

ابلي و هوايي کيبي کبررسي رفتار گذراي خطوط تر 13

 يم رله هايوتاه و ارائه راهکار تنظکدر شرايط اتصال 

 ستانسيد

انتقال و فوق  مازندران اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   سيستمقابليت اطمينان 

 نيرو

ارائه روش تنظيم  -مدلسازي رفتار گذراي خطوط  -

رله هاي ديستانس براي به حداقل رساندن احتمال 

 رد اشتباهکعمل

رد ناصحيح رله ديستانس به دليل وجود کعمل -

امواج رفت و برگشت در نقاط اتصال و متفاوت بودن 

نبودن سان کابل و خط هوايي بعلت يکرفتار گذراي 

رد اشتباه رله کعمل -ي آن کتريکمشخصات ال

فاز به زمين بدليل وجود کديستانس در اتصالهاي ت

وجود  -امپدانس متقابل در خطوط دو مداره 

ابلي دومداره بويژه در کيبي هوايي و کخطوط تر

يلوولت در پروژه هاي دردست ک 63سطح ولتاژ 

 و.. 4، آمل6، ساري4اقدام نظير گنبد

ع با حضور يشبکه فوق توز يکيناميمطالعات جامع د 11

 اس کوچکيمق يمولدها

انتقال و فوق  مازندران اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

مقياس مورد نياز شبکه  يحداکثر ظرفيت مولدها -1

تدوين  -2( 1433بر اساس برنامه بلند مدت )تا سال 

گزارش تاثيرات حضور منابع توليد پراکنده در دست 

شبکه و تعيين حداکثر  يبرنامه بر رفتار ديناميک

 يکه اغتشاشات ديناميک يبه گونه ا DGضريب نفوذ 

 بزرگ نشود. يمنجر به حادثه ها

در شبکه  DGبا توجه به باال رفتن ضريب نفوذ  -1

اين منابع باعث  يفوق توزيع و توزيع کليدزن

 يدر شبکه فوق توزيع يا حت ياغتشاشات ديناميک

ضرورت انجام مطالعات  -2شبکه انتقال مي گردد. 

با توجه به برنامه بلند مدت شرکت در بخش توسعه 

 تمگاوا 1314مقياس کوچک به ميزان  يمولدها
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و GVR يرله رکلوزرها يمشکالت بهره بردار يبررس 12

 ا و ارائه راهکاريپاناس

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

لوزر کامل رله هاي رکرد بررسي الزم و مطالعه کبا روي

ار کر در مناطق مورد استفاده لزوم ارائه راهکفوق الذ

ل فوق مي بايست کمناسب به جهت اصالح و رفع مش

اربردي مطرح گردد و در فاز بعد کطرح پيشنهادي 

ل کاجراي طرح فوق پياده سازي و تست و رفع مش

 صورت پذيرد

ار رفته در پستهاي فيوزي بطور کلوزرهاي گازي بکر

الت عدم در مدارآمدن پستهاي کعمده و بعلت مش

از طرفي رله هاي  ار مي روند وکه بکداومي در شب

لوزرهاي مربوطه غالبا بعلت اطوبت هوا و گرماي کر

الت عديده و در نتيجه اخالل در کمنطقه دچار مش

 رد خواهند شد.کعمل

ده فرورزونانس در يمطالعه و ارائه راهکار جهت پد 13

 ه شرق هرمزگانيناح

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال   سيستمقابليت اطمينان 

 نيرو

تواند  يکه م يو حوادث ياز مشکالت احتمال يريجلوگ

 يالزم برا يده فوق بوده و طرحهاياز پد يناش

 از آن در ساختار شبکه منظقه شرق استان يريجلوگ

ه شرق استان هرمزگان با طول يرسد ناحيبه نظر م

ر به يمختلف که از دو مس يستگاههايخطوط و ا

متعدد  يمتصل بوده و وجود سلفها يشبکه سراسر

 در...( و انتقال خطوط–د يبدون کل ي)راکتورها

 فرورزونانس دهيپد ياجمال يبررس به ازين ريمس

 .دارد

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر شبکه برق هرمزگان يکيناميد يداريز پايآنال 14

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

دا کردن رفتار يپ يکيناميد يداريز پاياز آنالهدف 

رات رفتار يمصرف کنندگان عمده برق و تاث يلحظه ا

شبکه برق استان  يداريپا يمصرف کنندگان بر رو

ن يباشد. همچن يهرمزگان و جنوب شرق کشور م

را کردن ياستان جهت م يروگاه هايالزم ن يآمادگ

 يمصرف کنندگان عمده بر رو يکيناميرات دايتاث

شبکه قدرت  يدارياز ناپا يريشبکه استانو جلوگ

 يفن ين پروتکل هايتواند شامل تدو يم يخروج

از جهت ابالغ به مصرف کنندگان عمده به يمورد ن

شبکه و استمرار در  يدارياز ناپا يريمنظور جلوگ

 از آنان باشد.يمورد ن ينه انرژين بهيتام

 شبکه يداريپا

گسترده انواع  يه سازيو شب ي، مدل سازيجمع آور 15

استان مطابق با نرم  يموجود در پست ها يرله ها

اثرات رله ها بر  يل شبکه و بررسيتحل يافزارها

 نان شبکهيت اطميو قابل يداريپا

اي سيستان و  ت برق منطقهکشر

 بلوچستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

هاي انتقال   قابليت اطمينان سيستم

 نيرو

دگاه مناسب از شبکه مورد بهره يبدست آوردن د

 و کاهش خطا و حوادث در شبکه يبردار

ر گسترش و توسعه شبکه يتاث يامروزه بمنظور بررس

و تست  يابي، امکان ارزيداريم پاياز لحاظ مفاه

ل درست حوادث يها، تحل رله يمات حفاظتيتنظ

دگاه ياز د يل رفتار شبکه بصورت علميشبکه، تحل

ک در هنگام بروز خطا يناميگذرا و د يداريپا

ل شبکه يتحل يها از نرم افزار يريازمند بهره گين

 يها ن مهم که عملکرد رلهيم. با توجه به ايباش يم

ار عمده در رفتار شبکه در موارد ير بسيتاث يحفاظت

 يگام يحفاظت يها رله يساز هيادشده دارد لذا شبي

افتن يبمنظور  ينرم افزار يها ل دادهيمهم در تکم

 يل نرم افزارهايج تحليدرست از نتا ييها پاسخ

 ل شبکه استيتحل
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 هاي انتقال نيرو  ريزي بلند مدت سيستم  برنامه .1.1
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سطحي مطالعه، تحقيق و تعيين مسيرهاي زير  1

ه با عنايت به نقشه کمناسب جهت احداث و توسعه شب

تفصيلي زيرسطحي شهري با درنظرگرفتن مالحظات 

 فني و اقتصادي

تهيه نفشه جامع و تفصيلي تاسيسات زيرسطحي  -1 هاي انتقال نيرو  ريزي بلند مدت سيستم  برنامه عيانتقال و فوق توز تهران اي منطقهت برق کشر

بيني و تعيين مسيرهاي بهينه و پيش  -2شهر تهران 

ه تونلي و دفنيکمناسب جهت احداث و توسعه شب  

درحال حاضر نقشه تفصيلي زيرسطحي شهر تهران 

بيني  وجود ندارد و به همين دليل تعيين و پيش

ه با کمسيرهاي زير سطحي مناسب جهت توسعه شب

 الت متعددي مواجه مي باشد.کمش

 

 عيهوشمند در انتقال و فوق توز يکاربرد شبکه ها .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ه موجود انتقال و کان سنجي الزامات گذر از شبکام 1

ه هوشمند در کفوق توزيع برق آذربايجان به شب

برق ه کهوشمندسازي شب "چارچوب پروژه ملي 

 "و پياده سازي نمونه ايران

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هوشمند در انتقال و فوق  يکاربرد شبکه ها

 عيتوز

رد صحيح و کتعيين روي -سب دانش فني ک -

 انتخاب بسترها و زيرساختهاي الزم

 -ه هاي برق کرد توانير در هوشمندسازي شبکروي -

افزايش قابليت  -ه کرد شبکبهينه سازي عمل

هکاطمينان در بهره برداري شب  

زنجان از  اي منطقهت برق که حوزه شرکبررسي شب 2

ه کحيث ظرفيتها و زمينه هاي موجود در شب

SMART GRID  و همچنين زير ساختهاي مورد

لزوم و ارائه پيشنهادات عملي در افق هاي برنامه 

 وتاه مدت و ميان مدت و بلند مدتکريزي 

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هوشمند در انتقال و فوق  يکاربرد شبکه ها

 عيتوز

هوشمند  يها مفهوم شبکه يو فرهنگ ساز ييآشنا

ق شبکه ياستقرار مصاد يزير در شرکت و برنامه

 يها يازمنديبر مطالعات و ن يمبتن يمذکور وخروج

 رساخت آن.يز

 ي)مبتن يانرژ با توجه به گسترش روزافزون مصرف

د مختلف متمرکز، ين منابع توليبر توسعه( و همچن

DGعملکرد شبکه و  ير و...، لزوم ارتقايدپذي، تجد

در منابع  ييجو آن و صرفه يور ش بهرهيافزا

 باشد. يم

ين کبررسي شرايط و الزامات مديريت بار هاي مشتر 3

ارهاي مناسب کصنعتي سيمان و فوالد و ارائه راه

 مديريت مصرف و باربراي 

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هوشمند در انتقال و فوق  يکاربرد شبکه ها

 عيتوز

نترل کاز جهت يط مورد نيبه الزامات و شرا يابيدست

حوزه برق  ين صنعتيو مديريت مصرف مشترک

ومواقع لزوم از  کزنجان در ساعات پي اي منطقه

 ورطريق سيستم هاي از راه د

ه و استفاده از کبا توجه به توسعه روز افزون شب

سيستم هاي هوشمند به عنوان چشم اندازي در 

نترل و مديريت بارهاي سنگين کصنعت برق و لزوم 

ه ها، اين گونه پروژه ها کاز راه دور در اين نوع شب

هوشمند ضروري به  ياز شبکه هايش نيبه عنوان پ

 نظر ميرسد.

کنترل هوشمند شبکه و الزامات مطالعه ساختار  4

ع بمنظور يزات در شبکه انتقال و فوق توزيتجه

نگ يتوريحفاظت و کنترل و مان يستم هايبهبود س

 شبکه يو بهره بردار

انتقال و فوق  سمنان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هوشمند در انتقال و فوق  يکاربرد شبکه ها

 عيتوز

رل ستم جهت بهبود کنتيش سرعت پاسخ سيافزا

به اطالعات  يابين و دستيش و نظارت آناليشبکه پا

 شبکه

با استفاده از شبکه  يحفاظت يستم هايارتقاء س

از شبکه انتقال و  ينه نمودن بهره برداريهوشمند به

زات يسک خروج تجهيزان ريع با حداقل ميفوق توز

 در شبکه

م جهت استفاده در شبکه يسيب يسنسورها يطراح 5

 هوشمند

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هوشمند در انتقال و فوق  يکاربرد شبکه ها

 عيتوز

ت ينگ کميتوريجهت مان يين طرح سنسورهايدر ا

ه خودبخود و يت تغذيمختلف شبکه که قابل يها

رلس را دارند ين ارسال اطالعات به صورت وايهمچن

 نگ شبکهيتوريلزوم مان
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ت کنترل خطوط انتقال و يگردد که قابل يم يطراح

 يت هايزان کميشبکه و م ينگ خطاهايتوريمان

 يان و ... به خصوص در مکان هايولتاژ، جر

 گردد. يدوردست و صعب العبور فراهم م

 

 مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع .1.1

 داليل اولويت داشتن انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد  زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

کاهش حوادث در  يراهکارها يو اقتصاد يفن يبررس 1

ع شرکت برق يانتقال و فوق توز يترانس ها

 خوزستان اي منطقه

 اي منطقهت برق کشر

 خوزستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

 ياثار مخرب بروز حوادث رو يبررس

مات يتنظ يبررس يدگاه فنيترانسفورماتورها از د

قدرت و  يترانسفورماتورها يحفاظت يستم هايس

 يحفاظت يم رله هايموارد مهم در تنظ

از بروز حوادث  ياثرات ناش يترانسفورماتورها بررس

از  يناش يقدرت و اثرات اقتصاد يترانس ها يرو

زات مطالعه اثرات ينگونه از تجهيبدون برق شدن ا

 ياز بروز حوادث رو يناش يها يد زنيکل

قدرت منصوبه در شبکه برق  يترانسفورماتورها

جهت  يعمل يخوزستان و ارائه راهکارها اي منطقه

ن يا ياز بروز و گسترش حوادث رو يريجلوگ

 ترانسفورماتورها

 يترانسفورماتورها يت بااليباتوجه به درجه اهم

ن يا ياد رويز يها يدزنيکل يرات منفيتاثقدرت و 

زات که منجر به کاهش عمر آنها و کاهش يتجه

ند يک فراي يگردد الزم است ط يم يبهره ور

نگونه حوادث و اثرات يل وقوع ايدال يقاتيتحق

مکرر ترانسفورماتورها بصورت  يمخرب خروج ها

و  يدگاه فنيقرار گرفته و از د يمورد بررس يعلم

نگونه يمناسب جهت کاهش ا يراهکارها ياقتصاد

 حوادث مشخص و ارائه گردد.

ترانسفورماتورها و  ين امپدانس تواليتخم يروش ها 2

 ج تستيفاقد کاتالوگ و نتا يژنراتورها

 اي منطقهت برق کشر

 خوزستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

جهت  يبه روش يابيق هدف دستين تحقيدرا

صفر ترانسفورماتورها و  ين امپدانس تواليتخم

 يو صفر ژنراتورها م يمثبت، منف يامپدانس توال

 باشد.

نصب شده  ينکه ژنارتورها و ترانس هايباتوجه به ا

در شبکه برق کشور فاقد کاتالوگ و اطالعات کامل 

ز يند شبکه يجد ياز ترانس ها ياريباشند و بس يم

صفر هستند،  يش امپدانس تواليفاقد مدارک آزما

ن يق الزم است ايدق يلذا به منظور مدل ساز

ا ژنراتور و ير با توجه به اطالعات نوع ترانس يمقاد

ن يتخم يقير اطالعات کاتالوگ دستگاه به طريا ساي

 زده شود .

 يچ هايم پيس ير شکل احتمالييتغ يابيارز 3

 FRIترانسفورماتور با دستگاه 

 اي منطقهت برق کشر

 خوزستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

درمطالعه نواقص  يق پاسخ فرکانسيل دقيتحل

 يچ هايم پيس يومدار يقيرادات عايوا

 ترانسفورماتور

سه يدرمقاFRIدستگاه  يدقت وسرعت باال

 معمول . يرياندازه گ يبادستگاهها



     31                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 
 داليل اولويت داشتن انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد  زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

بررسي و ارائه طرحهاي جديد جهت بهينه نمودن  4

اري ترانسها جهت بهره برداري از ترانسها با ک کخن

 راندمان باال

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

اري ترانسفورماتورها ک کخن يد برايجد يارائه روش

 ش راندمان آنهايبا هدف افزا

 ينه هايت ترانسفورماتورها و هزيبا توجه به اهم

 يخنک کار يبرا يياد آنها، استفده از روشهايز

ت ترانسفورماتورها ينه از ظرفيموثرتر و استفاده به

داشته است  ياديت زيتواند اهم يدر صنعت برق م

ننده ک کاز جمله استفاده از روش سيستم خن

و يا  کگازي )ميعانات گاز ( در پره ها و داخل تان

اري ک کنون در روش خنکه تا کروشهاي ديگري 

 ترانسها استفاده نشده شناسائي گردد.

 يريت اطالعات و نفوذپذيامن يروشها يبررس 5

ع يدر شبکه انتقال و فوق توز يمخابرات يستم هايس

 الزم يبرق غرب و ارائه راهکارها

انتقال و فوق  غرب اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

در خصوص  يو اقتصاد يفن يمطالعه و بررس

ط وقوع حوادث يت اطالعات در شرايامن يروشها

ا نفوذ يک و يالکترون ي، جنگهايعيرطبي، غيعيطب

ر يدگاه پدافند غياز د يمخابرات يستم هايدر س

د و ارائه يجد يها يعامل با توجه به تکنولوژ

متناسب با شبکه انتقال و فوق  يعمل يراهکارها

 ع برق غربيتوز

شبکه و  يداريت اطالعات و حفظ پايت امنياهم

 يتداوم انتقال انرژ

 يقيتلفات عا onlineنگيتوريساخت دستگاه مون 6

) تانژانت دلتا(به منظور  يفشار قو ينگ ترانسهايبوش

 يه هاين اليص نشت روغن و اتصال کوتاه بيتشخ

 نگيبوش

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

نگ يبوش يتانژانت دلتا يريساخت دستگاه اندازه گ

 on lineترانسفورماتور به صورت

وب اتصال يوع يقيت عايفيص بموقع ازکيتشخ

 يرينگ ترانسفورماتورها وجلوگيبوش يکوتاه ها

 ازانفجارآنها

مداوم  يايو ارائه طرح اح يمطالعات امکانسنج 7

 قدرت يکاژل در ترانس هايليس

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي 

 انتقال و فوق توزيع

در ساختار ترانس قدرت که بدون  يستميجاد سيا

سلسکاژل  يايکار طرح دائم اح يرويحضور ن

دور  يستها÷رد) با توجه به بعد مسافت يصورت بگ

و خطرات  يپرسنل ينه هايائ و هزياز مرکز اح

 از سفر يناش

شرکت به  يدر استراتژ يهدفگذار با توجه به

 يها يمنظور حرکت به سمت استفاده از تکنولوژ

که  يياستفاده از طرحها يچگونگ ين لزوم بررسينو

تواند در  ينه باشد ميدر جهت توسعه و کاهش هز

 رد.يده قرار گيد فاين خصوص مفيا

 

 ها و خطوط انتقال نيرو  اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

حفاظت گسترده در شبکه  يريبکارگ يامکانسنج 1

 IEC 61853برق خراسان با استفاده از پروتکل 

ها و   در پست اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 خطوط انتقال نيرو

جهت استفاده از پروتکل  ياتيعمل يارائه راهکارها

IEC 61853 در حفاظت گسترده 

 يت هايبرق شناخت قابل يبهبود حفاظت شبکه ها

 در بحث حفاظت IEC61853پروتکل 

 يتا و ارائه بسترهاياختالل در ارسال د يبررس 2

از اختالل در  يريمناسب جهت جلوگ يمخابرات

ها و   اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 خطوط انتقال نيرو

IED ارائه راهکار جهت ارتباط مناسب -  يها

جاد اختالل در ارسال داده ياز ا يريپست و جلوگ

واسط و  ينوع پروتکل و سخت افزارهاوجود ت -

يستم هايمختلف در س يمبدل ها  DCS -  جمع
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يارائه بستر مناسب مخابرات - ونياتوماس يپست ها اطالعات از يآور   IED ق يمختلف از طر يها

بوجود  -رد يپذ يصورت م يمتفاوت يپروتکل ها

ن قسمت ها موجب يک از ايآمدن اختالل در هر

نگ خواهد شديسپاچيتا به دياختالل ارسال د  

و  يون بوميستم اتوماسيبري سيت سايامن يبررس 3

ري از نفوذهاي يارائه راهکار مناسب جهت جلوگ

 ر مجازيغ

ها و   اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 خطوط انتقال نيرو

ري از نفوذهاي يارائه راهکار مناسب جهت جلوگ

 ر مجازيغ

ون، ياتوماس يار عامل در پست هيبحث پدافند غ

 ون پست هاياتوماس يساز يبوم

ها و   اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر Toff يهادر پست PLCاستفاده از  يامکان سنج 4

 خطوط انتقال نيرو

جاد امکان استفاده يارائه گزارش ملزومات جهت ا

 Toff يهادر پست Plcاز 

با توجه به  Toff يهاکرد استفاده از پستيرو

 ينگينقد يهاتيمحدود

م در اندازه ير خمش سيزان تاثيم يق درباره يتحق 5

 له کلمپيان بوسيجر يريگ

ها و   اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست عيانتقال و فوق توز ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 خطوط انتقال نيرو

ت واضح شدن روش کار در ياولون يهدف ا

با استفاده  يسنجش انرژ يسنجش دقت کنتورها

 يه ايپا يق علمين تحقيجه ايباشد نتياز کلمپ م

 يروش انجام تست صحت سنج ياستناد برا يبرا

 با استفاده از کلمپ خواهد بود.

  

 

 ه انتقال و فوق توزيعکنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي شرکتنام  عنوان تحقيق فيرد

تحقيق و مطالعه روش مناسب جهت انجام  1

هاي انتقال و  محاسبات امپدانس زمين در ايستگاه

فوق توزيع با در نظر گرفتن اثر آن بر تجهيزات 

گيري، حفاظتي، عملياتي داراي  مخابراتي، اندازه

 افزار مربوطه  و تهيه نرم نوترال

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز تهران اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ه رفتار زمين و کدر اين پروژه سعي بر اينست  -1

سيستم شبيه سازي دقيق تري شود و عوامل موثر 

ار مبتني بر کمي ارزيابي گردد و راهکبطور 

اهش نرخ خرابي ک -2مدلسازي سيستم باشد. 

افزايش قابليت اطمينان سيستم -3تجهيزات   

رد کي در اثر عملکترونيکسوختن تجهيزات ال

اراي سيستم زمين در وقوع حوادث نه تنها زيان کنا

رد تجهيزات که منجر به وقفه در عملکاقتصادي بل

د به مربوطه ميگردد و اين به نوبه خود ميتوان

گسترش سناريوي حادثه بيانجامد. در اين زمينه 

زمين هاي مخابراتي از  کيکتالشهايي جهت تف

انجام شده  کاهش مقاومت زمين مشترکقدرتي يا 

 ارساز نبوده است.کدام که متاسفانه هيچک

ستانس در يم رله دياثرات نحوه تنظ يبررس 2

 ص نوسان توان در شبکه خراسانيتشخ

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

 يدر رله ها PSBنه فانکشن يم بهيارائه تنظ

 ستانس موجود در برق خراسانيد

1-  يص نوسان توان توسط رله هايامکان تشخ

نه جهت يم بهيعدم وجود تنظ-2ستانس يد

ص نوسان توانيتشخ  

 يها به مدار آوردن بانک يو اقتصاد يفن يبررس 3

 درتقک يبا استفاده از ادوات الکترون يخازن

 ن(يجاسل يدهاين کليگزي)جا

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

- ک ها و يت توان )هارمونيفيک يپارامترها يبررس

ک يانتخاب نوع ادوات الکترون-نه يهز يبررس-...( 

 قدرت

1- نه به تعداد ينگ بهيامکان سوئچ-2طول عمر باال 

ير و نگهدارياز به تعميعدم ن-3باال   
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خط  يرهاياستفاده از برقگ يو اقتصاد يل فنيتحل 4

 زيدر مناطق صاعقه خ

انتقال و ه کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

 يرهاياستفاده از برقگ يو اقتصاد يل فنيتحل -1

 يسه فنيمقا -2خط در شبکه برق خراسان 

وقوع  يامدهايمقابله با پ ير روشهايبا سا ياقتصاد

رهاينه برقگيبه يابيجا -3صاعقه   

1- از برخورد صاعقه به  يناش يهايکاهش خاموش

ن خطوط در يستم زميجبران ضعف س -2خطوط 

يمناطق کوهستان  

خطا و  يابيجهت مکان  ياتيراه حل عمل يبررس 5

در سطح فوق  TOFFناله يحفاظت خطوط سه ترم

 ع و انتقاليتوز

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ر يقدرت سا يافتن خطوط مشابه در شبکه هاي

خطا  يابينکه مشکل حفاظت و مکان يکشور ها و ا

ن ين خطوط چگونه حل شده است. همچنيدر ا

 TOFF يطرح ها ياجرا يانجام مطالعه و بررس

در  يمناسب يتواند راهگشا يدر شبکه انتقال م

 باشد. يت منابع اقتصاديط محدوديشرا

 يو لزوم اجرا يت منابع اقتصاديبا توجه به محدود

ر و يدر چند سال اخ TOFFخطوط  يطرح ها

 يخراسان م اي منطقهنده محدوده برق يآ يسال ها

ن يو همچن يست نسبت به حل مشکالت حفاظتيبا

خطا در خطوط مذکور راه حل مناسب  يابيمکان 

 اتخاذ شود.

ش دوره يامکان افزا يو اقتصاد يفن يبررس 6

 در برق خراسان يستم حفاظتيتست س يزمانبند

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ستم يتست س يش دوره زمانبنديامکان افزا

 يحفاظت

 يزات حفاظتيب به تجهياز آس يريجلوگ

ل خط با يفرانسيحفاظت د ياتصال رله ها يبررس 7

جهت  يبر نورياستفاده از شبکه مخابرات ف

 ميارتباط مستق ينيگزيجا

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خراسان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ل خط با يفرانسيحفاظت د ينحوه اتصال رله ها

 يبر نورياستفاده از شبکه مخابرات ف

 ل خطيفرانسيدر حفاظت د يبر نورياستفاده از ف

 ينه محدود کننده هاياستفاده و انتخاب به يبررس 8

 و در شبکه انتقال خوزستانيان اتصال کوتاه اکتيجر

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خوزستان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

کاهش سطح  يسنت ين پروژه ابتدا روشهايدرا

 يگردند . سپس با بررس يم يان اتصال معرفيجر

ان اتصال کوتاه فعال يکاهش سطح جر يروشها

گردد.  يرفع م يسنت يمشکالت مربوط به روشها

محدود  يمناسب قابل اجرا در کشور برا يتوپولوژ

شود و سپس  يان اتصاب کوتاه ارائه ميکننده جر

ستم مناسب جهت نصب در شبکه انتقال يس

 شود. يم يخوزستان طراح

ط يار در شرييع بار درشبکه باعث تغير سرييتغ

شود.  يان اتصال کوتاه مير سطح جرييستم و تغيس

ان اتصال کوتاه يجر يبا استفاده از محدود کننده ها

ان اتصال کوتاه در خطوط يتوان سطح جر يفعال م

 يجاد تلفات در شبکه و کاهش توان عبوريرا بدون ا

دها که مستلزم صرف ير کلييکاهش داد و از تغ

 شود. . يريجلوگ ض آنهاستيتعو يبرا يينه بااليهز

کنترل اضافه ولتاژها )مانند  يو اقتصاد يفن يابيارز 4

ک يزوکرونين سطوح ايينگ و صاعقه( و تعيچيسوئ

نه ياستان خوزستان و انتخاب به يشهرها

با  يدر سطوح مختلف ولتاژ يفشار قو يرهايبرقگ

 و محل نصب ييايت جغرافيتوجه به موقع

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيو فوق توز انتقال خوزستان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ه و يرها با مطالعه و تجزين برقگيانتخاب بهتر

ک منطقه، يزوکرونيا ير منحنير: تاثيل موارد زيتحل

گر يزات ديا تجهيترانسها  ي، بررس يتجربه کار

ر ، يح برقگياز عدم کارکرد صح يده ناشيب دياس

ش نصب يپ يکه از سالها ييرهاياطالعات برقگ

 يرين و اندازه گيستم زميس يشده وبا بررس

ک عدد از يکه  يين پست هايمقاومت زم

 وب شده استيآن مع يرهايبرقگ

د ين عامل تهديناخواسته مهمتر ياضافه ولتاژها

 يقدرت م يزات شبکه هايون تجهيزوالسيکننده ا

به  يابيستم قدرت دستيک سي يباشند. درطراح

دار در برابر اضافه يت باال و پايبا قابل يشبکه ا

تگ ، يچياز جمله صاعقه و سوئ ياعمال يولتاژها

 ت است.يحائز اهم

وصل مجدد با مالحظات  يو نصب رله ها يابيمکان  13

 ت شبکه انتقال خوزستانيو امن يداريپا

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز خوزستان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

،  يل مالحظات فنيو تحل يهدف پروژه حاضر بررس

 يمات ماژول وصل مجدد ، آماده سازيمحاسبه تنظ

جهت  يزات حفاظتير تجهيرله و سا يکربنديپ

 يش هايمختلف و آرا يآن در رله ها يفعال ساز

خطوط انتقال جهت وصل  يوصل مجدد در رله ها

از قطع آن به  يخط انتقال پس از زمان کوتاه

تک فاز در شبکه مورد  يگذرا يواسطه بروز خطا

 ياز مالحظات فن يرد، برخيگ ياستفاده قرار م
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خوزستان  اي منطقهشبکه برق  يمتداول پست ها

 است

از ماژول  ين ماژول با عملکرد برخيمانند تداخل ا

مانند بروز  ييده هايز وقوع پديگر رله ها و نيد يها

روگاه ها و ... ين يداريگذرا، حفظ پا ياضافه ولتاژها

مات و فعال يسبب شده است که محاسبه تنظ

ق مربوطه يل دقيو تحل يازمند بررسيآن ن يساز

 باشد

مطالعات حالت گذراي اضافه ولتاژ به منظور  11

اطمينان از خاموش شدن قوس ثانويه در عملکرد 

خطوط  يقيهوشمند رله هاي وصل مجدد تطب

 انتقال

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز زنجان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

تحليل و مطالعه دقيق احتمال وقوع حالت گذراي 

اضافه ولتاژ در عمليات وصل مجدد خطوط انتقال 

ه برق زنجان. ارائه زمان کيلوولت شبک 233و  433

له هاي تنظيمي مناسب و دقيق واحد زمان مرده ر

وصل مجدد خطوط. تحليل قابليت هاي تجهيزات 

 ليد براي عمليات وصل مجدد.که از قبيل کشب

ه براي به مدار آوردن رله کت مديريت شبکابالغ شر

 233و  433هاي وصل مجدد در خطوط انتقال 

يلوولت. وجود خطوط نيروگاهي و غيرنيروگاهي با ک

 يلوولت درک 433يلومتر در ک 153طول بيش از 

ه برق ايران. مجهز بودن تعدادي از خطوط کشب

 تور سر خطکيلوولت به راک 433

يلوولت ک 63ردن نوتر سمت کبررسي زمين  12

 زنجان اي منطقهه برق کهاي توزيع در شب ترانس

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز زنجان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

پروژه هدف، بررسي طرح اتصال زمين و در اين 

عدم اتصال زمين نقطه نوتر سمت فشارقوي ترانس 

هاي فوق توزيع از دو ديدگاه فني و اقتصادي و 

مشخص کردن مزايا و معايب در هر يک از طرح 

 هاي مزبور و ... مي باشد.

زنجان نقطه  اي منطقهدر حال حاضر در شبکه برق 

 23/63س هاي کيلو ولت تران 63نوترال سمت 

کيلوولت فوق توزيع به زمين متصل نمي باشند در 

حالي که اين نقطه در پست هاي فوق توزيع 

اختصاصي به زمين اتصال داده شده است. در اين 

پروژه هدف، بررسي طرح اتصال زمين و عدم اتصال 

زمين نقطه نوتر سمت فشار قوي ترانس هاي فوق 

و مشخص توزيع از دو ديدگاه فني و اقتصادي 

 مزبور هاي¬کردن مزايا و معايب در هر يک از طرح

 .باشد مي...  و

ه شرکت برق کطرح جامع حفاظت تطبيقي شب 13

 زنجان اي منطقه

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز زنجان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

تنظيم گذاري حفاظت هاي غير واحد در شبکه 

انتقال و فوق توزيع متناسب با آرايش غالب بهره 

برداري از شبکه و يا بدترين آرايش از نقطه نظر 

شود. لذا در آرايش هاي  يتنظيم گذاري انجام م

از عملکرد بهينه خود دور  يديگر، رله هاي حفاظت

در  يحفاظت يممکن است ناهماهنگ يشده و حت

آنها پديد آيد. براي پرهيز از اين مشکالت در 

شود تنظيمات  يم يسع يمبحث حفاظت تطبيق

اينگونه حفاظتها متناسب با تغيير آرايش شبکه 

و اجراي يک  ياصالح شود. هدف اين پروژه طراح

جامع براي شبکه انتقال و  يطرح حفاظت تطبيق

 فوق توزيع برق زنجان است.

باعث گسترش  يظترله هاي حفا يناهماهنگ

هاي غيرضرور،  يحوادث شبکه و بروز خاموش

افزايش انرژي توزيع نشده و آسيب به مشترکين 

شود. همچنين عملکرد غير بهينه و با تاخير رله  يم

موجب تداوم بيش از حد جريان هاي  يهاي حفاظت

و کاهش عمر  يشود که فرسودگ ياتصال کوتاه م

 ياتفاق فوق مدارد. دو  يتجهيزات شبکه را در پ

از  يتواند در نتيجه تغيير آرايش شبکه پديد آيد. يک

غلبه بر دو مشکل فوق  ياهداف مهم حفاظت تطبيق

 ياز طريق اصالح تنظيمات رله هاي حفاظت

 همزمان و متناسب با تغيير آرايش شبکه است.
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)فاصله ياب( انواع  Fault Locatorبررسي  14

تعيين حدود ه و کهاي مورد استفاده در شب رله

زيمم خطاي آن ها در انواع اتصالي و ارائه متدي کما

 مترکبراي دست يابي به خطاي 

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز گيالن اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ردن محل اتصالي و نقص در کاهش زمان پيدا ک

افزايش اهش هزينه و کخطوط انتقال و فوق توزيع 

 هکقابليت اطمينان شب

ردن کي از مسائل گروه هاي تعميراتي، پيدا کي

محل حادثه در طول خطوط انتقال و فوق توزيع در 

اهش زمان خاموشي کن به منظور کحداقل زمان مم

و انرژي توزيع نشده مي باشد ، متاسفانه در زمان 

فاز با زمين ، در برخي کوقوع خطاي ارت فالت ت

ه محل و شرايط وقوع حادثه، فاصله اوقات بسته ب

ياب خطاي زيادي داشته و باعث زمان بر شدن 

عيب يابي، افزايش هزينه بهره برداري و طوالني 

شدن مدت تعميرات مي گردد. لذا مطالعه و بررسي 

اهش هزينه کدقيق در اين خصوص مي تواند باعث 

 ت گردد.کهاي شر

ها در کهارمونيه و کبررسي اثر شرايط گذراي شب 15

 رو پروسسوريکرله مي REFشن کرد فانکعمل

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز مازندران اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ها کهدف اوليه پروژه شناسايي ميزان تأثير هارموني

رد رله بوده و محصول نهايي ارائه تجهيزات کبر عمل

هاي کاهش تأثير هارمونيکارهايي براي کيا راه

 رد رله هاي حفاظتي است.کمخرب بر عمل

ترانسفور قدرت  REFرد نابه جا در رله کوقوع عمل

وتاه مدت کباعث خاموشي  کدر ايستگاه انتقال ده

ترانسفورماتور شد. با وجود تمام آزمونهاي صحت 

ه بر روي رله صورت گرفت؛ علت واقعي کسنجي 

يفيت بارگيري از کخطا مشخص نشد ولي با توجه 

هاي بارهاي کايستگاه احتمال تأثيرگذاري هارموني

رد رله وجود دارد. از اين رو پروژه کصنعتي بر عمل

ور براي اين منظور و موارد مشابه پيشنهاد شده کمذ

 است.

توسعه پروتکشن خطوط انتقال بر  يچگونگ يبررس 16

 يبر نوريه فيپا

ه انتقال و کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

ارتباط جهت توسعه پروتکشن  يبر نوريف يبا اجرا

 يخطوط انتقال، حجم داده ها و اطالعات ضرور

ت يو از قابلافته يش يافزا يريشبکه بصورت چشمگ

ط موجود برخوردار ينسبت به شرا ينان باالترياطم

 خواهد شد.

انتقال اطالعات و  ينکه شبکه ارتباطيبا توجه به ا

ستم يخطوط و پستها و س يلحظه ا يداده ها

 ينصب شده بر رو يق بشقابک هايحفاظت از طر

 يشود و در زمان طوالن يم انجام ميسيب يدکل ها

باشد ضرورت  يابل انتقال ماز داده ها ق يحجم کم

 يبنظر م يدار ضروريپا يمخابرات يجاد بسترهايا

 رسد.

 voltage ) ولتاژ يده وارونگيپد يبررس 17

collapse)  در شبکه انتقال برق هرمزگان و

 مقابله با آن يراهکارها

انتقال و ه کنترل شبکهاي حفاظت و   سيستم عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 فوق توزيع

و  يعيطب يرخدادها ينيش بيو پ ييبا شناسا

ان برق و يکه منجر به قطع استمرار جر يعيرطبيغ

گذرا در شبه که منجر  يحالتها يا بروز آالرم هاي

ن يتواند باعث تدو يگردد، م يش وار ميبه افزا

مات الزم در شبکه يو تنظ يحفاظت يها يآمادگ

ولتاژ در  يده وارونگيپدقدرت هرمزگان شده تا از 

 گردد. يريشبکه انتقال جلوگ

 ياريانتقال و عبور بس يت شبکه هايبا توجه به ماه

و مرتفع و قرار داشتن  ياز خطوط از نقاط کوهستان

م استان هرمزگان از نقطه صفر تا ارتفاعات ياقل

آباد و  يدر شهرستان حاج يمتر 1333ار بلند يبس

بور خطوط انتقال از از بستک و بشاگرد و ع يقسمت

ار يمختلف بس يامکان بروز خطاها ين نواحيا

جاد ين موارد اياز ا ياريمحتمل بوده که در بس

fault و و يدر شبکه منجر به سقوط توان اکت

ده است. پرداخت به يش مقدار وار شبکه گرديافزا
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حادث شده در  يها fault ييشناسا يراه حل ها

گردد  يوار م شيشبکه انتقال که منجر به افزا

 باشد. يم يار ضروريبس

 

 نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال نيروکت .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

دکننده يو ساخت ربات بازد يطراح يامکان سنج 1

ت يوضع يابيارز يقدرت برا يتانک ترانسفورماتورها

 آنها

نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال کت عيانتقال و فوق توز آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 نيرو

ن شرح ينه و تدوي، برآورد هز يامکان سنج

د کننده داخل يخدمات پروژه ساخت ربات بازد

 تانک تراسنفورماتور

مت ين و گران قيقدرت از مهمتر يترانسفورماتورها

ع به شمار يشبکه انتقال و فوق توز زاتين تجهيتر

 يکه بتواند اطالعات يزين رو وجود تجهيروند از ا يم

و  يچيم پير سيزات داخل تانک نظيت تجهياز وضع

 يت بوده و ميار حائز اهميد بسيهسته و ... ارائه نما

ترانسفورماتور  يوب داخليتواند با گزارش به موقع ع

رات يتعموب و انجام ياز گسترش ع يريشگيبه پ

نان يت اطميش قابليجه افزايرانه و در نتيشگيپ

 ديستم کمک نمايس

تعيين روشهاي مناسب تعيين سهم و منشا آلودگي  2

 يفيت توانکدر پارامترهاي 

نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال کت عيانتقال و فوق توز اصفهان اي منطقهت برق کشر

 نيرو

عنوان يک کيفيت در توان درسال هاي اخير به 

دغدغه مهم وضرري به دليل افزايش بارهاي آلوده 

کننده و حساسيت بارهابه مسائل کيفيت 

ي شده ا ست. کدرسيستم هاي قسمتي الکتري

ي، نتايج اقتصادي کتريکبديهي است اختالالت ال

قابل توجهي براي مشترکين برق مي تواند داشته 

باشد .ازطرفي آنها نيز تاثيرات اقتصادي جدي به 

شرکت هاي برق دارند . زيرا جديداً بازارهاي 

رقابتي آزاد به مشترکين اجازه انتخاب شرکت هاي 

برق رساني را مي دهند. درعمل جديداً بازارهاي 

آزاد درسراسر جهان درحال تغيير چارچوب کيفيت 

توان مي باشند و اکنون اهداف کيفيت توان از 

اهميت زيادي براي تمامي گردانندگان سيستم 

قدرت به شمار مي آيد. لذا تعيين منشا و سهم 

آلودگي از مهمترين اهداف براي شناسايي 

ين پر خطر محسوب مي شود تا بتوان کمشتر

بستري براي جريمه آنها و ابزاري قدرتمند براي 

کيفيت در توان درسال هاي اخير به عنوان يک 

دغدغه مهم وضرري به دليل افزايش بارهاي آلوده 

کننده و حساسيت بارهابه مسائل کيفيت درسيستم 

ي شده ا ست. بديهي است کهاي قسمتي الکتري

قابل توجهي براي ي، نتايج اقتصادي کتريکاختالالت ال

مشترکين برق مي تواند داشته باشد .ازطرفي آنها نيز 

 تاثيرات اقتصادي جدي به شرکت هاي برق دارند .
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جلوگيري از آلودگي ايجاد نمود. پارامترهاي 

هاي ولتاژ  کيفيت توان اين پروژه شامل: هارمونيک

مبود کر ولتاژ عدم تعادل ولتاژ کفيلو جريان، 

 وبيشبود ولتاژ مي باشد

 يع برايال وفوق توزانتق خطوط يوطراح بررسي 3

وهستاني حوزه کخاص  ييب و هواآط يمناطق با شرا

 زنجان اي منطقهت برق کشر

نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال کت عيفوق توزانتقال و  زنجان اي منطقهت برق کشر

 نيرو

زات ير تجهيپ دکلها ، مقره ها و سايانواع ت يبررس

خط و انتخاب  يو اجرا يمورد استفاده در طراح

ط خاص يمناسب با شرا يزات مناسب و طراحيتجه

 زنجان اي منطقهشرکت برق  يکوهستان

خطوط موجود  يفعل يهايمشکالت موجود در طراح

 ط خاص مورد نظريبا شرا ياطق کوهستانمن

 يونهايفونداس يق سازيعا يوه مناسب برايش يطراح 4

 سات صنعت برق به منظور کاهشيتاس يبتن

 قيبا استفاده از مواد نانو عا يخوردگ

نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال کت عيانتقال و فوق توز يزد اي منطقهت برق کشر

 نيرو

ط منطقه يق متناسب با شراينانوعاانتخاب مواد  .1

 يقکاريعا يمناسب برا ي. انتخاب الگو2زد ياستان 

د يعوا يابيو ارز ي. بررس3 يبتن يونهايفونداس

راهکارها ياز اجرا يناش ياقتصاد  

صنعت  يسات بتنيتاس يخوردگ يباال ينه هايهز

و عوامل  يميط اقليزد باتوجه به شرايبرق استان 

 موجود در خاک يخوردگ

 63انتقال برق سطح  ينه دکل ها يارائه طرح به 5

 ار قرار دادن وزن کليلو ولت با معيک

اي سيستان و  ت برق منطقهکشر

 بلوچستان

نولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال کت عيانتقال و فوق توز

 نيرو

 يدکل ها يه هايپا ين فاصله ينه تريافتن بهي -1

نه کردن يبه يراهکار مناسب برا -2رو يانتقال ن

 يراهکار اساس -3انتقال  يها ين هاديفاصله ب

 -4نگهدارنده  ين بازوهاينه کردن فاصله بيبه يبرا

ز قطعات مورد يکاهش سا يبرا يافتن راهکاري

راهکار مناسب  -5رو ياستفاده در دکل انتقال ن

يطراح ياصل ير در الگوهاييتغ يبرا  

 ولت لويک 63 ولتاژ سطح يبرا روين انتقال يها¬دکل

 اساس بر ها دکل نوع نيا. هستند پرکاربرد اريبس

 يها يبند پيت يدارا منطقه، ييهوا و آب طيشرا

 هدف يقاتيتحق طرح نيا در. باشند¬يم يگوناگون

ار ياز دکل ها با مع دسته نيا يبرا نهيبه طرح ارائه

 قرار دادن وزن کل دکل است.

 

 و انتقال نيرو سازي تجهيزات پست ها  طراحي، ساخت و بهينه .1.12

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

قرائت  يبرا GSMو ساخت مودم  يطراح 1

 Actaris , MK6E يکنتورها

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

ت اتصال يبه مودم ساخت داخل که قابل يابيدست

 يمنصوبه را دارا بوده و پروتکل ها يبه کنتورها

 دينما يبانيويژه آنها را پشت

در  يسازندگان خارج يکاف يبانيل عدم پشتيبه دل

مت بودن، باال بودن يمشابه، گران ق ين مودمهايتام

 اطالعات شبکه يمنيت اياز و اهميزان مورد نيم

و ساخت سيستم جديد پايش آنالين  يطراح 2

 يارتعاش جهت ارزياب يبر اندازه گير يمبتن

 قدرت يوضعيت و تشخيص عيوب ترانسفورماتورها

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

 يترانسفورماتور و استخراج الگو يخطاها يمدلساز

 ين گام اساسيارتعاش متناسب با هر خطا، اول

ستم جديد پايش آنالين يق در توسعه سيتحق

 يارتعاش جهت ارزياب يبر اندازه گير يمبتن

قدرت  يوضعيت و تشخيص عيوب ترانسفورماتورها

بر  يش ارتعاش، مبتنيستم پايس ياست. طراح

فورماتور، انتخاب و ن ارتعاشات ترانسيسنجش آنال

قدرت، مهمترين و گرانترين جزء  يترانسفورماتورها

محسوب مي  يکيالکتر يانتقال انرژ يشبکه ها

ن روست که با گسترش روزافزون يشوند و از هم

سالم و مطمئن، احتراز  يکيالکتر يانرژ يتقاضا برا

ه شکست منجر ب يژه خطاهاياز وقوع خطا و بو

بردار شبکه -بهره يبرا ياديت زيترانسفورماتور، اهم

 ياساس يدا کرده است. شکست و خطايپ
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از  يريرپذيتأث يمناسب سنسورها، بررس يابيجا

، يفشارقو يموجود در پست ها يياغتشاشات محط

 يينها يستم است. با طراحيتوسعه س يمرحله بعد

ل ارتعاشات، مدارات يو تحل يريستم اندازه گيس

ستم با توجه به يداخل س يص خطايواسط، و تشخ

ص ين تشخيآنالستم ي، توسعه سيارتعاش يالگو

 شود. يبر ارتعاشات محقق م يمبتن يخطا

ترانسفورماتور، عالوه بر هزينه هاي گزافي که به 

بهره بردار شبکه قدرت جهت تعمير و جايگزيني 

آن تحميل مي کند، باعث قطع انتقال توان نيز مي 

ستم در ينان سيت اطميگردد که بعلت کاهش قابل

تداوم انتقال انرژي، تبعات به مراتب بيشتري را به 

ن حال، وقوع خطا در يدنبال دارد. با ا

ل گوناگون و از يقدرت به دال يترانسفورماتورها

موجود در شبکه،  يترانسفورماتورها يريجمله پ

 ياز خطاها ياريد. بسينما ير مياجتناب ناپذ يامر

 يکيمکان يترانسفورماتور و از جمله خطاها ياساس

و .. با  يه جزئي، هسته و تانک، تخليچيم پيس

و  ييش ارتعاش ترانسفورماتور قابل رصد، شناسايپا

توسعه  ياين مزايهستند. از عمده تر يابيجا

وضعيت و تشخيص عيوب  يسيستم ارزياب

 يبر اندازه گير يقدرت مبتن يترانسفورماتورها

از به قطع انتقال ين بودن آن و عدم نيارتعاش، آنال

 توان در شبکه است.

ن ينو ياستفاده از روشها يو اقتصاد يفن يبررس 3

 م گارديجهت حذف س

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

د يجد يها يم گارد و استفاده از تکنولوژيحذف س

 خط يرهايم گارد به برقگيفه سيجهت سپردن وظ

نگ در خطوط انتقال به يده گالوپياد پديتکرار ز

 خبندانيخ در زمان ياد يل حجم زيدل

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر کمپکت ين پست هايل و بهبود شبکه زميتحل 4

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 انتقال نيروپست ها و 

ن جهت ياحداث شبکه زم يارائه گزارش راهکارها

 کمپکت يهاپست

 بزرگ کاهش تلفات ين در شهرهايت زميمحدود

امکان استفاده از  يو اقتصاد يفن يبررس 5

 grillage footingون طرح مشبک يفونداس

foundation در خطوط در حال احداث 

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

امکان استفاده از  يو اقتصاد يفن يبررس

 ون طرح مشبکيفونداس

1-  يبه جاده در مناطق کوهستان يعدم دسترس

-2ش زمان احداث پروژه يجهت حمل بتن و افزا

از به ينه احداث خط با توجه به عدم نيکاهش هز

و  يستم مشبک فلزيس بتن و فقط استفاده از

دکل يده شدن خاک پايکوب  

شبکه  يا عدم ضرورت جداسازيضرورت  يبررس 6

 هاپست يزات مخابراتين تجهيزم

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

درخصوص  يريگميارائه گزارش مستدل جهت تصم

 هاپست يزات مخابراتين تجهيشبکه زم يجداساز

 يزات مخابراتيتجه يدگيب دياز آس يريجلوگ

در سطح ولتاژ  GISو ساخت  يطراح 7

 يلوولت بوميک132

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

در سطح ولتاژ  GISو ساخت  يطراح

 لوولتيک132

 GIS يساز يبوم

بررسي روش هاي رفع آلودگي )جرم( مقره ها و  8

طراحي دستگاه مقره شوي جرم گير)پرتابل( با 

ارگيري افزودني هاي مناسب )از حيث خط گرم کب

و سرد، مالحظات عايقي، عمر، سهولت اجرا، هزينه 

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

در بسياري از مناطق آلودگي مقره ها به گونه اي 

ه آلودگي به صورت جرم بر روي مقره کمي باشد 

نمي شود.  کرده و با شستشوي متعارف پاکرسوب 

گوناگون  يروشها يبررسن پروژه يا يهدف از اجرا

در بسياري از موارد حجم آلودگي مقره ها به گونه 

ه شستشوي مقره به نحو مطلوب کاي مي باشد 

ار کوتاه کانجام نمي شود و در دوره هاي زماني 

تعويض مقره با هزينه باال صورت مي پذيرد. اجراي 
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ن اساس ساخت يمقره ها و برا يجهت رفع آلودگ غيره(صب يا دمونتاژ شدن مقره، پرتابل يا ثابت و ن

ه مالحظات و يبا در نظر گرفتن کل يدستگاه

ط از جمله از حيث خط گرم و سرد، مالحظات يشرا

عايقي، عمر، سهولت اجرا، هزينه منصوب يا دمونتاژ 

 يشدن مقره، پرتابل يا ثابت بودن دستگاه و غيره م

 باشد.

اين پروژه مي تواند به نحو بسيار زيادي در استفاده 

اهش کوادث/ اهش بروز حکبهينه ازعمر تجهيزات/ 

 هزينه نگهداري خط موثر واقع گردد.

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر ساخت دستگاه تست رله جانسون 4

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

رد که قادر به عيب يابي عملکساخت دستگاهي 

 ه باشدکاذب رله جانسون ترانسفورماتور در شبک

اذب رله دستگاه تست جهت کرد کدرصورت عمل

تست رله در ايران وجود ندارد به طور مثال عيب 

پست حساس  233اذب رله جانسون ترانس ک

ه کبار ترانسفورماتور گرديد  5قزوين باعث خروج 

باعث پايين آمدن متدهاي ارزيابي ساالنه و صرف 

ه درصورت داشتن دستگاه کهزينه و زمان شد 

 راحتي قابل پيشگيري بودتست به 

 يتکنولوژ ياده سازيها و پ يو ساخت هاد يطراح 13

 يزات با هدف کاهش آلودگيق تجهيعا ينانو بررو

 يريپذ

انتقال و فوق  سمنان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

از اعمال  يريجلوگ -کاهش تلفات در شبکه  -

کاهش  -زات آلوده يمرتبط با تجه يها يخاموش

ع نشدهيتوز يانرژ  

زات شبکه انتقال وفوق ينکه اکثر تجهيبا توجه به ا

ط آزاد قرار دارند لذا در معرض يع در محيتز

 يينانو يباشند لذابا استفاده از پوششها يم يآلودگ

 يريده مذکور جلوگياز پد ياديتوان در حد ز يم

 نمود

از سرقت  يريستم هوشمند جهت جلوگيس يطراح 11

 يزات خطوط فشار قويب رساندن به تجهيآس و

انتقال و فوق  سمنان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

 ينيش بيزات و پيح تجهينان از عملکرد صحيمياط

خطوط ب رساندن به ياز سرقت وآس يصدمات ناش

 يفشار قو

 يشبکه خطوط فشار قو يبا توجه به گستردگ

ن وبمنظور يمستمر وآنال يد هايوعدم امکان بازد

زات يب رساندن به تجهيمحافظت از سرقت واس

 يخطوط فشار قو

و  يربات بازرس يمه صنعتيو ساخت ن يطراح 12

 خطوط انتقال يشستشودهنده مقره ها

فوق انتقال و  سمنان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

و شستشودهنده  يبازرس يمه صنعتيدستگاه ربات ن

 خطوط انتقال يمقره ها

خطوط  يمقره ها ين پروژه شستشويهدف از ا

در آنها  ياز بروز مشکالت و قطع يريانتقال و جلوگ

 گردد. يم

زات خطوط يتجهه يکل يقيعا يو مدل ساز يبررس 13

ط يع برق غرب در شرايانتقال و فوق توز يو پستها

کاهش  يزگردها و ارائه روشها و راهکارهايحضور ر

 از آنها يا حذف آثار مخرب ناشيو 

انتقال و فوق  غرب اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

در خصوص  يبررس ق ضمن مطالعه وين تحقيدر ا

زگردها در حوزه برق غرب و يزان ريشدت و م

 يريبکار گ يقهايزات و عايتجه يمشخصات فن

ق يعا ينرم افزار يشده نسبت به مدل ساز

ن يزگردها و همچنيط انباشت ريزات در شرايتجه

ق و يجاد شده با توجه به نوع عايبات ايترک يبررس

نجام ده و ضمن ا ياقدام گرد يط آب و هوائيشرا

الزم متعاقبا  يو اقتصاد يفن يها يه بررسيکل

متناسب جهت  يو عمل يعلم يروشها و راهکار ها

از آنها ارائه شده و ضمن  يمقابله با آثار مخرب ناش

 گردند.يم يت بنديح ، راهکارها اولويتشر

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن



       18                                                                                                                                                                                                                              رمجموعهيز يها ر و  شرکتيشرکت توان

                                                                                     
 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

و  يريجلوگ يدر خصوص روشها يمطالعه و بررس 14

 يپستها يا کاهش خروج خودکار ترانسفورماتورهاي

از ورود پرندگان در  يع برق غرب ناشيفوق توز

 يعمل يزات و ارائه راهکارهايتجه يحوزه فشار قو

انتقال و فوق  غرب اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

ساله خروج  5حداقل ضمن استخراج آمار 

ع برق غرب و يفوق توز يپستها يترانسفورماتورها

ر اقدامات انجام شده يزان تاثيآنها ، م يدسته بند

شده و سوابق  يها بررس يتاکنون در کاهش قطع

ه روشها و يا خارج کشور و کليران و يموضوع در ا

د يا نوآورانه جديو  ياجرا شده قبل يعمل يراهکارها

سه آنها و با توجه به يو ضمن مقاده يگرد يبررس

 يع برق غرب راهکارهايفوق توز يط پستهايشرا

در  يو اقتصاد يفن يها يالزم ارائه و بررس يعمل

 گردد.يک از آنها انجام ميخصوص هر 

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن

ر يانعطاف پذ يياتکا يو ساخت مقره ها يطراح 15

 ت(يکمپوزن و ي)پروسل

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

 ياز زلزله در پستها ياز حوادث ناش يريشگيپ

 -ع يانتقال و فوق توز

از حوادث  يريشگيز بودن استان کرمان، پيزلزله خ

 عيانتقال و فوق توز ياز زلزله در پستها يناش

انتقال  يواريد ينگهايو ساخت داخل بوش يطراح 16

 مناطق خاص يع برايو فوق توز

انتقال و فوق  رمانک اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

ع، کاهش يانتقال و فوق توز ياستفاده در پستها indoor يپستها يريگسترش بکارگ

 نه هايهز

ارگيري از شمع هاي کبررسي فني و اقتصادي به  17

هاي خطوط برق  مارپيچ به عنوان فونداسيون برج

 اي گيالن منطقه

انتقال و فوق  گيالن اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

الت احداث کدستيابي به روشي جهت حل مش

ه ضمن افزايش سرعت اجرا و کخطوط انتقال نيرو 

اهش هزينه هاي اجرايي را کقابليت اطمينان خط، 

 به همراه داشته باشد.

از کشور به برق و در يش روزافزون نيبا توجه به افزا

از به توسعه صنعت برق در کشور ،استفاده يجه نينت

ن صنعت يشرفته و به روز در ايپ ياز تکنولوژ

توسعه خطوط  دارد . از آنجا که ياريت بسياهم

ن صنعت يات توسعه ايرو از ضروريع نيانتقال و توز

ن يد در ايجد يها يباشد ، استفاده از تکنولوژ يم

 يون برج هايت است . فونداسيبخش حائز اهم

 ياجرا م يمختلف يرو به روش هايخطوط انتقال ن

ف و سست يکه خاک ضع يين هايشوند . در زم

کشور از جمله منطقه  يدارند مثل مناطق شمال

نه احداث خطوط ياز هز ييالن ، درصد بااليگ

ن استفاده از يباشد ، بنابرا يون ميمربوط به فونداس

نه کمتر يشتر و هزيکه با سرعت ب ييون هايفونداس

استفاده در خاک  ين براياحداث شوند و همچن

دارد  يژه ايت ويز مناسب باشند اهميف نيضع يها

ز احداث خطوط را به مراتب ا يناش ينه هايو هز

 دهد . يکاهش م

نانو  ياستفاده از پوشش ها يو امکان سنج يبررس 18

 يو فرسودگ ياز خوردگ يريجلوگ يبرا يتکنولوژ

 راق آالتي

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

نگونه به منظور ياستفاده از مواد اا يد و يتول

 راق آالتي ياز خوردگ يريجلوگ

نه يدر منطقه هرمزگان و هز يد خوردگيزان شديم

 دهين پديمقابله با ا يباال يها
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در  Dc ستميع نمودن سيمطالعات جهت تجم 14

 ن کاريمخاطرات و محاسن ا يپستها و بررس

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

مربوط به منابع  يبا توجه به سطوح مختلف ولتاژ

ن الزم جهت قطع و يدها و فراميه رله ها، کليتغذ

 113و  48، 12وصل آنها در سطوح مختلف ولتاژ 

 يها ين آن مستلزم باطريباشد که تام يولت م

ک سطح ولتاژ يع در يباشد. لذا تجم يمختلف م

و صرفه  يريجلوگ يتواند از دوباره کار يم

ن باعث باال بردن يداشته باشد.همچن ياقتصاد

شده و تعداد و مدت زمان  يراندمان و بهره ور

 يرات کاهش ميو تعم يياجرا يمراجعه گروهها

 ابد.ي

 نهيو اتالف هز ياز دوباره کار يريجلوگ

قرائت و انتقال اطالعات  يبرا يساخت مودم صنعت 23

 بازار برق يکنتورها

انتقال و فوق  ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 عيتوز

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه

 پست ها و انتقال نيرو

 يارتباط يابيمد نيتر¬ن امر که عمدهيبا توجه به ا

منصوب در  يقرائت و کنتورها يمرکز سرور نيماب

ع سطح کشور خط يانتقال و فوق توز يپست ها

س ي( و ارتباط از کانال خدمات سروPSTNتلفن )

( است الزم است GSM , GPRS , LANتا )يد

مت مناسب در کشور يت و قيفيو با ک يمودم صنعت

 د برسد.يبه تول

 م وارداتيرفع معضل تحر

 

 هاي انتقال و فوق توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت تحقيقعنوان  فيرد

ر بر يدپذيتجد يهاير استفاده از انرژيتأث يبررس 1

 يکيالکتر يانرژ يت توان شبکه هايفيک يرو

انتقال و فوق  آذربايجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

انتقال و هاي    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ر يدپذيتجد يهاير استفاده از انرژين مطالعه تأثيدر ا

 يبر رو يديخورش يو سلولها ين باديشامل تورب

 يقرار م يت توان مورد بررسيفيک يپارامترها

الزم  ين مشخصات و استانداردهايرد. همچنيگ

به منظور  يد انرژيتول يستمهاين نوع سيا يبرا

ت توان شبکه يفيک يبر رو ينکه اثرات نامطلوبيا

گردد. عالوه بر  ينداشته باشند، استخراج و ارائه م

ط يستمها در شراين سين پروژه عملکرد اين، در ايا

( مورد  Grid Codeر يگيا به عبارت ديخطا )

 قرار خواهد گرفت. يبررس

از  يناش يطيست محيز يباتوجه به آلودگ

و  يکيالکتر يد انرزيتول يبرا يليفس يسوختها

ک طرف و ين نوع سوخت از يمحدود بودن ذخائر ا

 يهاياستفاده از انرژ يبرا يقيتشو ياستهايوجود س

گر، روز به روز ير در کشور از طرف ديدپذيتجد

ر در حال گسترش يدپذيتجد يهاياستفاده از انرژ

ن نوع منابع ينکه تمام اين باتوجه به اياست. همچن

ازمند استفاده ينا بار، ياتصال به شبکه  يبرا يانرژ

نگ يچيک قدرت از نوع سوئيالکترون ياز مبدلها

در  يق و علميک مطالعه دقيدارند، لذا انجام 

شبکه از جهات  ير آنها بر رويخصوص نحوه تأث

ار يت توان بسيفيالخصوص مسائل ک يمختلف، عل
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 است. يضرور

ابلي نمودن کمطالعات فني و اقتصادي در مورد  2

 صورت دفني در ولتاژهاي باالخطوط انتقال به 

انتقال و فوق  تهران اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ارائه طرح هاي بهينه سازي عملياتي به منظور 

اهش تلفات و افزايش ظرفيت کاهش حريم، ک

هاي بهيته عملياتي به لحاظ  ه محصول: طرحکشب

 فني و اقتصادي

م بافت شهري، تنها راه کدر شهر تهران به دليل ترا

اهش تلفات دفني نمودن کافزايش ظرفيت و 

ميزان باالي تلفات خطوط  -1خطوط هوايي است 

 -3محدوديت ظرفيت خطوط  -2انتقال هوايي 

افزايش  -4هاي زيست محيطي  اهش آلودگيک

 ه ازنظر پدافند غيرعاملکآمادگي شب

يلوولت ک 63و 233ان افزايش مدارات کمطالعه ام 3

ه کابلي برق تهران جهت توسعه شبکدر تونلهاي 

اقتصادي و  -با در نظر گرفتن مطالعات فني

 اجرائي

انتقال و فوق  تهران اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ه کهاي توسعه بهينه و عملياتي شب ارائه طرح

يلوولت ک 63و  233باتوجه به مدارات موجود 

 ابليکهاي  تونل

ه تونلي جديد به دليل کان احداث شبکعدم ام -1

ه کتسريع در توسعه شب -2مبود نقدينگي و... ک

 جهت تامين بار

 63استفاده از شبکه  يو اقتصاد يفن يبررس 4

توسعه با وجود  يزيلوولت مشهد و برنامه ريک

 ن شبکهيا

انتقال و فوق  خراسان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

مختلف  يروند توسعه شبکه در کشورها يبررس

جهان و ارائه راهکار به منظور توسعه شبکه شهر 

 مشهد

کيلوولت شهر  63فرسوده بودن شبکه شهر  -1

يمحدوديت منابع مال-2مشهد   

توسعه شبکه انتقال و  يکيناميد يزيربرنامه  5

خوزستان و امکان  اي منطقهع برق يفوق توز

 FACTSاستفاده از ادوات  يسنج

انتقال و فوق  خوزستان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

توسعه شبکه شرکت برق  يزيه برنامه ريبهبود رو

نه استفاده يخوزستان با درنظر گرفتن گز اي منطقه

نه توسعه شبکه در يبه عنوان گز FACTSاز ادوات 

باشد.  يتوسعه شبکه م يسنت ينه هايمقابل گز

 يق شامل گزارش و دک هايتحق ييمحصول نها

 يت هايپخش باردر وضع يه شده )دک هايته

 ياتصال کوتاه و دک ها ي، دک هايک و کم باريپ

سال  يبرا يداريانواع مطالعات پا ياز برايمورد ن

 باشد. يانجام مطالعه م يو ... ( برا 1347

ران در سال يا يتوسعه شبکه سراسر يزيبرنامه ر

روبرو شده است که  يجد ير با چالش هاياخ يها

 يزيبرنامه ر يدر مطالعات سنت يلزوم بازنگر

 ر نموده است.يتوسعه شبکه را اجتناب ناپذ

انتقال  ياحداث پست ها ياقتصاد -يفن يبررس 6

 در کالن شهر اهواز ينير زميع زيو فوق توز

انتقال و فوق  خوزستان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

عالوه بر مرتفع کردن  ينير زميز ياحداث پست ها

دگاه ين، از دياز مشکالت تمکل زم يبخش عمده ا

در ابعاد  ياريز منافع بسيرعامل نيفن غپدا

 به همراه دارد. يو مل اي منطقه

ن مشکالت ياز بزرگتر يکين ين زميتملک و تام

که  يباشد بگونه ا يبرق م يستگاه هاياحداث ا

ژه مراکز يبزرگ به و ين در شهرهاين زميتام

مواجه است و  يده ايشهرها هم اکنون با موانع عد

نده نمود يآ يها ن مشکل در ساليشک ا يب

سته است که هم يافت. لذا شايخواهد  يشتريب

برق در  يستگاه هايا ياجرا ياکنون با امکان سنج

 يبوم ين الزامات و استانداردهاين به تدوير زميز

خوزستان  اي منطقهبرق  يميط اقليمطابق با شرا

از برق درسال ين يپرداخته شود تا بتوان جوابگو

ن ين استاندارد تاميان ينده بود. همچنيآ يها
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 باشد. يز مير عامل نيدگاه پدافند غيکننده د

ه کلي شبکبررسي و تعيين ميزان بهره وري  7

انتقال و فوق توزيع برق زنجان و ارائه روش 

 ثر شاخص بهره وريکبرداري بهينه با حدا بهره

انتقال و فوق  زنجان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ثري از سرمايه کاهميت استفاده مطلوب و حدا

به  کمکه و کگذاري انجام گرفته براي توسعه شب

ثر بهره وري سرمايه که با حداکتوسعه آتي شب

 گذاري

ه و نسبت آن به کتعيين ميزان استفاده از شب

ه جهت تعيين ميزان بارگذاري کظرفيت موجود شب

ه از ديد بار کتصادي بودن شبقابل افزايش و اق

انتقالي و ارائه پيشنهادات اصالحي جهت افزايش 

 هکبهره وري شب

بررسي روش هاي نوين در اجراي فونداسيون  8

برج هاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق 

ار در اراضي استان گيالن و کبا توجه به شرايط 

 تجارب مشابه در ساير نقاط دنيا

انتقال و فوق  گيالن اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

نولوژي هاي جديد جهت کشناسايي روش ها و ت

اجراي فونداسيون خطوط انتقال استان گيالن با 

 اهش هزينه و زمان احداث فونداسيونکهدف 

ط خاص استان يل شراين که به دليبا توجه به ا

عمدتاً خطوط انتقال از شاليزارها يا  هکالن يگ

ند کوهستاني با پوشش طبيعي عبور مي کمناطق 

و به دليل عدم وجود جاده دسترسي و همچنين 

به  يان عبور ماشين آالت سنگين، دسترسکعدم ام

ون ها با يفونداس يون ها و اجرايمحل فونداس

مواجه است و موجب طوالني  يده ايمشکالت عد

 ير برايمس يب گسترده اراضيتخرشدن زمان اجرا، 

کار و بروز  ين آالت و مصالح به پايانتقال ماش

ده و عالوه بر يمتعدد گرد يياجرا يممانعت ها

 ينه هايون، هزيفونداس يمعمول اجرا ينه هايهز

اضافي زيادي را در قالب پرداخت خسارت ها، 

ت ها در محاکم يو طرح شکا يبه دعاو يدگيرس

ت تحميل مي نمايد. لذا کو ... به شر ييقضا

ون ها در يفونداس ياجرا يدر روش ها يبازنگر

ن يرسد. نظر به ا يبه نظر م يالن ضرورياستان گ

الن يمشابه استان گ ييايو جغراف يميط اقليکه شرا

ز وجود دارد، لذا فارغ از نوع ير نقاط جهان نيدر سا

ر کشورها يات سايون، استفاده از تجربيطرح فونداس

و ارائه  يين اجراينو يشناسايي روشها يبرا

 يقابل اجرا برا يبوم يراهکارها و دستورالعمل ها

)با لحاظ نمودن  يياجرا ينه هايکاهش زمان و هز

ن شاغل در سطح کشور از بعد ينظرات مشاور

 يبرج ها يون هايفونداس يبودن( طرح ها يياجرا

برق مورد انتظار  يع نيرويخطوط انتقال و فوق توز

 باشد. يم

ان سنجي فني و اقتصادي تقويت کبررسي و ام 4

يلوولت موجود به دو ک63مداره  کخطوط ت

انتقال و فوق  گيالن اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

 -1اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق 

ارائه روش هاي تقويت فونداسيون و مقايسه فني و 

نظير ارزشمند  اي منطقهبا توجه به شرايط خاص 

سست منطقه و شرايط خاص  ک، خابودن اراضي
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اقتصادي تقويت فونداسيون موجود با احداث  مداره، شامل تقويت برج و فونداسيون

ل تقويت شده کارائه طرح د -2فونداسيون جديد 

مداره به دو مداره بدون  کجهت تبديل خط ت

ل جديد بر روي کارائه طرح د -3افزايش باند حريم 

مداره  کاسيون تقويت شده براي تبديل خط تفوند

 -4و جهار مداره بدون افزايش باند حريم  3،  2به 

مقايسه فني و اقتصادي تقويت چهارمداره بدون 

مقايسه زماني  -5ل با احداث خط جديد کبرج و د

 تقويت خط موجود با احداث خط جديد

احداث خطوط انتقال و ... ، احداث خطوط جديد 

فوق توزيع و انتقال نيرو از مسائل و معضالت 

اساسي صنعت برق استان بوده، لذا با توجه به رشد 

ي از کبار و پر شدن ظرفيت خطوط موجود، ي

ه استفاده از کبهترين روش ها به منظور توسعه شب

خطوط موجود مي باشد. در اين انات و حريم کام

مداره به دو مداره  کراستا تبديل خطوط موجود ت

) يا بيشتر( از طريق روش هايي نظير تقويت 

روپايل( کفونداسيون )به عنوان مثال با استفاده از مي

و تقويت برج هاي موجود و يا طراحي برج جديد 

ي از کبا شرط استفاده از فونداسيون تقويت شده ي

اهش هزينه و زمان کين روش ها در ارگشاترک

ه طرحي مشابه کاحداث خطوط است و از آنجائي 

در سطح ملي انجام نگرفته است، با استفاده از توان 

فني و مهندسي داخل مي توان نسبت به انجام 

 مطالعات مرتبط با موضوع پرداخت .

ه انتقال و کمطالعات جامع قابليت اطمينان شب 13

اي مازندران و  منطقه ت برقکفوق توزيع شر

 گلستان

انتقال و فوق  مازندران اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ه کمحاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان شب -

و ... با هدف بررسي  EENS ،EIR ،LOLE نظير

برنامه ريزي و توسعه  -ه موجود و آتي کفايت شبک

ه از منظر فني و اقتصادي با کشب بلندمدت

 يبرنامه ريز -محوريت قيود قابليت اطمينان 

بر قابليت  يسيستم مبتن يتعمير و نگهدار

 اطمينان

ه برق کضرورت ارائه گزارش در حوادث عمده شب -

اهش احتمال بروز حوادث کارهاي کمنطقه و راه

ضرورت تهيه گزارشهاي ادواري و موردي  -مشابه 

ضرورت انجام مطالعات  -برق منطقه  هکپايائي شب

ه با نگرش کبرنامه ريزي و توسعه بلندمدت شب

 دستيابي به قابليت اطمينان

ه روغن تپ چنجر يستم تصفيو نصب س يطراح 11

 دائم در مدار

انتقال و فوق  هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ار ياز ادوات بس يکينکه تپ چنجر يتوجه به ابا 

 يانتقال م يمت و حساس ترانسفورماتورهايگران ق

نه يآن مستلزم صرف هز ير و نگهداريباشد، که تعم

باشد  يزرها از کشور سازنده ميو اعزام سوپروا

ستم تپ چنجر يت مجموعه سياز وضع يآگاه

در  يانيار شايتواند کمک بس ين ميبصورت آنال

 رو بوجود آورد.يانتقال ن يستگاههايا يردايپا

( TAPتپ ) يرينکه قرارگيبا توجه به ا

ت مناسب توسط يقدرت در موقع يترانسفورماتورها

ر ييکته خواهد شد و در هر تغيمصرف کنندگان د

جاد يقدرت باعث ا يتپ ترانسفورماتورها يپله ها

در محل تپ ترانسفورماتورها خواهد  يآرک زدگ

ز با قرار دادن تپ از يبهره برداران ن يشد و حت

توانند باعث حذف  ينم يحالت اتومات به دست

در محفظه  يجه عدم آرک زدگير تپ و در نتييتغ

نان از يروغن تپ چنجر گردند. لذا به منظور اطم

نان از يروغن تپ چنجر و اطم يقيعا يعدم فروپاش

تپ چنجر،  يدزنيکل يط مناسب برايحفظ شرا

ک يت روغن تپ چنجر يفيت کيعاز وض يآگاه

 باشد. ير ميضرورت انکارناپذ
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 ياقتصاد– يفن يهمراه با بررس يبازنگر 12

 انتقال خطوط يها يهاد انتخاب يچگونگ

انتقال و فوق  يزد اي منطقهت برق کشر

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

و  اهداف اين طرح شامل تهيه گزارش بررسي

و  ACSRي دو هادي کتريکمقايسه پارامتر هاي ال

AAAC  شامل تلفات اهمي ، جريان گردابي تلفات

AC نسبت مقاومت ،AC  بهDC  و ... مي باشد . در

انديد براي تعويض کاين تحقيق همچنين خطوط 

 AAACه با هاديهاي کهادي و يا طرح توسعه شب

 پيشنهاد مي شود. 

هادي هاي معمول تلفات اهمي و افت ولتاژ 

(ACSR نسبت به هادي هاي معادل از نوع )

ان ک( بيشتر است . لذا امAAACآلومينيوم آلياژي )

ه استان کسنجي استفاده از اين نوع هادي ها در شب

 يزد حائز اهميت است.

( و RTV) يقيعا يانواع پوشش ها يبررس 13

 ين پارامترها جهت مناطق جنوبيانتخاب بهتر

 استان

اي سيستان و  برق منطقهت کشر

 بلوچستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

ن مشخصات يدر خصوص مناسب تر يانجام مطالعات

تواند ين نحوه اجرا مين نوع مواد و همچنيا يفن

ن حوادث ينه ها و همچنيدر کاهش هز ينقش مهم

 شبکه گردد

 RTV يپوشش ها يتکنولوژ با توجه به نو بودن

 يخاص يدر کشور، تنوع باال و کمبود استاندارد ها

ن مواد به ين خصوص و لزوم استفاده از ايدر ا

 استان يجنوب يخصوص در نواح

و ارائه راهکار در خصوص اضافه ولتاژ در  يبررس 14

متقابل  ياز رزونانس و القا يناش يبرق يط بيشرا

 وجود راکتورلوولت با يک 233در خطوط 

اي سيستان و  ت برق منطقهکشر

 بلوچستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

 يعلل اضافه ولتاژ القائ ين طرح بررسيهدف از ا

از خطوط انتقال دومداره در سطح شبکه  يتعداد

ستان و بلوچستان با استفاده يبرق س يرويانتقال ن

که در  ياست تا بتوان نقاط يمطالعات تخصصاز 

ش از حد مجاز دارند يب يط خاص، ولتاژيشرا

ل اثرات يمناسب جهت تقل يو راهکار يشناسائ

 ده ارائه نمودين پدينامطلوب ا

 يب جديتوان به آسيده مين پدياز مضرات ا

که مانع از امکان  ين مشکالتيزات و همچنيتجه

شوند را نام ين خطوط ميوصل مجدد و به موقع ا

 برد.

 يرهايانجام مطالعات در خصوص استفاده از برقگ 15

سراوان  -لو ولت خاشيک 233در خط  يزيآو

 م گارد(يفاقد س H يمانير سي)ت

اي سيستان و  ت برق منطقهکشر

 بلوچستان

انتقال و فوق 

 عيتوز

هاي انتقال و    هکمطالعات و توسعه بهينه شب

 فوق توزيع

مناسب  يه و اجرايدر خصوص ته يانجام مطالعات

ن نقاط خط يدر مناسب تر يزير آوين نوع برقگيتر

 يبا هدف کاهش حوادث منجر به خروج و خاموش

 شرکت قرار دارد. يت کاريدر اولو

لوولت خاش سراوان با طول حدود يک 233خط 

ه کننده ير تغذيلومتر به عنوان تنها مسيک 153

برخوردار است  يت باالئيشهرستان سراوان از اهم

ن خط که از نوع تک مدار يت ايبا توجه به ماه يول

باشد همواره يم گارد ميو بدون س يمانير سيت

ده به ياصابت صاعقه به خط موجب خروج خط گرد

 يکه فقط در شش ماهه اول سال جار يگونه ا

 مين خط را داشتيمورد خروج ا4

 

 پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ه انتقال و کوضعيت تجهيزات و تاسيسات شب يبررس 1

فوق توزيع استان در شرايط بحران و ميزان آسيب 

ر شبکه و ارائه يسک پذيپذيري و شناسايي نقاط ر

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز سمنان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

بررسي در خصوص وضعيت تجهيزات  ييگزارش نها

 ه انتقال و فوق توزيعکو تاسيسات شب

پذير در تجهيزات و  کشناسايي و تعيين نقاط ريس

وادث طبيعي در ه در زمان وقوع حکتاسيسات شب

شرايط بحراني و برآورد ميزان آسيب پذيري آنها و 
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 الزم يوهايارها و سنارکارائه راه الزم جهت مقابله با آن يا طرح هايوها يسنار

ه انتقال و کوضعيت تجهيزات و تاسيسات شب يبررس 2

فوق توزيع استان و ميزان آسيب پذيري و شناسايي 

رعامل و يکرد پدافند غير شبکه با رويسک پذينقاط ر

 الزم جهت مقابله با آن يا طرح هايوها يارائه سنار

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز سمنان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

بررسي در خصوص وضعيت تجهيزات  ييگزارش نها

 ه انتقال و فوق توزيعکو تاسيسات شب

پذير در تجهيزات و  کشناسايي و تعيين نقاط ريس

ادث غير طبيعي از ه در زمان وقوعحوکتاسيسات شب

ديدگاه پدافند غيرعامل و برآورد ميزان آسيب 

 الزم يوهايارها و سنارکپذيري آنها و ارائه راه

 يريبکارگ يو امکان سنج ياقتصاد يفن يبررس 3

 يزات در پستهايت تجهيش وضعيپا يستم هايس

 ع برق غربيانتقال و فوق توز

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز غرب اي منطقهت برق کشر

 توزيع

ش و يپا يروشها يو اقتصاد يفن يو بررس يابيارز

انتقال و فوق  يزات پستهايت تجهيمخابره وضع

ت و يع برق غرب به مرکز کنترل با توجه به اهميتوز

ن ييز در شبکه که در پروژه تعيت استقرار تجهيوضع

از  يناش نهيگرددبه منظور کاهش صدمات و هزيم

زات با انجام مطالعات الزم و محاسبات يخروج تجه

 يروشها يت بنديح و اولويده و تشرينه/فايهز

 متناسب

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداريت و پايحفظ امن

ب يق عين محل دقييجهت تع يساخت دستگاه 4

 ييخطوط هوا يها ي( در هادي، قطعي)پارگ

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيفوق توز انتقال و رمانک اي منطقهت برق کشر

 توزيع

زه شدن نظارت بر خطوط در جهت نظارت يمکان خطوط يها ياب هاديب يساخت دستگاه ع

 قتريموثر تر و دق

ربات پرنده جهت شست و شوي  طراحي و ساخت 5

 مقره

تجهيزات سيستم انتقال و فوق پايش خطوط و  عيانتقال و فوق توز مازندران اي منطقهت برق کشر

 توزيع

ساخت ربات پرنده با قابليت شست و شوي مقره و 

 تحمل ميدان مغناطيسي خطوط

ش يدر کشور و افزا يبا توجه به کاهش بارندگ

از  يناش يها يمناطق قطع يزگردها در برخير

 ين ربات مياست. لذا ا ش يافتهيمقره افزا يآلودگ

آب مقطر و بدون قطع  يتواند با حمل حجم کم

ات شستشو را انجام داده و در يشدن برق عمل

به بهبود  يو مال يجه بدون هرگونه خسارت جانينت

 کمک کند يت بهره برداريفيک

بندي نگهداري و تعميرات )نگهداشت( خطوط  زمان 6

هاي انتقال و فوق توزيع مازندران و  و ايستگاه

 گلستان

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز مازندران اي منطقهت برق کشر

 توزيع

زات ينگهداشت تجه يبرنامه زمان بند ينه سازيبه

 شبکه انتقال و فوق توزيع

جاد يزات در ايشده تجه يزينقش خروج برنامه ر

 ينه خاموشهاين نقطه بهييخاموشها و لزوم تع

 زاتيبرنامه نگهداشت تجه ياز اجرا يناش

دمپر  يعملکرد و علل شکست و فرسودگ يبررس 7

 زرآباد –فاز و گارد خط جاسک  يها

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

ش طول عمر دمپر ها يارتقاء عملکرد دمپر ها و افزا

 OPGWفاز و يها يبه منظور حفاظت از هاد

نه يستم و کاهش هزينان سيت اطميش قابليافزا

 راتيحادثه و تعم يها

ان و ولتاژ ينگ جريتوريمان يو امکان سنج يبررس 8

لوولت به منظور حفاظت يک 63 يلد کابل هايش

لد و يش يوب ناشيع ينيش بيص و پيکابل و تشخ

 )روکش ( يرونيپوسته ب

تجهيزات سيستم انتقال و فوق پايش خطوط و  عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

وب کابل و اقدام به موقع در جهت يع ينيش بيپ

 ش طول عمر کابلهايرفع آنها به منظور افزا

 حفاظت کابل

زات يتجه يو زنگ زدگ يزان خوردگيم يبررس 4

سه با ي( در مقايفلز يد )دکل ها و استراکچرهايجد

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

در خطوط  يو خوردگ ينکه زنگ زدگيبا توجه به ا

سه با يدر مقا يشتريش بيد نمايزات جديو تجه

 ينه هايد در منطقه هرمزگان و هزيشد يخوردگ

 دهين پديمقابله با ا يباال
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ط آب و يتر مشابه در شرا يميقد ياستراکچرها تر يميقد يزات فلزيتجه

ها و  يکسان دارد، الزم است بررسي ييهوا

انجام شده و  يعلمشات و محاسبات يآزما

 يريجهت اصالح و جلوگ يو عمل يعلم يراهکارها

 رد.يشتر صورت پذيب ياز خوردگ

ان در خطوط پارالل يعلل عدم تعادل جر يبررس 13

 کوتاه و ارائه راهکار يکابل

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 توزيع

 ينامتعادل يابيب يتست و ع ييدستورالعمل اجرا

 کوتاه يان خطوط کابليجر

 ح شبکهينان از کارکرد صحيحصول اطم

نان و يت اطميرات و قابليتعم ين تابع الگوييتع 11

 ها يخراب ينيش بيپ

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز يزد اي منطقهت برق کشر

 توزيع

 يينان شبکه توانايت اطميو قابل يداريش پايافزا

نشده با توجه  ينيش بيح در حوادث پيواکنش صح

ش از يض به موقع و پيها تعو يخچه خرابيبه تار

ن ينو يوه هايز استفاده از شيافتن عمر تجهيان يپا

 ژنيل ترموويو متفاوت از قب

ها  يخسارات و خراب يتکرار يالگوها ييشناسا

 ينيش بيپ يآت يها يمشکالت و خراب ينيش بيپ

و بالطبع کاهش  يآت يها يروند مشکالت و خراب

 ن برق مطمئنينه ها تاميهز

هاي کبررسي آماري مزايا و معايب جايگزين اينترال 12

کي در پستها و يهاي مکانکبجاي اينترال يکيالکتر

 يمنيبهبود عملکرد و ا يها راهکار  ارائه

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق  عيانتقال و فوق توز يزد اي منطقهت برق کشر

 توزيع

 يکينترالک الکتريد عالوه بر ايجد يها يدر طراح

ن يپس گذاشت و ايتوان بايآن م  يکه همواره برا

نترالک يا يموضوع خطرناک است، در موارد

ق يتحق  نيشود. در ا يگذارده م يکوچک يکيمکان

ب، يا و معايمزا يل آماريرود ضمن تحليانتظار م

  ارائه ييها شتر، راهکاريب يمنينان و اياطم يبرا

 شود.

 بهبود عملکرد شبکه

 

 عيتوزمحور  .3

 برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها .1.1

 داليل اولويت داشتن انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد  زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ب بار شبکه يش ضريافزا ياتيعمل يمطالعه راهکارها 1

ت مصرف و با هدف يريبرق اهواز با اعمال مد

 ييسا کيپ

ب بار يش ضريافزا يبرا يمدون و علم يتاکنون بررس ياتيعمل يارائه راهکارها برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

ن يدر شبکه برق اهواز انجام نگرفته است. انجام ا

ط ين شراييدر تع ياديز يج ان کاربرديو نتا يبررس

 شبکه خواهد داشت.

لوولت بر يک 23فاصله دار  ير کابلهايتاث يبررس 2

 ها يزان خاموشيکاهش م

 هايزان خاموشيم يبررس ها يزان خاموشيکاهش م برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر
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 يچ شونده برايسوئ يخازن ها يد زنيتم کليالگور 3

 ويکنترل ولتاژ و توان رآکت

ه يخطوط و کاهش سرما يت واقعياستفاده از ظرف Volt/Varبه منظور کنترل  يد زنيتم کليه الگوريته برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

 ل ولتاژيپروفا ينه سازيو کنترل و به يگذار

اندازه  ينه تعداد و مکان نصب دستگاه هاين بهييتع 4

ع برق ير نمودن شبکه توزيت پذيجهت رو يريگ

 ن حالتيتخم يهمدان با استفاده از روش ها

ر نمودن يت پذيشبکه برق و رو يل مهندسيتحل برق يرويع نيتوز يشبکه ها کنترل عيتوز ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 نه ممکنيشبکه با کمتر هز

را به همراه  يفراوان ياير بودن شبکه مزايت پذيرو

را به دنبال دارد لذا  ياديز ينه هاين امر هزيدارد، اما ا

مربوطه  ينه تعداد و مکان نصب دستگاه هاين بهييتع

 باشد. يم يضرور

 يبرمتعادل ساز SVCاثرکنترل پيشبين توان راکتيو  5

 KV 23 يهانامتقارن شبکه يبارها

ارائه روش هايي براي متعادل سازي عدم تقارن بار  برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 نترل پيشبين.کاز طريق svcتيو کحاصل از توان را

تيوبراي مهيا کمقداري توان را SVCه کاز آنجايي 

ه کتيونامتعادلي بار در شبکار الزم دارد وتوان راکردن ک

نترل پيشبين بتوان کندانتظار مي رود با کايجاد مي 

 نامتقارني حاصله را متعادل ساخت.

بار شبکه فشار  يو مطالعه اصالح نامتعادل يبررس 6

ضعيف بر ميزان درآمد شرکت توزيع گلستان و ارائه 

 مناسب يو اقتصاد يراهکار فن

 بار ياصالح عدم تعادل فيع فشار ضعيتوز يبار شبکه ها يکاهش عدم تعادل برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

عملي به منظور افزايش ميزان قرائت  ارهايکارائه راه 7

رد افزايش ميزان کين با رويکنتورهاي دربسته مشترک

رد اين کارکين در اعالم قرائت کت مشترکمشار

 121نتورها در سامانه هاي دريافت اطالعات نظير ک

 و ..

ارهايي عملي به منظور افزايش ميزان قرائت کارائه راه برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 ينکنتورهاي دربسته مشترک

 ينکنتورهاي دربسته مشترکافزايش ميزان قرائت 

ي خطوط کانيکب طراحي ميه شاخصها و ضرايته 8

اهش هزينه سرمايه گذاري کهوايي توزيع با هدف 

ط يي با توجه به شراکانيکاوليه و افزايش پايداري م

 نياستان قزو ييهواب و آو  يکيزيف

 يطراح يساز يبوم مناطق مختلف استان يبرا يب طراحيشنهاد ضرايپ برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان قزوينکشر

ر يتلفات غ ييساخت افزونه هوشمند جهت شناسا 4

 کنتور يو دستکار يفن

الم يکنتور در استان ا يوجود حجم گسترده دستکار - و ساخت دستگاه نمونه يطراح برق يرويع نيتوز يشبکه هاکنترل  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

زات موجوديدر تجه يسهولت انجام دستکار -  

 يص سرقت انرژيدر تشخ يداده کاو يارائه روش ها 13

 نيبا استفاده از اطالعات مصرف مشترک

- يص سرقت انرژيتم جهت تشخيارائه الگور برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر نه يکم هز -کنتور در استان  يع دستکاريبعد وس

داده  ياز برايبودن و در دسترس بودن اطالعات مورد ن

يکاو  

مختلف شبکه به  يبارها يارزش خاموش يبررس 11

مناطق مختلف  يت بنديو اولو يمنظور دسته بند

 ت بارهايشبکه از لحاظ اهم

ازمند يآنهاو ن يتمندين و رضايمشترک يت گذارياولو نانيت اطميمطالعات قابل برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها عيتوز ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

 ت بار در سطح استان استيارائه آموزش و اهم
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 ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ع در يتوز يمجموعه ترانسها يان هجومياثرات جر 1

و ارائه  يدزنيدر فشار متوسط نمونه هنگام کليک في

 کنترل آن يراهکارها

نان يت اطميش قابليافزا-2عات يکاهش ضا -1 ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

زات و شبکهيارتقاء طول عمر تجه -3ع يستم توزيس  

ش طول عمر يافزا -2ش طول عمر ترانس ها يافزا -1

دريزات منصوبه در فيشبکه و تجه يقيعا  

بررسي و تعيين راه کار مناسب جهت کاهش  2

مواجهه با کليدزني و مشکالت ترانس هاي بي بار در 

 اتصال کوتاه هاي نامتقارن

کاهش ضايعات و افزايش قابليت اطمينان سيستم  ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 توزيع

 افزايش طول عمر ترانس ها

بررسي علت قطع برخي از فيدر ها بر روي رله  3

 سوختن المنتسنستيو ارت فالت در اثر 

اهش خاموشي هاو مقابله با خاموشي در اثر شرايط ک ارکتعيين دليل قطع فيدرها و ارائه راه ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هکوجود نشتي در شب

و رفع  يريشگيپ يو روش ها ي، مدل سازيبررس 4

 ع برقيتوز يشبکه ها يزگردها بر روياثرات ر

 شبکه برق لرستان يمطالعه اثرات ان رو شبکه يکاهش اثرات آن رو ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

و  233بررسي تعداد زياد آمار سوختن فيوزهاي 5

 آمپر در پست هاي توزيع برق 253

دست يابي به علل فيوز سوزي در پست هاي توزيع  ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

و پيشنهادات و ارائه راهکار در جهت کاهش 

 فيوزسوزي

آمار باالي فيوزسوزي در پست هاي توزيع در سال هاي 

اخير، احساس نياز به بررسي علل آن و رفع نقص موجود 

 را ضروري مي نمايد.

 يه کات اوت هايپا يشکستگ يبررس ل ويتحل 6

 ع برق غرب مازندرانيتوز يلوولت در شبکه هايک23

شنهاد قابل يراد وپيل ايدال يليه گزارش تحليارا ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق غرب مازندرانکشر

 ساخت ونصب و.. يبرا يوکاربد يياجرا

مت يع وقيتوز يبا توجه به کثرت کات اوت در شبکه ها

ر يه پذيمناسب ان که همچنان استفاده از ان را توج

ع يتوز يباال در شبکه ها يار عوامل خاموش يکينموده 

ژه يرار در کات واوت وبويبرق غرب مازندران اشکاالت وا

ن يا يل وبررسيباشد تحل يه کات اوت ميپا يشکستگ

 نان شبکه خواهد شديت اطميموضوع سبب بهبود قابل

بوجود آمده در  يبها يل عيه وتحليتجز ز،يآنال 7

استفاده شده در  يقطع کننده ها ونرها ويسکس

 عيتوز يشبکه ها

ها در قطع يل خرابيه وتحليه گزارش مشروح تجزيارا ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق غرب مازندرانکشر

 در شبکه ها يامروز ييهوا يکننده ها

ت يريمد يبرا ين کننده اييکه نقش تع يزاتياز تجه يکي

ع يتوز ينان در شبکه هايت اطميها وبهبود قابليخاموش

 يم ييونرها ودژنکتورها و..هوايشود سکس ياستفاده م

ش نرخ يزات شاهد افزاين تجهيباشد با رشد روز افزون ا

بعضا  يم به عبارتيوعملکرد نامناسب آنها هست يخراب

نان گردد يت اطميش قابليبود باعث افزاز که قرار يتجه

 يهايب ها وخرابيل عيه وتحليباعث کاهش آن شده تجز

 يتواند کمک موثر يزات مين تجهيبوجود امده در انواع ا

 دينده بنمايزات در اين تجهيها واستفاده ايدر طراح

ن ينسل نو يرهايبهبود حفاظت با استفاده از برقگ 8

 از به ارتيبدون ن

شبکه  يکاهش اثرات نا مطلوب اضافه ولتاژها رو ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز توزيع نيروي برق استان مرکزيت کشر

نان يت اطميفشار متوسط و باال بردن قابل يها

 ستم ارتيل عدم استفاده از سيبدل

 يد فلزياکس ير هايعملکرد نامطلوب برقگ
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

در  يابيب يموجود ع يمشکالت روشها يبررس 4

 ديجد يفشار متوسط و ارائه راهکارها يشبکه ها

 يست ضمن بررسيبا ين پروژه محقق ميدر ا ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

مشکالت نشان دهنده هاي خطا که در شبکه هاي 

راز مورد استفاده قرار گرفته اند، يع برق شيتوز

 يابيموجود را مورد ارز يياب هوايب يدستگاههاي ع

شرفته در يکرد کشورهاي پيرو يقرار داده و با بررس

ع نسبت به يروي شبکه هاي توز يابيب ينه عيزم

 د.يه راهکار اقدام نمايارا

 يدر شبکه ها يابيب ين و موثر عينو ياز به روشهاين

 عيتوز

ع فشار يشبکه توز يستمهاي حفاظتيس يبررس 13

د بر يراز با تاکيبرق ش عيف در محدوده توزيضع

 نياتصال زم

ستمهاي يس يست ضمن بررسيبا ين پروژه محقق ميدر ا موجود شبکه فشار متوسط يمشکالت حفاظت ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

ه يف و ارايحفاظت اضافه ولتاژ در شبکه هاي فشار ضع

ن شبکه ها نسبت يجهت استفاده از آنها در ا ييراهکارها

ع ين مناسب در محدوده توزيستم اتصال زمين سييبه تع

 د.يراز اقدام نمايبرق ش

ر يغ يص وقوع قطعيستم تشخيو ساخت س يطراح 11

ف با هدف يمتقارن در شبکه فشار متوسط و ضع

 ري از سرقتيجلوگ

موارد در حال حاضر  يشبکه ها در برخ يابيب يع هاي توزيع نيروي برقه کحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 ير ممکن است. بعنوان مثال در صورت پارگيغ

ستمهاي موجود يف، سيا ضعيهادي فشار متوسط 

موارد  يص آن را ندارند و در برخيتشخ ييتوانا

ان عبوري به ير خطا، جريل امپدانس باالي مسيبدل

ز آن را ين نيخطاي زم ز بوده و رله هايين ناچيزم

از  ين موضوع خطراتيدهند که ا يص نميتشخ

ا يا کارگران برقکار و يشهروندان  يجمله برق گرفتگ

ن پروژه يآتش سوزي را بدنبال خواهد داشت. در ا

است تا به کمک آن بتوان  يستميس يهدف طراح

ا يک ي يبر اساس عدم تقارن بوجود آمده در اثر قطع

ص داده شده و يز تشخين يپارگم يدو فاز، موارد س

 حفاظت شوند.

 از سرقت يريشگيپ

ابل که هاي کبا عنايت به بحث تعمير و نگهداري شب ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر ابل خودنگهدارکبررسي سيستم زمين موقت،  12

نون توسعه يافته ، الزم است نحوه که اکخودنگهدار 

ار بصورت ايمن با آنها مد نظر قرار گرفته تا از ک

حوادث ناخواسته انساني و تجهيزات جلوگيري 

 گردد.

 ارتقاء ايمني بهره برداري و نگهداري

با عنايت به بحث تعمير و نگهداري تاسيسات پست  هاي توزيع نيروي برقه کحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر بررسي سيستم زمين موقت، پست هاي پدمانتد 13

نون توسعه يافته ، الزم است که اکت کمپکهاي 

ار بصورت ايمن با آنها مد نظر قرار گرفته تا کنحوه 

از حوادث ناخواسته انساني و تجهيزات جلوگيري 

 گردد.

 ارتقاء ايمني بهره برداري و نگهداري
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 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

در  يچند محفظه ا يرهاياثر نصب برقگ يبررس 14

 شهرستان بهار ينقاط کوهستان

لوولت در مناطق يک 23 يدرهاياز ف يواقع شدن تعداد لوولت در برابر صاعقهيک 23حفاظت خطوط  ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 يکوهستان

حضور هاديهاي حفاظت شبکه هاي توزيع در  15

 روکشدار و کابلهاي فاصله دار

دستورالعمل مدون اجرايي طراحي و پياده سازي  ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان کردستانکشر

 حفاظتي هاديهاي روکشدار در شبکه هاي توزيع

عدم وجود دستورالعمل اجرايي در اين زمينه و لزوم نصب 

 ها دربرخي از نقاط شبکهاين هاددي

مدلسازي جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي در شبکه  16

و با رويکرد  GISتوزيع با استفاده از اطالعات 

 افزايش قابليت اطمينان

افزايش قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع و به تبع آن  اصول مدلسازي و جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان کردستانکشر

بهبود شاخصهاي بهره برداري با استفاده از اطالعات 

GIS 

گذرا در  يها يقطع يل علل فراوانيو تحل يبررس 17

 يبرق مازندران و ارائه راهکارها يرويع نيشبکه توز

 بهبود ان

شنهادات و يگذرا و پ يها يبه علل قطع يابيدست توزيع نيروي برقه هاي کحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 ارائه راهکار در جهت کاهش آن

 ييگذرا به خصوص در ساعات ابتدا يها ياد قطعيآمار ز

 صبح

نه يناخواسته و هز يهاينرخ خاموش ينيب شيپ 18

تم يع با الگوريشبکه توز يس و نگهداريسرو

 هوشمند

شده از شبکه با  يه سازيشب يبه مدل يابيدست ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز استان کرمانت توزيع نيروي برق شمال کشر

ج يش نتاين خطا که امکان انجام مطالعات و پايکمتر

شبکه و کاهش  ينه سازيبه دست آمده در جهت به

 ينه هايل هزين تقليها و همچن يزان خاموشيم

شبکه از جمله اهداف روش  يس و نگهداريسرو

 باشد. يمذکور م

ضعيت د ونظرگرفتن تمايل به بهبودر حاضر با لحادر

زي آن جهت بهينه سادي در ياي زيع تالشهازسيستم تو

ت و تباطاارپيشرفت علم د ميگيررت مختلف صود بعادر ا

در موثر اري بزان ابه عنوق صنعت بردر نيز کامپيوتر 

ق يع برزتوي تهاتا شرکه سيستم موجب شدد بهبو

ن روشها يا يرياي در جهت بکار گهمه جانبهش تال

ص در يع نيز بخصوزتوي شد شبکههارند صورت دهند رو

ژي تکنولول ين حااست با اتوسعه باال ل حاي در هارکشو

ست ن ايير پابسيال نتقاو اين بخش نسبت به توليد افني 

و ست ردار اشد کيفي پاييني برخواز ريع زسيستم تو. لذا 

باال ،غيرمهندسي ي ملي نظير طرحهااعود جوو

ده از ستفام اعد،قيقت دطالعاروامادآنبوت،تلفادنبو

اليل دجملهو ...ازمديريتي نوين ي هااربزا

 يو پژوهش ها و روش هاست آن اصليعقبماندگيا

هوشمند جهت  يتم هايد و استفاده از الگوريمطالعه جد

ت يشبکه جز اولو يت هايخصوص يو بررس يمدل ساز

 باشند . يم ياصل يها

 23 يرهايعملکرد انواع برقگ يصحت سنج 14

 ييايط جغرافيدر شرا يمريو پل يکيسرام يلوولتيک

 ياستان گلستان و ارائه مشخصات فن ييو آب و هوا

ه و يموجود استان با نگاه تجز يم هاياقل ينه برايبه

 ترانس يل حوادث و سوختگيتحل

 رهايبرقگ يبررس ر مناسب در شبکهين برق گييتع ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز گلستانت توزيع نيروي برق استان کشر

ع در استان يتوز ينگ شبکه هايارائه اطلس ارت 23

 هر منطقه ييايم جغرافيگلستان بر اساس اقل

ن کردن مناسب با توجه به مکان ين روش زمييتع ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 مورد نظر

 نيستم زميس يبررس
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 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

بر  يزد مبتنياستان  اي منطقهستم ارت يس يطراح 21

 هر منطقه يطيست محيو ز يميمشخصات اقل

 ياجرا يست انواع روش هايبا يت مين اولويدر ا ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

ان گرددو در هر يع برق بيتوز يارت در شبکه ها

زات مورد استفاده و روش يروش مشخصات تجه

به صورت کامل شرح داده  يياجرا يها

ن روش ها از لحاظ يست ايبا ين ميشودوهمچن

سه ين و...مقايزان کاهش مقاومت زمينه اجرا، ميهز

زد بر اساس يست مناطق استان يبايگرددسپس م

ط اجرا دسته يو نوع از لحاظ شراژه خاک يمقاومت و

ژه يمقاومت و يريگردد که لزوم آن اندازه گ يبند

اس مناسب در ين ، مقيه مقاومت زميه اليخاک و ته

ن از يه نوع زميباشد.ضمناً اليم ArcGisنرم افزار 

ه گرددو سر انجام از يست تهيبا يز ميلحاظ اجرا ن

استخراج گردد که در  يه ايه الين دو اليب ايترک

 ياجرا يت روش هايزد اولويهر منطقه از استان 

 نشان دهد. ArcGisنرم افزار  يستم ارت را رويس

 ين اقداماتيتر ين و اساسياز مهمتر يکيستم ارت يس

زات يافراد، کارکنان و تجه يمنيرفاه و ا ياست که برا

زات يح تجهين عملکرد صحيبرق ، همچن يپست ها

که  ياز عوامل يکين يرود و همچن يبه کار م يحفاظت

گردد  يم يحفاظت يستم هايح سيباعث عملکرد صح

ستم يس ين اجرايستم ارت و همچنيح سيصح يطراح

 يمربوطه م يمطابق با استانداردها يل سازيهم پتانس

و در مرحله اجرا ،  يمرحله طراح يباشد . پس از ط

ها  يريندازه گستم، انجام اياز س ينظارت و بهره بردار

ها  يرين اندازه گيانجام ا يبوده و همواره چگونگ يضرور

ن يباشدهدف ا يبهره برداران م ياز دغدغه ها يکي

ست يو ز يميط اقليستم ارت بر اساس شرايت سياولو

 گردد. يزد طراحيهرمنطقه استان  يطيمح

ص عملکرد انواع يجهت تشخ يارائه راهکار عمل 22

 آنها يب شناسيخطا و آس ر در زمان بروزيبرقگ

ص عملکرد انواع يجهت تشخ يارائه راهکار عمل ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 ر در زمان بروز خطايبرقگ

 ر در زمان بروز خطايص عملکرد انواع برقگيتشخ

س مقاوم يو ساخت جعبه کنتور و کابل سرو يطراح 23

 يدستکار در مقابل

- و ساخت جعبه کنتور يطراح ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر -الم يکنتور در استان ا يوجود حجم گسترده دستکار

زات موجوديدر تجه يسهولت انجام دستکار  

آب گرم  يچشمه ها يگوگرد ياثر آلودگ يبررس 24

ف و يشبکه فشار ضعزات يدهلران بر عملکرد تجه

 مقابله به آن يارائه راهکارها

زات و ارائه يبر عملکرد و عمر تجه ياثر آلودگ يبررس ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

زات و استفاده از يجهت حفاظت از تجه يراهکار فن

 يزات مقاوم در برابر خوردگيتجه

ع در شهر يزات شبکه توزيتجه يخوردگ يحجم باال

 دهلران

 يدزنيند قطع از راه دور ادوات کليفرا يب شناسيآس 25

 الزم يه راهکارهايو ارا يمنياز نگاه ا

ند انجام مانور و قطع و يفرآ يدستورالعمل اصالح ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

قابل کنترل از راه  يدزنيکلوصل در حضور ادوات 

 دور

ت قطع و وصل از راه دور در ينشدن قابل ينيش بيپ

جاد خطرات يو امکان ا يبهره بردار يدستورالعمل ها

 يپرسنل بهره بردار يبرا يمنيا

 ياستاندارد برا protection codeک يارائه  26

با  يع در هماهنگيمختلف شبکه توز يبخش ها

 باالدست شبکه

- ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز توزيع نيروي برق استان ايالمت کشر کيارائه   protection code ياستاندارد مبتن 

ج استفاده از يل نتايتحل -الم يع برق ايبر شبکه توز

از شبکه يو بهره بردار يزيکرد در برنامه رين رويا  

د برنامه يشبکه ازد يکرد حفاظتياستاندارد شدن رو -

 يو آموزش ساده تر برا يهماهنگ - يو بهره بردار يزير

ر در حفاظت شبکهيپرسنل درگ  

ع و يتوز يت موجود حفاظت شبکه هايوضع يبررس 27

 ارائه راهکار ارتقا سطح حفاظت

به منظور ارتقاء حفاظت شبکه و  ياتيارائه برنامه عمل ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمانکشر

برق جنوب استان  يرويع نيزات شرکت توزيتجه

 کرمان

ت موجود شرکت در بحث حفاظت يشناخت وضع -1

به  ياتيعمل ين راهکار هايتدو -2زات يشبکه و تجه

ع يزات شرکت توزيمنظور ارتقاء حفاظت شبکه و تجه

برق جنوب استان کرمان يروين  

از  يرينانو جهت جلوگ ياستفاده از فناور يبررس 28

 يراق آالت بکار برده شده در شبکه هاي يخوردگ

 ع برقيتوز

د يراق آالت با تولي يو خوردگ يکاهش زنگ زدگ ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان خوزستانکشر

 افته به کمک نانو ذراتيارتقاء  ينهايرز

قابل  ينه هايل هزيرق آالت و تحميدر  يجاد خوردگيا

خاص منطقه مانند گرما  يطيط محيبا وجود شرا يتوجه

 يات نفتيبه علت عمل H2S ي4 رطوبت 4 گاازها
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

مشارکت شهروندان در  يراهکارها يقيتطب يبررس 24

 عيسات شرکت توزيحفظ و حراست از تأس

حفظ و  يراهکارها ييق شناسايهدف از تحق هاي توزيع نيروي برقه کحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان هرمزگانکشر

سات شرکت با توجه به مطالعات يحراست از تأس

بکارگرفته شده در  يراهکارها يو بررس يقيتطب

برق )در  يرويع نيتوز يمتول يگر شرکت هايد

( جهت حفظ و حراست از  ين الملليو ب ياس مليمق

باشد به  يم نه کمتريسات با روش بهتر و هزيتاس

 يبرا يافتصاد ييت صرفه جويکه در نها ينحو

ن يا يوخروج يشرکت داشته باشد. ودستاوردنهائ

 يبه دانش الزم در مورد چگونگ يابيق دستيتحق

آن  يريسات شرکت و بکارگيحفظ و حراست از تاس

سات و بهره يدر شرکت جهت نگه داشت بهتر تاس

آن و ارائه  ياقتصاد يها يياز صرفه جو يمند

به  يريم گياحصاء شده جهت تصم ين روشهايبهتر

 ت شرکتيريمد

قابل  يبرق از گستردگ يرويع نيسات شبکه توزيتاس

 يهايسات جزء دارائين تأسيبرخوردار است و ا يتوجه

ن يشوند. بد يع محسوب ميتوز يارزشمند شرکت ها

ن مداوم برق ياز آنها عالوه بر تام يسبب حفظ و نگهدار

 يا اقتصاديت آنها، مزاين شبکه و جلب رضايمشترک

شبکه و  يرا به همراه خواهد داشت. گستردگ ياديز

 يکند که راهکارها يب ميآن، محقق را ترغ يارزشمند

و  يمشارکت شهروندان را در حفظ و حراست از آن بررس

به  يريم گياحصاء شده را جهت تصم ين روشهايبهتر

 د.يت شرکت ارائه نمايريمد

از به صعود از يبدون ن يمنيا ييانجام چهار اصل طال ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر نيشبکه از سطح زم يستم ارت موقت روينصب س 33

 ياز دو مرحله صعود و وفرود اضاف يريه و جلوگيپا

 نيستم ارت نوي: س ييمحصول نها -برقکار 

 از بروز حوادث يريشگيپ

 يم هاين روکش سيگزيق جايعا يساخت اسپر 31

 يهوائ

بصورت  يقين پروزه ساخت مواد عايهدف از ا ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 يه خواصي(که کليباشد)محصول نهائ يم ياسپر

 مورد استفاده را دارا باشد. يفعل يروکش ها يقيعا

روکش دار،استفاه از ان  يهوائ يها يپس از ساخت هاد

ج شده است.از نظر يع به شدت رايتوز يها در شبکه ها

رآق آالت يها با توجه به  ين هادياستفاده از ا ياقتصاد

مت احداث خط را گاها تا دو برابر يکه دارند ق يژه ايو

را بصورت  يقيش داده است.چنانچه بتوان مواد عايلفزا

ا يو  ياز خط که خطر اتصال يساخت تا فقط مواضعياسپر

 يوجود دارد استفاده نمود.به لحاظ اقتصاد يه جزئيتحل

 دارد. يت باالئياولو

 ه توزيعکمطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي شب .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

زان يو عمر ترانسفورماتور بر م يز بارگذاريآنال 1

 يدانيم يريق اندازه گيتلفات آن از طر

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 ه توزيعکشب

س يمناسب جهت سرو يکاهش تلفات با ارائه الگو

 ترانسفورماتورها در شبکهرات يو تعم

که همواره نامشخص است عمر  ياز مسائل يکي

ن يزات و استهالک آن هاست که در اينه تجهيبه

 يابد. با بررسي يش ميافزا يصورت نرخ خراب

با عمر مختلف که در شبکه در  يترانسفورماتورها

ر ي، تاث يدانيم يريباشند و اندازه گ يحال کار م

رد و يگ يقرار م يمورد بررسعمر آن ها بر تلفات 
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ر و يتلفات و تعم ينه هايهز يسپس با بررس

 يره مينه ترانسفورماتورها را ذخيعمر به ينگهدار

 کند

بررسي و تحقيق در خصوص پايين بودن در صد  2

ه کمنصوبه در شب ABتلفات ترانسفورماتورهاي نوع

 توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز آذربايجان غربيت توزيع نيروي برق کشر

 ه توزيعکشب

 شناخت از تاثير گذاري ترانسفورماتور هاي نوع -

/AB دستيابي به ميزان  -ه کبرروي راندمان شب

ور کدقيق تلفات داخلي ترانسفورماتور هاي مذ

 محصول نهايي : گزارش مدون تحقيقاتي

استفاده از ترانسفورماتور هاي نوع يد توانير برکتا -  

/AB  ت هاي توزيعکاري شرکدر برنامه  

ي بر پايه کتريکبررسي و تهيه نانو عايق هاي ال 3

سي رزين ها بعنوان عايق براي تجهيزات کاپو

 داخلي ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهاي مطالعات، بهبود و بهينه سازي  عيتوز ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

 ه توزيعکشب

امپوزيت کدستيابي به پوشش عايقي از نوع نانو 

سي براي تجهيزات داخلي کهاي رزين اپو

ترانسفورماتورهاي توزيع برق محصول نهايي : 

امپوزيت هاي رزين کپوشش عايقي از نوع نانو 

 سي به همراه گزارش مدون تحقيقاتيکاپو

سي کزين اپوامپوزيت هاي رکوجود نانو مواد در 

ي و مقاومت شيميايي کانيکباعث افزايش خواص م

ي اين رزين کتريکو بهبود چشمگير خواص دي ال

اهش هزينه هاي کها مي شود . اين نانو مواد در 

تهيه و نگهداري ترانسفور ماتورها نقش مهمي 

 دارد.

)بروز عيب  مانيتورينگ و تشخيص پيشگيرانه خطا 4

ترانسفورماتورهاي توزيع با روشهاي ال( در کو اش

 نوين

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 ه توزيعکشب

ارائه و اجراي طرح مانيتورينگ و تشخيص خطا در 

 ترانس

 افزايش عمر ترانسها

ارهاي عملي و بهينه جهت کمطالعات و ارائه راه 5

ضريب بهره برداري پستهاي عمومي توزيع افزايش 

 برق لرستان

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 ه توزيعکشب

 قابليت اطمينان -هکخاموشي هاي شب يفيت برقکبهبود  -افزايش قابليت اطمينان

 يمقاوم ساز ين روش هاييو تع يمطالعه، بررس 6

 ي، انبارها و ساختمان هاينيزم يساختمان پستها

 ر مترقبهيدر برابر حوادث غ يادار

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 ه توزيعکشب

، انبارها و  ينيزم يساختمان پستها يمقاوم ساز

 يادار يساختمان ها

 مترقبهر يداشتن حوادث غ

ع استان لرستان از نظر يت شبکه توزيوضع يبررس 7

ده رزونانس و يدر مقابل پد يريب پذيزان آسيم

 يدرهايف يژه در مناطق دارايفرورزونانس)به و

مشکل سوختن  يا مناطق دارايو  ينيرزميز

 ترانس(

ترانسفورماتورهاي مطالعات، بهبود و بهينه سازي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 ه توزيعکشب

 ينه سازيمطالعه بهبود و به و بهبود شبکه ينه سازيبه

تک فاز و  ياستفاده از ترانسفورماتورها يبررس 8

سه فاز در مناطق کم  يآن با ترانسها ينيگزيجا

 بار

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 ه توزيعکشب

نده يوتوسعه آ ين مدل در طراحيامکان اسفاده از ا

 ط موجود.ين بهبود شرايشبکه وهمچن

توسعه  ينه هايضرورت کاهش تلفات و کاهش هز

 شبکه

ت بر اساس يپرظرف ين طول عمر ترانس هايتخم 4

مونومرها موجود  يشگاهيآزما يريج اندازه گينتا

 در روغن ترانس

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز استان فارست توزيع نيروي برق کشر

 ه توزيعکشب

ت بر يپرظرف ين طول عمر ترانس هايبتوان تخم

مونومرها  يشگاهيآزما يريج اندازه گياساس نتا

 موجود در روغن ترانس بدست آورد

ز در ين تجهين و گرانتريترانسفورماتور مهمتر

شود . خروج  يقدرت محصوب م يستمهايس

ترانسفوورماتور از مدار در اثر بروز باعث وارد 

ت و يخواهد شد . اهم يريخسارات جبران ناپذ

 يجاب ميستم قدرت ايگاه ترانسفورماتور در سيجا

، ساخت ، بهره  يه مراحل طراحيکند که در کل
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ار يترانسفورماتور دقت بس يو نگهدار يبردار

در  يدلحاظ شود . امروزه بحث نگه دار ييباال

ستم قدرت بخصوص در مورد ترانسفورماتور ها يس

تواند  يکه م يمرد توجه قرار گرغته و بعنوان عامل

ز در باال بردن يز و نيدر بهبود و باال بردن عمر تجه

ستم مؤثر باشد ، يز و کل سينان تجهيت اطميقابل

از  يبعشود .عمر ترانسفورماتورها تا يقلمداد م

 ي، حرارتيکيالکتريوتنش ها يط بهره برداريشرا

ن يباشد .که ا يوارده برترانسفورماتور م يکيومکان

درحضور رطوبت  يق کاغذيب عايتنشها باعث تخر

ن حالت سطح کاغذ که در يژنخواهد شددرايواکس

ررنگ داده ييج تغيم با روغناست بتدريتماس مستق

از مواد  يکينکه يشود. و با توجه به ايره ميوت

 يمر ميشود پل يکه در روغن نسوز حل م يقيعا

ل شده از يهستند تشک يباشد .که مونومر مواد

مر يا پليوستن آنها بسپار يواحدکه از پ يمولکولها

 يتوان برا ين مونومر ها را ميد. که ايآ يبه وجود م

پر  ين طول عمر ترانسفورماتور هايتخم ييشناسا

 ت کاربرد داشته باشنديظرف

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان خوزستانکشر ک در استان خوزستانيزوکرونيسطح ا يبررس 13

 ه توزيعکشب

 يزان صاعقه در هر منطقه و پهنه بندين مييتع

 صاعقه در استان خوزستان

ت صاعقه در استان يعدم مشخص بودن وضع

 خوزستان

کسال و ارائه ي يترانس ط ختنسول يدال يبررس 11

 راهکار

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز

 ه توزيعکشب

 ياتيو ارائه راهکار عمل ين عوامل ترانس سوزييتع

 ن امرياز ا يريشگيپ

ت ارائه راهکار يدر صورت شناخت عوامل و در نها

 يري، عالوه بر جلوگيمنظور کاهش ترانس سوزبه 

د، موجب يد ترانس جدينه خرياز هدر رفت هز

جتا ينان و نتيت اطميکاهش تلفات، بهبود قابل

 نفعان خواهد شد.يشتر ذيب يت منديرضا

اهش قدرت عايقي روغن ترانسفورماتور بر کتاثير  12

 ه هاي توزيعکتلفات ترانس در شب

جنوب استان ت توزيع نيروي برق کشر

 کرمان

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز

 ه توزيعکشب

موجود در شبکه و  يروغن ترانس ها يبررس

بر  يقياستخراج عوامل موثر در کاهش قدرت عا

سهم روغن  يو بررس ياساس گزارشات بهره بردار

 ترانس در کاهش تلفات

ش راندمان عملکرد يافزا ياز به بررسين

ش يها و افزايترانسفورماتورها و کاهش ترانس سوز

 عيتوز يشبکه ها يطول عمر ترانسفورماتورها

 يآموزش يدوره ها ياثربخش يابيو ارزش يبررس 13

 ع برق استان همدانيشرکت توز

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 ه توزيعکشب

 يدر راستا يآموزش يازهايبرآورده کردن ن -1

ند يفرآ ياجرا -2سازمان  يواقع يازهايتحقق ن

يآموزش ياثربخش يابينظام مند در ارز  

ن عوامل موثر ييتع -2آموزش  يابيضرورت ارز -1

يآموزش يدر اثربخش بودن دوره ها  

کاهش جذب گرما توسط بدنه  يبررس 14

 يکمک فناورع به يشبکه توز يترانسفورماتورها

مطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان خوزستانکشر

 ه توزيعکشب

ش يکاهش جذب گرما توسطبدنه ترانس و افزا

 نانو يترانس به کمک فناور ييکارا

نانو در کاهش  يبر طرف کردن به کمک فناور

به علت  ينوبج يترانسفورماتور در استانها ييکارا
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 ک گرمايک مصرف برق و پيکسان بودن زمان پي نانو

 

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکسازي تجهيزات ال  طراحي، ساخت و بهينه .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

معابر براساس  يياصالح روشنا يو اقتصاد يز فنيآنال 1

براساس  ييسه اصالح روشنايزات و با مقايعمر تجه

 ش آمده چراغ هايپ يابيب يع

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

 يبرا يزان بهره ورين ميشتريبه ب يابيدست

 ياقتصاد ينه سازيبر با بهمعا ييروشنا

و  يشه در سطح کارشناسيکه هم ياز مسائل يکي

س و نگه يمطرح است ، سطح مطلوب سرو يتيريمد

که  يبرق است به گونه ا يزات شبکه هايتجه يدار

ن يجه حاصل شود. در اين نتينه بهترين هزيبا کمتر

ع يم و سرير مستقيل تاثيمعابر به دل يينه روشنايزم

ژه يت ويز رفاه مردم از اهميدگاه مردم و نيآن در د

 برخوردار است. يا

ي براي کتريکبررسي و تهيه نانو رنگ هاي عايق ال 2

 ه فشار متوسطکعايق بندي تجهيزات انتقال در شب

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

 برقهاي توزيع نيروي   هکي شبکتريکال

دستيابي به پوشش عايقي هاديهاي فشار متوسط 

نولوژي نانو رنگ که توزيع برق با استفاده از تکشب

محصول نهايي : پوشش عايقي از نوع نانو رنگ به 

 همراه گزارش مدون تحقيقاتي

ي از روشهاي جديد براي ايجاد عايق با سرعت کي

عمل زياد استفاده از رنگ هاي عايق به عنوان 

امپوزيت هاي عايق مي باشد. مقاومت کجايگزين 

باالي اين رنگها ، چسبندگي بسيار باال ، شفافيت باال 

ه در بخش هاي مختلف کو ... باعث مي شود 

وني کسيلي کمخصوصا به عنوان جايگزين الستي

 ار گرفته شود.کاطراف سيم ها ب

ه فشار متوسط با کاورهاي شبکطراحي و ساخت  3

 اورهاي موجودکرد اصالح معايب کروي

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ه کاورهاي بهبود يافته براي شبکطراحي و ساخت 

 فشار متوسط

اورهاي موجود و نياز به افزايش کوتاه کطول عمر 

اهش کتاي اورهاي موجود در راسکي کانيکمقاومت م

 خاموشي ها

بررسي و ارائه روشهاي اندازه گيري جريان  4

ه هاي فشار متوسط از راه دور و کي در شبکتريکال

 با استفاده از فناوريهاي نوين

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

تجهيز براي اندازه گيري جريان  طراحي و ساخت

 ي از راه دورکتريکال

ه هاي کسهولت و ايمني در اندازه گيري جريان شب

نياز به تعدد نقاط اندازه گيري و پايش  -فشار متوسط

 جريان

ه کاستفاده از حسگر توزيعي فيبر نوري در طول شب 5

 ه هاي توزيعکجهت پايش شب

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

طراحي و ساخت فيبر نوري قابل استفاده در طول 

ال که جهت تشخيص هرگونه تغيير و بروز اشکشب

 در خطوط

تشخيص سريع  -سهولت وايمني در بازرسي خطوط 

 خطا در خطوط

جهت مناسب  يفلز يه هايو ساخت پا يطراح 6

و مناطق  يط بحرانينصب موقت مخصوص شرا

 صعب العبور

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

 و مناطق صعب العبور يط بحرانيداشتن شرا يط بحرانيع برق در شرايشبکه توز يداريپا
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري روش هاي نوين  7

در شرکت توزيع براي جلوگيري از سرقت برق و 

 دست کاري لوازم اندازه گيري

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ک تست و بازرسي يارائه روش جديد و سيستمات

 اندازه گيريلوازم 

ر يدست کاري لوازم اندازه گيري استفاده از برق غ

 مجاز

در  رخودکا ييو ساخت کلمپ انتها يطراح 8

 ع برقيتوز يها شبکه

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ع يخودکار در شبکه توز ييساخت کلمپ انتها

 برق

ف در سطح يفشار ضع يبا توجه به گسترش شبکه ها

ن با يسنگ يبرخورد خوردوها يشهر و معابر عموم

 يآن پارگ يو درپ ييهوا يا شبکه هايس يکابل سرو

گر عوامل تنش زا از حوادث پر تعداد در يز ديم و نيس

ساده و  يک طراحين کلمپ با يشبکه است .ا

ک متر به کابل يم تا يدر ن يدرجه آزاد يکاربرد

ل در شبکه ين دليبه ا يم پارگيخواهد داد تا س

 ابد.يکاهش 

 يبرا يکينترالک الکتريو ساخت ا يطراح 4

 عيتوز يفشار متوسط پستها يونرهايسکس

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 نيروي برق هاي توزيع  هکي شبکتريکال

است که تا  يستميس ين پروژه هدف طراحيدر ا

فشار متوسط در  يزمان برقدار بودن سرکابلها

ک تابلو، درب تابلو را قفل نموده و اجازه باز ي

 ين با بررسيکردن درب تابلو را ندهد همچن

زات قابل استفاده يمختلف ممکن و تجه يروشها

هان معتبر ج يموجود که در شرکتها يدر تابلوها

 يساخته شده است، تالش خواهد شد که روش

نه يحاصل شود که مشکل موجود با حداقل هز

 قابل حل باشد.

، همواره جان ياپراتور ياز خطا يحوادث ناش

د. استفاده ينمايد ميبرق را تهد يشبکه ها ياپراتورها

ن يا يت جانيمناسب و مطمئن امن ينترالکهاياز ا

ل يداد. در کنار دالش خواهد يافراد متخصص را افزا

 يکه حفاظت از جان اپراتورها را برا يو اخالق يانسان

ن افراد با تبحر و يد، اينمايم يع الزاميتوز يشرکتها

شرکتها  يفن يه هايکه دارند جزو سرما يتجربه ا

ن افراد، يا يکيزيب فيشوند و هرگونه آسيمحسوب م

شرکتها به همراه  يز براين يفراوان يخسارات مال

 ياز خاموش يريو جلوگ يمنيخواهد داشت. لذا ا

ن پروژه به يف اياز اتصال کوتاه از اهداف تعر يناش

 ند.يآ يحساب م

خط گرم و  يقيعا يو ساخت دستکشها يطراح 13

 معکوس يق مهندسيلوازم مشابه از طر

تجهيزات سازي   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

خط گرم و  يقيعا يو ساخت دستکشها يطراح

 معکوس يق مهندسيلوازم مشابه از طر

زات مذکور به يبه تجه يو عدم دسترس يساز يبوم

 م هايل تحريدل

 ير نانو برايو ساخت رطوبت گ يطراح 11

کاژل يلين سيگزيع جايتوز يترانسفورماتورها

جه يش جذب رطوبت و در نتيبا هدف افزا يمعمول

 ستيط زيو ساز گار با مح يقيارتقاء عمر عا

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ع يد شرکت توزييمورد تا ييساخت محصول نها

مورد  يتست هاالن با ارائه يبرق استان گ يروين

 د استانداردييتا

نه ين هزيکاژل و همچنيليل سرطان زا بودن سيبه دل

کاژل يلينبودن س يو رنگ يرات و نگهداريتعم يها 

 طيسازگار با مح

-)فاز ساخت مقره ين زمان مناسب شستشوييتع 12

 (يياجرا

 سازي تجهيزات  طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ن زمان ييتع يساخت سخت افزار مناسب برا

 مقره يشستشو

مقره ها،کاهش وقوع  يق شستشوين زمان دقييتع

از آن  يناش يواتصال کوتاه هاflashoverده يپد

مقره  ير ضروريغ يشتشو ينه هاياز هز يري،جلوگ

 نان شبکهيت اطميش قابليها،افزا

با  zero energyستم ياحداث س يامکان سنج 13

ل ينو از قب يت کاربرد در منازل با منابع انرژيقابل

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

 يبرق خانگ يبرق خانگ
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يديخورش ين، انرژييسرعت پا يخانگ ين باديتورب

 لوواتيک 3با توان  يو باتر

به  يبتن يه هايه قابل استفاده در پاياصالح مواد اول 14

ط يش طول عمر در شرايو افزا يمنظور سبک ساز

 مختلف استان گلستان ييآب و هوا

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

در مناطق  يبتن يه هايپا ياز فرسودگ يريجلوگ -1 يبتون يه هايپا يمنيش ايافزا

 يه هايض پايتعو ينه هايکاهش هز -2شوره زار

يمنيش ايافزا -3 يبتن  

اب جهت يو ساخت دستگاه تستر جهت  يبررس 15

 شبکه يابيب يع

تجهيزات سازي   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

سهولت و سرعت  ياب برايدستگاه تستر جهت  و ساخت دستگاه يطراح

 از استيشبکه مورد ن يابيب يدن به عيبخش

الت مربوط به کبررسي انواع نحوه عيب يابي در مش 16

 يکپانچ مقره هاي سرامي

سازي تجهيزات   ساخت و بهينه طراحي، عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

ارهاي اصالحي در ساخت مقره يا نحوه کارائه راه

 اجرا و بهره برداري

 يکپانچ مقره هاي بشقابي سرامي

جهت حل مشکالت مربوط به  يفن يارائه راهکارها 17

ف ترانسفورماتورها در مناطق يفشار ضع يتابلوها

 ريگرمس

سازي تجهيزات   طراحي، ساخت و بهينه عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال

 يجهت بهبود بهره بردار يفن يارائه راهکارها -

و  يل فنيتحل -ر ياز ترانس هادر مناطق گرمس

د يجد يکردهايرو يريج به کارگينتا يدانيم

يشنهاديپ  

 - يطيتابلوها در مقابل حرارت محن رفتن ياز ب -

و پرسنل در فصول  يبهره بردار ينه هايکاهش هز

در شبکه يبرق يب يکاهش بازه زمان -گرم سال   

 

 هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي برق  سيستم .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داشتنداليل اولويت  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ن در ابعاد يبه مشترک يس دهيسرو يبازنگر 1

ن در جهت ينو يهايگوناگون و استفاده از تکنولوژ

 يفيو ک يتوسعه کم

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

ن و استفاده از يبه مشترک يس دهيسرو

 آنن در جهت توسعه ينو يهايتکنولوژ

به  يس دهين در جهت توسعه سروينو يهايتکنولوژ

 نيمشترک

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر عيتوز ينانو در شبکه ها ياستفاده از فناور 2

 برق

 يکه در صورت نشاندن رو ييبه مواد نانو يابيدست

آن  يرو يآلودگزان نشست يمعابر م ييچراغ روشنا

زان صرفه ي(برآورد ازم1حداقل گردد. با نتايج : 

 مربوطه ي(دانش نانو فن آور2طرح  ياتقصاد

1) ت يده شده از چراغ ها بر امنير شدت نور تابيتاث

ت قرار داشتن پژوهش ي(در اولو2شهر  ييبايمعابر و ز

کشور يراهبرد ياستهايدرس ينانو فن آور يها  

ساله  5 کراهبردي و استراتژيتدوين برنامه  3

تحقيقات توزيع برق لرستان با نياز سنجي ساليانه 

 اولويت هاي تحقيقاتي

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 برق

 و مطالعه يبررس قاتيسال تحق 5ن برنامه يتدو

 يگاز يالمپها ينيگزيجا ياقتصاد -يفن يبررس 4

 دينسل جد يگاز يم با المپهاينسل قد

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 برق

 يم با المپهاينسل قد يگاز يالمپها ينيگزيجا -

 - ييت مصرف روشنايريمد -د ينسل جد يگاز

ه يه اوليرات و سرمايو تعم ينه بهره برداريکاهش هز

ييروشنادر   

کوچه ها و  ييد روشنايهمانطور که مستحضر

معمول که  يالکپشت يق چراغهايابانها از طريخ

 يگناتور، چک و خازن مي، ايگاز يالمپها يدارا

 يط بهره برداريشوند. در شرا ين ميباشند تام
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داشتنداليل اولويت  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

المپ  يک از المانهاين مشکل هر ييمختلف تع

 ياز به صرف زمان و دقت وافر و کافين يالکپشت

نه يباشد. هز ين اتفاقات ميتوسط کارگران و تکنس

 63تا  53حدود  يموجود در چراغ الکپشت يالمانها

 يابيب يهزار تومان است که در صورت اشتباه در ع

 144 ييستم روشنايرات سيو تعم ينه بهره برداريهز

د ينکه نسل جديگردد. با توجه به ا يبرابر م 145تا 

در حال وارد شدن به بازار است و  يگاز يالمچها

هزار تومان است، لذا  35مت آن حول حوش يق

 يالمپها ييستم روشنايس ياقتصاد يل فنيتحل

 يگاز ين المپهايبا ا ينيگزيم و جاينسل قد يگاز

ت از دو ين اهميت است. ايار پر اهميد بسينسل جد

نه بهره يت مصرف، هزيريدگاه طول عمر، مديد

 ياز به بررسيباشد که ن يت و ... مرايو تعم يبردار

 وافر دارد.

مطالعات سيستمهاي ارتينگ کارامد تجهيزات  5

 توزيع برق در نقاط مرتفع و با پتانسيل صاعقه باال

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان کردستانکشر

 برق

کارآمد راهکارها و اصول طراحي و نصب سيستمهاي 

در مينه سيستمهاي ارتينگ در نقاط خاص و با 

 پتانسيل باالي برخورد صاعقه

نياز به افزايش کارايي سيستمهاي حفاظتي و 

همچنين ممانعت از آسيب ديدگي تجهيزات شبکه 

هاي توزيع همانند ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات 

 شبکه

ارايه الگوهاي جديد روشنايي و نورپردازي در  6

مکانهاي مختلف با نگاه بهينه سازي مصارف، بهبود 

 شاخصهاي روشنايي و سالمت رواني

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان کردستانکشر

 برق

دستورالعملهاي مرتيط با طراحي اصوليروشنايي با 

 لزوم بهينه سازي شاخصهاي کيفيت

لزوم بهبود  -روشنايي لزوم کاهش مصرف در بخش

کيفيت سيستمهاي روشنايي و توجه به شاخصهاي 

کيفي روشنايي و ايمني وبهداشت در کنار ناهداشت 

اصول صحيح طراحي سيستمهاي روشنايي در اماکن 

 عمومي و ..... -مختلف اداري

استفاده از  يبرا ييو ارائه راهکار اجرا يامکان سنج 7

ش طول يافزا يدر راستا ينانو تکنولوژ يفن آور

 يکونيليس يعمر مقره ها

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

 برق

پروژه  ين و ارائه موارد نانو مناسب و اجراييتع

 لوتيپا

 عيمورد استفاده در شبکه توز يش عمر مقره هايافزا

د يستم عامل اندروين نرم افزار تحت سيه و تدويته 8

ن يل به دوربين موبايل دوربيت تبديبا قابل

پردازش  يک هايبا استفاده از تکن يترموگراف

 ريتصو

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

 برق

د با استفاده از ياندرو ين نرم افزار کاربرديتدو

 يگوش ينصب بر رور جهت يک پردازش تصويتکن

 يبه ترموگراف ين معموليل دوربيل و تبديموبا يها

ت کاهش اتصاالت سست جهت يبا توجه به اهم

 ها و کاهش تلفاتيکاهش حجم خاموش

ل هاي کشبيه سازي بسترهاي ارتباطي با پروت 4

شف خطا و بررسي علل کمخابراتي جهت تسريع در 

 ه ديتا در استان سمنانکقطعي ها در شب

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز توزيع نيروي برق استان سمنان شرکت

 برق

ل هاي کشبيه سازي بسترهاي ارتباطي با پروت

 شف خطاکمخابراتي جهت تسريع در 

شف خطا و بررسي علل قطعي ها در کتسريع در 

 ه ديتا در استان سمنانکشب
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داشتنداليل اولويت  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ت سمت تقاضا و يريمد ين برنامه هايتدو 13

 يعمل يهايازمندين يبار و بررس ييپاسخگو

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

تعيين منافع و مضرات اجراي برنام ههاي  -1

بررسي  -2مديريت سمت تقاضا براي بازيگران بازار 

نيازمند يهاي عملي اجراي برنام ههاي مديريت 

بررسي نيازمند  -3زمينه قانون گذاري مصرف در 

يهاي عملي اجراي برنام ههاي مديريت مصرف در 

بررسي نيازمند يهاي عملي اجراي  -4زمينه اجرايي 

 برنامه هاي مديريت مصرف در راستاي توسعه پايدار

 يبار و بررس ييت سمت تقاضا و پاسخگويريمد

 هايازمندين

محاسبات تعيين ضريب هم زماني ومدل بار در  11

تعرفه و مناطق برق  کيکه هاي توزيع به تفکشب

 ت توزيع برق استان سمنانکشر

هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي   سيستم عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

تعيين ضريب هم زماني ومدل بار در محاسبات 

تعرفه و مناطق برق  کيکه هاي توزيع به تفکشب

 استان سمنانت توزيع برق کشر

ه کبدست آوردن ضريب هم زماني و مدل بار شب

 تعرفه و مناطق کيکهاي توزيع به تف

 

 هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

اطالعات در ت ين امنينو يروش ها يمعرف 1

 ر عامليز بر پدافند غکهوشمند با تمر يها شبکه

ت يموثر جهت حفظ امن يبه روشها يابيدست هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

 برق يرويع نين توزياطالعات شرکت و مشترک

 عيت اطالعات در کنترل شبکه توزيت امنياهم

کنترل از راه دور بار  ينه سازيبه يابيجا يبررس 2

 ينگ در شبکه هايتورين و عملکرد مانيمشترک

 عيتوز

 • ياستان يها نهيهز کاهش • مصرف کاهش • هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 يکنترل عمل سرعت شيافزا

ساعات اوج بار ن در يبا کنترل ورود و خروج مشترک

ت بار ، بار يريمد يکياستراتژ يو طبق روشها

ت شده و با کنترل يريع مديساعات اوج شرکت توز

ن بار ين پي، فاصله ب ير مقدار بحرانين زيبار مشترک

 يدر هايف يموجود )در حال کنترل( تا بار اوج برا

و شبکه بر طبق استاندارد قابل اعمال است که خود 

ط حوادث سخت و يبه نگه داشتن شبکه تحت شرا

 شود. يمنجر م ينان کافيت اطميجاد قابليا

نترل کز سمت تقاضا با استفاده از کمديريت بار متمر 3

 ه مخابراتيکمستقيم بار وشب

ننده از کان قطع و وصل تجهيزات خاص مصرف کام هاي برق  هکاتوماسيون شبهوشمندسازي و  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 ت توزيع در مواقع الزمکطرف شر

اهش کلزوم انجام مديريت مصرف سمت تقاضا و 

 بار کپي

جهت انتقال ديتا از  BPL يتکنولوژ يساز يبوم 4

 طريق خطوط برق

به منظور ارسال  BPLنولوژي کبومي سازي ادوات ت هاي برق  هکاتوماسيون شبهوشمندسازي و  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 اطالعات با صرفه اقتصادي

اهش هزينه هاي ناشي از انتقال داده ـ عدم کـ 

ت هاي انتقال دهنده ديتا و کوابستگي به شر

ه و تحت پوشش کليه نقاط داراي شبکدسترسي به 

ه براي ت ـ قابليت باال و با توليد ارزش افزدکشر

 تکشر
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

در توزيع برق  GISتحليل بازخوردهاي سامانه  5

 مشهد و بهبود آن

در محاسبات مهندسي و  GISبه کارگيري سامانه  هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

 بهره برداري بهينه

 توسعه فن آوري هاي شبکه هوشمند

 شبکه از يبرداربهره يهوشمندساز مطالعه ملزومات 6

 لرستان استان عيتوز

 مطالعه شبکه شبکه يهوشمند ساز هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 با استفاده از تشخيص خطاهاي آمپدانس باال 7

 الگوريتم هوشمند

 اهش انرژي توزيع نشدهک اهش انرژي توزيع نشده ارائه راه حل ساده شدهک هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

 يان به آشکار سازهاينگ جريتوريت مانيش قابليافزا 8

 موجود يخطا

 يخطا يافزونه به آشکار سازهاک يوساخت  يطراح هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 انينگ مداوم جريتوريشبکه با هدف مان يموجود رو

موجود در شبکه در حال  يخطا يآشکارسازها

ان را در هنگام وقوع خطا يحاضر مشخصات جر

ن ينکه ايدهند با توجه به ا يا ارائه ميره و يذخ

مناسب در  يابيل ومکان يآشکارسازها براساس تحل

نگ يتوريشبکه نصب شده اند چنانچه امکان مان

ان به آنها اضافه شود با توجه به مکان يجر يدائم

جهت محاسبه مشخصات  ينصب آنها امکان خوب

 ک شبکه در دست بهره برداران خواهد بود.يناميد

 LED ييل شبکه هوشمند روشنايو تحل يبررس 4

 م و متناوبيان مستقيمعابر با جر

مانند مصرف  LEDبا توجه به مزاياي المپ هاي  هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز توزيع نيروي برق استان البرزت کشر

پايين ، قابليت اطمينان و عمر مفيد باال. و همچنين 

عدم وجود پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز استفاده 

از اين المپ ها در روشنايي معابر مي تواند باعث 

يفيت روشنايي و صرفه جويي مصرف کزايش اف

ارائه طرح -اهش هزينه هاي جاري شود. کانرژي و 

 يکانيکم–ي کتريکطراحي ال-روشنايي معابر 

 LED هاي المپ روشنايي

1- افزايش قابليت اطمينان -2اهش مصرف انرژي ک

يفيت کافزايش -4اهش هزينه نگهداري ک-3

 روشنايي

 هوشمند يهاشبکه يتيامن ين معماريو تدو يبررس 13

 هوشمند يريگاندازه يهاستميس و

شبکه  يتيامن يمعمار يساز يو بوم يهدف: طراح هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 قي: گزارش تحقييع هوشمند محصول نهايتوز

 ن بار در کشورياول ياجرا برا

 ,Fault location, isolationستم يس يطراح 11

and service restoration (FLISR 

محدوده  يص خطا و جداسازيتم تشخيتوسعه الگور هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

سالم شبکه توسط نرم  يقسمت ها يابيب و بازيع

 ونيافزار اتوماس

شبکه و انجام  يهوشمند سازبا توجه به لزوم 

شبکه به صورت هوشمند و  يابيباز يمانورها

 يتم هايراه کار ها و الگور ياز به بررسيک نياتومات

شده  ياده سازيکه پ يه نقاطيمورد استفاده در بق

 باشد. يع مشهد ميشبکه برق توز يف براياند و تعر

ع در يدها به شبکه توزيکرو گرياتصال م يبررس 12

 ونيستم اتوماسيحضور س

 يبهره بردار يتم هايه دستورالعمل ها و الگوريته هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

د ها و يکرو گريشبکه هوشمند با حضور م يبرا

 عيون توزياتوماس

د پراکنده و يتول يروگاه هايبا توسعه روزافزون ن

در  يره سازينان با جزيت اطميقابلش يمباحث افزا

ستم يس ياثر گذار ياز به بررسيزمان قطع خطوط ن

 باشد. يند و بالعکس مين فرآيون بر اياتوماس
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 ينه سازيدر به يتکامل يتم هاياستفاده از الگور 13

 pmن و يع صورتحساب مشترکيقرائت و توز

 يتصادف يجستجو يبر مبنا يدا کردن روش هايپ هاي برق  هکاتوماسيون شبهوشمندسازي و  عيتوز ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 يعيطب يکيولوژيتکامل ب يکه از مدل ساز

 يپاسخ ها يشده اند.که آن ها بر رو يالگوبردار

ز يبرخوردار و ن يبرتر يژگيکار کنند که از و يممکن

از  يک ترين نزديدارند که تخم يشتريبقا نسل ب

 pmد به عنوان مثال در يآ ينه بدست ميپاسخ به

رات موجود که از يو تعم يعملکرد نگهدار يبررس

نه يبه ينه بودن و در صورت عدم اجراينظر به

افتن يجهت  يتکامل يتم هايت استفاده از الگوريفعال

ط مطلوب تا بتوان ينه به عنوان شرايراه حل به

با در  يو منابع مال يو منابع انسان يت بهره وريريمد

ه يفتن فاکتور زمان به عمل آورد که تابع اولنظر گر

سات ينه تاسيرات بهيو تعم يتوان نگهدار يآن را م

نان هدف يت اطميه را قابليدر نظر گرفت و تابع ثانو

هدف،بودجه  يماهر ،بازه زمان يانسان يروي،ن

ل حوادث ي،تحليط بهره برداري،شرايصيتخص

م هدف در نظر يت و اقليل حساسي،تحل يزاتيتجه

 گرفت

جهت  ييتم هايشامل الگور يتکامل يتم هايلگور

ن يجستجو است که در آن عمل جستجو از چند

نه يافتن پانچ بهيجواب به منظور  ينقطه در فضا

ع يقرائت و توز ينه سازيباشد.مسالئل به يم

رات يو تعم ين و نگهداريصورتحساب مشترک

و چاره  يعاد ياست که راه حل ها يرانه ايشگيپ

آن ها وجود  يبرا يليرا که تحليست زين يساز

 يده گيچيا پيدارند.و  يار مشکليل بسيا تحليندارد 

از راه  يار مسئله،انبوه اير ها و پارامترها بسي،متغ

 يش رويحل ها و نه لزوماجواب مسئله را پ

 يابيگذارد که امکان محک و ارز ين ميمهندس

اد وجود يار زيل تعداد بسيتمام راه حل ها به دل

 داردن

تعيين شاخصهاي مناسب جهت سطح بهينه  14

ت توزيع برق استان که در شرکاتوماسيون شب

 اصفهان

 رد اقتصادي و فنيکه با رويکانجام اتوماسيون شب ارائه شاخصهاي مناسب هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

ون يو اتوماس يسوابق هوشمند ساز يقيمطالعه تطب 15

ون و يجاد نقشه راه اتوماسير شرکت ها و ايسا

 الميع ايدر شرکت توز يهوشمند ساز

ون و يو ارائه نقشه راه اتوماس يقيمطالعه تطب هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 المياع برق استان يشبکه توز يهوشمندساز

- ع استان يون شبکه توزينوپا بودن بحث اتوماس

مختلف در  يات شرکت هايالم است و تنوع تجربيا

و استفاده از  ير از دوباره کاريشگيپ-نه ين زميا

 ينه هاير شرکت ها و کاهش هزيد سايات مفيتجرب

از به نقشه راه بلند ين-ش و خطا يمربوط به آزما

ت يفعال يت بنديو اولو يمدت در جهت هماهنگ

يون و هوشمند سازياتوماس يها  

ستم هوشمند يک سياستفاده از  يامکان سنج 16

د يتول يک منطقه دارايجهت  يت انرژيريمد

دگاه حفظ منافع يپراکنده و مصرف کننده با د

 يعن و شرکت توزيمشترک

ع با ساخت ين و شرکت توزيحفظ منافع مشترک هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان خوزستانکشر

 يو سخت افزار يستم نرم افزاريس

 يح و هوشمند انرژيت صحيريمد

طراحي و ساخت اسپيسر هوشمند به منظور باالنس  17

 smartه هاي هوشمند توزيع کدر شب کاتوماتي

grid 

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

سر هوشمند به منظور باالنس يساخت دستگاه اسپ هاي برق  هکشبهوشمندسازي و اتوماسيون  عيتوز

 ل باريبار و بهبود پروف

بهبود  -3کاهش افت ولتاژ  -2باالنس بار شبکه  -1

ل باريپروف  
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 ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتنداليل  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ع ين توزيزات مشترکيخسارات وارد بر تجه ييشناسا 1

 ت توانيفياز مشکالت ک يمشهد ناش

زات يخسارات وارد بر تجه يو اقصاد يل فنيتحل ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

ت توان و ارائه يفياز مشکالت ک ين ناشيمشترک

 مناسبراهکار 

 ين و عرضه برق رقابتيت مشترکيش رضايافزا

ع استان يت توان شبکه توزيفيک يمطالعه شاخصها 2

مربوطه و ارائه  يسه آنها با استانداردهايلرستان و مقا

 جهت بهبود آنها ييراهکارها

 ت توانيفيک يبررس ت توانيفيش کيافزا ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 يخوشيد يسلولها يماکزيمم سطح بکارگير يبررس 3

از تغييرات نامطلوب پروفيل ولتاژ  يبه منظور جلوگير

 استان لرستان) پايلوت شهرستان ازنا( يدر فيدرها

 ل ولتاژيو مطالعه پروف يبررس ت توانيفيبهبود ک ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 يکيهارمون يمشخصه ها يمطالعه شاخص ها 4

ف در صورت ورود همزمان يفشار ضع يدرهايف

لو يک 13ر يار کوچک )زيک بسييفتوولتا يها سامانه

 ولت(

 ي، اجرا و نصب سامانه ها يطراح يل و بازنگريتحل ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

لوت جهت يدر پايک في ينصب شده رو يديخورش

 ل انحراف از هدفيدن به داليرس

 يزد براياستان  يميط اقليبا توجه به مناسب بودن شرا

تعدد  يديخورش يسامانه ها يرينصب و بکارگ

در بعضا يک في يرو يديخورش يسامانه ها يريبکارگ

ن يرا فراهم آورده است . ا ينشده ا ينيش بيط پيشرا

ع و هم مشترک بوده يتوز يط هم سمت شبکه هايشرا

ل و يک روش تحلي يريرسدبکارگ ياست.به نظر م

 ش رو را کاهش دهد.يو پ يکاوش بتواند مشکالت جار

ط اتصال مصرف کننده يشرا يه دستورالعمل بررسيته 5

 ت توانيفياغتشاش قابل توجه ک يدارا يها

ل دستورالعمل بر اساس مطالعات و مراجع يتکم ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز نيروي برق شمال استان کرمانت توزيع کشر

و سنجش آن  ياده سازيکه امکان پ يمعتبر به نحو

واحد خدمات  يوجود داشته باشد. با هماهنگ

ج و با تست آن بر ين دستورالعمل به تدريمشترک

و  ييمگاوات نها کي يدرخواست باال 3درخواست 

 گردد. يارائه م

زات مورد استفاده ، ين مختلف با توجه به تجهيمشترک

شوند.  يت توان ميفيجاد اغتشاشات مختلف کيباعث ا

ن يشان و مشترکيت برق ايفين اغتشاشات بر کيا

ز اثر گذار است. غالباً اتصال يمجاور ن يدرهايمجاور و ف

و  ير درخواستزان بايد مين به شبکه تنها از ديمشترک

ط کار يت خطوط و پست و افت ولتاژ در شرايظرف

ز ين پروژه آناليشود اما هدف در ا يم يبررس يعاد

 يين و به دنبال آن شناساير متقابل مشترکيتاث

است جهت اضافه نمودن به دستورالعمل  يموارد

ت توان يفين به شبکه که اغتشاشات کياتصال مشترک

 ز پوشش دهد.يرا ن

مجاور  يم نول در پست هايس يهمبند يبررس 6

 عير آن بر شبکه توزيگر و تاثيکدي

ين در کاهش خسارت وارده به مشترکيفيت توان و ک ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق شمال استان کرمانکشر

 صورت قطع سيم نول

اهش خسارت ناشي از قطع کيفيت توان ، کباالرفتن 

اهش مقاومت زمين بخاطر هم بندي سيم کسيم نول ، 

 نول

در  يکيلتر هارمونيرات نصب خازن و فيتاث يبررس 7

جهت  يع عموميتوز يو پستها يمسکون يمجتمع ها

ک )با توجه به يب قدرت و کاهش هارمونياصالح ضر

% ، استفاده THDاهش کاصالح ضريب قدرت ،  ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز استان کرمانت توزيع نيروي برق شمال کشر

 اهش تلفاتکه و کثري از ظرفيت شبکحدا

 اهش تلفاتکه ، کثر ظرفيت شبکاستقاده از حدا
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتنداليل  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يفن يها يو ... ( و بررس يآب خانگ يش پمپهايافزا

 يو اقتصاد

ين کآسيب شناسي فرآيندهاي رسيدگي به امور مشتر 8

 و متقاضيان توزيع برق لرستان

ت يت انها در جهت رضاينقاط ضعف و تقو يبررس نيمشترک يت منديش رضايافزا ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز برق استان لرستانت توزيع نيروي کشر

 انيارائه خدمات بهتر به مشتر -نيمشترک

و  يزان اثر گذاريب بار، ميعوامل مؤثر بر ضر يبررس 4

ع يتوز يت عوامل اثرگذار در شبکه هايرينحوه مد

 استانبرق 

 ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز يشبکه ها يبارگذار يب بار بر روير ضريتأث ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

علمي مناسب جهت جلوگيري از  ار فني وکارائه راه 13

 هکانتقال بار ضربه اي صنايع فوالد به شب

از انتقال بار  يريجهت جلوگ يو عمل يارائه راهکار فن ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز برق استان يزد ت توزيع نيرويکشر

 ن مجموعه به شبکهيا يضربه ا

ل ياز دال يکيز ين يضربه ا يه بارهاکبا توجه به اين

ن بارها به ياد هستند. ايو افت ولتاژ ز يداريبروز ناپا

 يرا از شبکه م ياديتوان ز ينکه به طور ناگهانيل ايدل

گردند. طراحي وساخت  يکشند باعث بروز افت ولتاژ م

ن منطقه ياين تجهيزمشکالت مربوط به افت ولتاژ در ا

ن ياز ا يگردد. در حال حاضر افت ولتاژ ناش يمرتفع م

 يچاهها يرا بر موتورها يرات سوئيکارخانه تاث

مناطق اطراف گذاشته و بعضا باعث خارج  يکشاورز

ن يين پايگردد. عالوه بر ا ين موتورها از مدار ميشدن ا

ت يکر ولتاژ منجر به عدم رضايت توان و فليفيبودن ک

 ده است.ين گرديمشترک

ت توان بر يفيک ير شاخص هايتاث ياقتصاد يابيارز 11

 يکيالکتر يع انرژيتوز

ت توان يفيک يشاخص ها ياقتصاد يمدلساز يبرا ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز مشهدت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 يو استانداردها يفيق از حدود کيد اوال مطالعه دقيبا

ل ينه انجام شود و سپس اهداف ذين زميموجود در ا

 يمتفاوت برا يارائه راهکارها -1در نظر گرفته شوند: 

طور خاص حدود ت توان به يفيک يبهبود شاخص ها

ه ينه سرمايهز ياقتصاد يمدلساز -2 يکيهارمون

ارائه مدل بهبود  -3 يشنهاديپ يراهکارها يگذار

 يمدلساز -4ت شبکه پس از اصالح شاخص ها يوضع

ت يفيک يسود حاصل از اصالح شاخص ها ياقتصاد

 يه برايمحاسبه نرخ بازگشت سرما -5توان 

ت توان يفيک يمتفاوت بهبود شاخص ها يوهايسنار

 لوتيک شبکه پاي يمطالعه کامل مدل ها بر رو -6

ن يو همچن يکيزات الکترونيبا توجه به گسترش تجه

ش يش از پيدر سطح شبکه و سهم ب ير خطيغ يبارها

ک سو و يمتصل به شبکه از  يآنها از مجموع بارها

موتورها  يراه انداز يورها براين استفاده از درايهمچن

ت يفيک يامروزه نقش شاخص ها، يصنعت يدر فضا

توان در مطالعات شبکه پررنگ تر از قبل شده است. تا 

شد که  يگفته م يان قبل برق مناسب به برقيسال

داشته باشد اما  يدامنه ولتاژ واندازه فرکانس قابل قبول

ک يف يتعر يبرا يگريد يم و شاخص هايامروزه مفاه

وان ت تيفيک يف شده اند. شاخص هايشبکه برق تعر

کر، اغتشاش و ... معموال ي، فليکيمانند حد هارمون

آن  يل بررسين دليهستند و به هم يفيک يپرامترها

ت ين نقش با اهمييتب يباشد. برا يده ميچيپ يها کم

ن يد اياز شبکه برق با ين شاخص ها در بهره برداريا

 يشوند. به عبارت بهتر برا يساز يشاخص ها کم

د يت توان بايفيک يهات حد استادارد شاخص يرعا

ران صنعت برق بازگشت يمد ينه شود اما برايهز
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 اولويت داشتنداليل  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

باشد لذا  يار مهم ميبس يه گذاريه از محل سرمايسرما

ده در ينه و فايو محاسبه هز ياقتصاد يمدل ساز

ت توان به منظور شفاف يفيک يبخش بهبود شاخص ها

 يبه نظر م يضرور ين شاخص ها امرينقش ا يساز

 رسد.

ن سهم منشاء ييو تع يدر نمونه صنعتيفمطالعه  12

 يبرا ييات اجرايبا ارائه راهکار و با جزئ يکيهارمون

 هر مورد

در نمونه شهرک يک زا در فيمنابع هارمون ييشناسا ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اردبيلکشر

جهت اصالع با  يعمل يو ارائه راهکارها يصنعت

ن نامه يين شده در آييتع يت قانونياستفاده از ظرف

 ک زاين هارمونيمشترک يبرق برا يتعرفه ها

برق کاهش تلفات  يت توان شبکه هايفيبهبود ک

ع و يتوز ير تراسفورماتورهاينظ يزات باال دستيتجه

 کابلها

ع با يستم توزيت توان سيفيک يپارامترها يبررس 13

و ارائه  CNG يسوخت رسان يستگاههايحضور ا

 راهکار جهت کاهش اثرات آن

 CNG يستگاه هايت توان ايفيک يپارامترها يبررس ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اردبيلکشر

ستگاهها يا يگذارا و راه انداز يحالت ها يبررس

واقع  CNG يستگاه هاياز ا يمشکالت برخ يبررس

 يبرا يدر مناطق مختلف استان ارائه راهکار اجرا

 ستگاه هايا يت توان و مشکالت راه اندازيفيبهبود ک

 CNG يسوخت رسان يستگاه هايش روز افزون ايافزا

 ين بررسيو همچن ير خطيبه عنوان بار بزرگ و غ

ستگاهها مشکالت يا يراه نداز يگذارا يحالت ها

از  يع در برخيتوزبخش  يدرهايرا در ف يده ايعد

 يق ميازمند مطالعه و تحقيجاد کرده که نيمناطق ا

 باشد

 

 هاي توزيع برق  هکافزايش قابليت اطمينان شب .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

بار  راتييعوامل موثر بر تغ يزان اثرگذارين مييتع 1

برق استان  يرويع نيشرکت توز يدر حوزه ها

 تهران

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز برق استان تهران  نيروي ت توزيع کشر

 برق

: کاهش يبار کمتر از مقدار واقع ينيش بيپ -1

: در يش از مقدار واقعيبرآورد ب -2نان يب اطميضر

اتالف منابع د و يرمفيغ يه گذاريداشتن سرما يپ

ر عوامل يت و رفتار بار تحت تاثياز ماه يآگاه -3

و  ي، اقتصادييمختلف همچون عوامل آب وهوا

عوامل  يزان اثرگذارين مييتع -4، و ... ياجتماع

از  يرات بـار به منظور بهره بردارييموثر بر تـغ

بار مورد  ينيش بينه پيج به دست آمده، در زمينتا

شبکه يتقاضا  

 يبرق در سال ها يجهان يروزافزون بازار تقاضارشد 

نرو يداشته است از ا يبرق را در پ ير رشد تقاضاياخ

 يضرور يع امريتوز يبار در شرکت ها ينيش بيپ

مدون و  يزياست و پرداختن به آن باعث برنامه ر

و  ينده شبکه و حضور موفق در بورس انرژيق آيدق

 بازر برق خواهد شد.

نان شبکه يت اطميبحث قابل يرومطالعه جامع  2

 ع استان لرستانيتوز

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 برق

 عينان شبکه توزيت اطميقابل عينان شبکه توزيت اطميش قابليافزا

ابل که هاي کروش هاي نوين مديريت شب 3

خودنگهدار از قبيل روش هاي عيب يابي سريع و 

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

ابل که هاي کارائه روش هاي نوين مديريت شب

 خودنگهدار

خود نگهدار در  يش روز افزون استفاده از کابلهايافزا

 ت آنهايريع و نحوه مديشبکه توز
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 ابل هاکجلوگيري از انشعابات غير مجاز روي اين 

ط يدر شرا يبتن يه هايپا يعلل فرسودگ يبررس 4

 يياستان گلستان و ارائه راهکارها يميمختلف اقل

 از آن يريشگيجهت پ

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 برق

 يبتن يه هايساخت پا يبراارائه دستورالعمل  -1

 ينيش بيپ -2 يميد بسته به مناطق اقليجد

 يجهت حفظ و کاهش سرعت فرسودگ يراهکار

ر و يتعم ينه هايکاهش هز -3موجود  يرهايدر ت

ينگهدار  

در مناطق  يبتن يه هايپا ياز فرسودگ يريجلوگ -1

 يبتن يه هايض پايتعو ينه هايکاهش هز -2شوره زار

يمنيش ايافزا -3  

م در محل عبور از يس يعوامل خوردگ يبررس 5

ثابت در مناطق آلوده استان گلستان و  يمقره ها

 جهت رفع آن ييارائه راه کارها

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 برق

م و يس ياز پارگ يريجهت جلوگ يارائه راهکار

 آن يخوردگ

 -2آن  يم و پارگيس ياز خوردگ يريجلوگ -1

ر و يتعم ينه هايخطوط و کاهش هز يداريپا

ينگهدار  

 يدرختان به شبکه ها يرات برخورد شاخه هايتاث 6

 مناسب و يجهت شاخه زن يه مدليارا ع ويتوز

 در منطقه ديزا يها يازشاخه زن يريجلوگ

هاي توزيع   هکاطمينان شبافزايش قابليت  عيتوز ت توزيع نيروي برق غرب مازندرانکشر

 برق

 يوه نامه ودستور العمل جهت شاخه زنيه شيارا

 ر شبکهيدرختان در مس

بهره برداران  ياز چالش ها يکي يدر مناطق شمال

ف يفشار ضع يدرختان با شبکه ها يبرخورد شاخه ها

 يباشد که هرساله در قالب قراردادها يلوولت ميک23و

به منظور  يجهقابل تو ينه هايبا هز يشاخه زن

از برخورد درختان در  يشبکه ناش ياز قطع يريشگيپ

ا يمناطق ، ينکه واقعا در برخيباشد ا يحال انجام م

در ياز شاخه ها ودرختان باعث قطع ف يتماس برخ

نکار يا فقط با حدس وگمان مبادرت به ايخواهد شد و

 يوه اثر بخشين شيزان اينکه چه ميکنند وا يم

ه يق وارايبه مطالعه وتحق ازيدارد ن ييوکارا

 دارد ييدستورالعمل اجرا

ن خط گرم ينو يرامون روشهايپ يق و بررسيتحق 7

د مورد يزات جديشرفته و تجهيپ يدر کشورها

 استفاده

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 برق

در ن مورد استفاده يزات نويو تجه يروشها يمعرف

جهت بهبود  يياجرا يخط گرم و ارائه راهکارها

ر کشورها و يسه با سايمذکور در مقا يتهايفعال

 يو اقتصاد يسه فنيبا مقا ENSکاهش 

ن مورد استفاده در ينو يياز به استفاده از روشهاين

ش يها و افزايات خط گرم در جهت کاهش خاموشيعمل

اده يو پشرفته يپ ياز کشورها يافرا، الگو بردار يمنيا

 آن در کشور يساز

از  يناش يرامون بحران خاموشيق پيو تحق يبررس 8

 يياجرا يراز و ارائه راهکارهايش 1342برف سال 

 يبعد يبرف يجهت مقابله با بحرانها

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 برق

ر يشرفته و سايپ يسه تجارب کشورهايمقا

مشابه و ارائه  يکشور در بحرانها يشهرها

 يجهت کاهش عواقب منف يياجرا يراهکارها

 از آن يناش

 يو فن يل عواقب اجتماعيو تعد يکاهش خاموش

ب استفاده از کابلهاي يا و معايمزا يبررس 4

 بيجهت رفع معا ييه راهکار اجرايخودنگهدار و ارا

هاي توزيع   هکقابليت اطمينان شبافزايش  عيتوز ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 برق

 يست ضمن بررسيبا ين پروژه محقق ميدر ا

م ير آنها بر تنظيدگاه تاثيکابلهاي خودنگهدار از د

د آنها را با توجه يولتاژ و تلفات در شبکه ، عمر مف

ن يقرار داده و رفتار ا يبه بر غالف کابل مورد بررس

ب با شبکه يککابلها را در برابر اضافه ولتاژها در تر

ان ير اشعه لخت و در برابر اضافه جريتاث uvهاي 

خودنگهدار در سرتاسر  يلهايکااستفاده گسترده از 

از استفاده  يب و مشکالت ناشيمعا ينيش بيکشور و پ

 ندهيآ يسالها ياز آنها ط



     15                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

قرار  يمورد بررس يان دهيزان جرير دما بر ميوتاث

ست نسبت يبا يدهد . عالوه بر موارد فوق محقق م

راق آالت کابل خودنگهدار و ياتصاالت و  يبه بررس

 د.يت اتصاالت اقدام نمايفير عمر شبکه بر کيتاث

کاهش احتمال برخورد خودرو  يروش ها يبررس 13

 شبکه يه هايبه پا

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 برق

عوامل و ارائه  ينقاط پر حادثه، بررس ييشناسا

 کاهش حوادث يراهکارها

ط جاده ها به يخسارات فراوان به شبکه با توجه به شرا

 يش نرخ انرژيو افزا يساحل يخصوص در شهر ها

 ع نشدهيتوز

در  HIF)امپدانس باال( يص خطايو تشخ يبررس 11

 عيتوز يدرهايف

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

 برق

امپدانس باال  يح خطايص صحيتم تشخيارائه الگور

ع يتوز GISت ارتباط با ين نرم افزار با قابليو تدو

 برق

 امپدانس باال را ندارد يص خطايت تشخيد، قابليکل

 ينه منابع خازنيبه يابيش شبکه و جايد آرايتجد 12

ن در يو همچن يکيهارمونط يچ شونده در شرايسوئ

 ستميس يط اتصال کوتاه و بحرانيشرا

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

 برق

ن نرم افزار که با ورود اطالعات مربوط به يتدو

نه خازن را ينه شبکه و محل بهيش بهيشبکه، آرا

اتصال کوتاه و ط يک و در شرايط هارمونيدر شرا

 ستم مشخص کند.يس يبحران

 نانيت اطميقابل

در  يعوامل بروز خاموش يت بنديو اولو يبررس 13

مناسب  يع استان سمنان و ارائه راهکاريشبکه توز

 يو اقتصاد يل فنيبا انجام تحل يکاهش خاموش

 GISستم يبا کمک س

هاي توزيع   هکاطمينان شبافزايش قابليت  عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

در  يعوامل بروز خاموش يت بنديو اولو يبررس

مناسب  يع استان سمنان و ارائه راهکاريشبکه توز

با  يو اقتصاد يل فنيبا انجام تحل يکاهش خاموش

 GISستم يکمک س

ع يدر شبکه توز يعوامل بروز خاموش يت بندياولو

 استان سمنا

ي خطوط کانيکم ب طراحييه شاخصها و ضرايته 14

اهش هزينه سرمايه گذاري کهوايي توزيع با هدف 

ط يي با توجه به شراکانيکاوليه و افزايش پايداري م

 استان سمنان ييب و هواآو  يکيزيف

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 برق

ي خطوط کانيکب طراحي ميه شاخصها و ضرايته

اهش هزينه سرمايه گذاري کهوايي توزيع با هدف 

 يکانيکاوليه و افزايش پايداري م

اهش هزينه سرمايه گذاري اوليه و افزايش پايداري ک

 يکيزيط فيي با توجه به شراکانيکم

انجام  يکاهش زمان واقع يروش ها يبررس 15

 يزيبرنامه ر يها يات پس از اعمال خاموشيعمل

 شده

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز نيروي برق مازندران ت توزيعکشر

 برق

ات کاهش يشدن و کاهش زمان انجام عمل يواقع

 نانيت اطميش قابليع نشده افزايتوز يانرژ

نستکه با توجه يکه در حال حاضر وجود دارد ا يمشکل

ط يات در شرايانجام عمل ين زمان مشخص براييبه تع

 ابد.ي يش ميشده افزا ينيش بيپ ر خط گرم، زمانيغ

ت يقابل يابيزات و ارزيتجه يمحاسبه نرخ خراب 16

 GISستم يبر س ينان شبکه مبتنياطم

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 برق

 يابيو ارز يمحاسبه نرخ خراب يماژول نرم افزار

 GISستم يس ينان بر رويت اطميقابل

-  ياز برايه مورد نيک شاخص پاي يشاخص نرخ خراب

نبود نرخ -نان شبکه است. يت اطميمحاسبات قابل

انجام  يبرا يع مانعيزات شبکه توزيتجه يبرا يخراب

نان شبکه است. يت اطمينانه قابليش بيپ يها يابيارز

کاربرد در محاسبه نرخ  يداده برا يند جمع آوريفرا -

از به ين يثبت اطالعات خاموشستم يدر س يخراب

 .اصالح دارد

شبکه برق  يمانور خطوط و پستها يويه سناريته 17

نان و يت اطميش قابليکرد افزاين با روياستان قزو

 ت باريعدم قطع

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان قزوينکشر

 برق

 تيقابل شيافزا– يکاهش مدت زمان خاموش

 شبکه نانياطم

 ها ينان شبکه و کاهش خاموشيت اطميش قابليافزا
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 يدرهايگذرا در ف يجاد خطاهايعوامل ا يبررس 18

ان و صالح آباد و ارائه يفشار متوسط موس

 رفع آن يراهکارها

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 برق

ان و يموس يگذرا متعدد در بخش ها يوجود خطاها و ارائه راهکار يبررس

 نيه مشترکيجاد وقفه در تغذيصالح آباد و ا

مناسب و جامع مقابله با اتصاالت  يروشها يبررس 14

و اراده راهکار بهبود  ينيزم يسست در پست ها

 ژنين روشها با استفاده از ترمو ويا

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 برق

 يمتحدالشکل جهت استفاده کاربرد ين روشيتدو

مانکاران و پرسنل يپ يژن براياز روش ترموو

 ت دارند.ينه فعاليشرکت که در زم

از  يربرداريه شرکت در تصويز از هدررفت سرمايپره

 مانکار و پرسنل شرکتيتوسط پ ير ضرورينقاط غ

 ينان به فرسودگيت اطميت قابليحساس يبررس 23

 ع جنوب استان کرمانيشبکه توز يزات اصليتجه

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز

 برق

زان يزات بر اساس ميک از تجهياستخراج سهم هر 

و  يها وزن ده يزات در خاموشيتجه يفرسودگ

زان يزات بر اساس ميک از تجهيهر  يت بندياولو

برنامه و با برنامه  يب يها يت آن در خاموشياهم

نظام مند جهت  يارائه برنامه اصالح و نگهدار

 ها يکاهش خاموش

ها و ارائه  يزات فرسوده در بروز خاموشيسهم تجه

زان يشبکه با توجه به م ينه سازيبرنامه اصالح و به

 هزات در شبکيک از تجهيت هر ياهم

شرکت  يدرهايگذرا در ف يعلل فالت ها يبررس 21

 يع برق استان خوزستان و ارائه راهکارهايتوز

زان يکاهش م يبرا يو اقتصاد ياجرائ يعمل

 ها يخاموش

هاي توزيع   هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان خوزستانکشر

 برق

ش يافزاکاهش تلفات 4 اصالح کاهش افت ولتاژ 4 

 ب توان شبکهيضر

ش يکاهش تلفات 4 اصالح کاهش افت ولتاژ 4 افزا

 ب توان شبکهيضر

 يدر شبکه ها يابيد خطا يجد يارائه راهکارها 22

 يها يکرد کاهش انرژيع فشار متوسط با رويتوز

 ع نشدهيتوز

 هاي توزيع  هکافزايش قابليت اطمينان شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اردبيلکشر

 برق

 يدر شبکه ها يابيد خطا يجد يارائه راهکارها

و حداقل  يه گذارينه سرمايع باحداقل هزيتوز

 شبکه يابيمدت زمان باز

ع يتوز يدر شبکه ها يابيش مدت زمان خطا يافزا

به  ين،خسارت ماليمشترک يتيش نارضايباعث افزا

 يع ميع نشده شرکت توزيتوز يش انرژيمشترک وافزا

 گردد.

 

 هاي توزيع  هکنده و اثرات آن بر شبکپرا توليدات .1.2

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ه توزيع برق کبه شب DGبررسي فني اثرات اتصال  1

 لرستان

هاي   هکآن بر شبنده و اثرات کتوليدات پرا عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 توزيع

 DJ يفن يبررس نانيت اطميش قابليافزا

از نظر پايداري بر  کبررسي سيستم هاي فتو ولتائي 2

 ه توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکروي شب

هاي   هکنده و اثرات آن بر شبکتوليدات پرا عيتوز ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

 توزيع

 -توانير و وزارت نيرو تحقق هدف اولويت دار 

ه با حضور مولدهاي کبررسي قابليت اطمينان شب

 انرژي خورشيدي

اهميت بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير با 

ه کپايداري شب -توجه به سياست هاي وزارت نيرو

 در هنگام اتصال مولدهاي تجديد پذير

بر  کبررسي تاثير گسترش مولدها و ادوات فتوولتائي 3

 مديريت توزيع برق در استان يزد

هاي   هکنده و اثرات آن بر شبکتوليدات پرا عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 توزيع

هدف از اين پروژه شناسايي ودسته بندي و اولويت 

نولوژي از جمله کبندي چالش هاي مواجه با ت

بار، تعرفه  کالگوي بار،الگوي مصرف ، جابجايي پي

ي از کبراساس مطالعات مستعد ،استان يزد ي

ارگيري ادوات انرژي کمستعدترين اقليمها جهت ب

خورشيدي در جهان است با توجه به رشد روز 
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

نولوژي به نظر مي رسد کافزون وارزان شدن ت ين و...است.کيري وخريد از مشتراندازه گ

ه کبزودي ودر معرض ورود تجهيزات مدرن درشب

م بود وبا توجه به توزيع برق اين استان خواهي

مزاياي اين نوع تجهيزات خورشيدي ومستعد بودن 

ت توزيع برق در مواجه کاستان يزدچالش هاي شر

ي از اولويت هاي اصلي کنولوژي يکبا ورود اين ت

 پژوهشي مي باشد

 

 هاي توزيع برق  هکاثرات خودروهاي برقي در شب .1.12

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن مورد انتظار و محصول نهايي طرح اهداف زيرمحور

       

 

 هاي توزيع نيروي برق  هکپايش خطوط و تجهيزات شب .1.11

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يان نشتياز جر يتلفات ناش يريگ و اندازه يبررس 1

ن و تماس درختان با يها، کابل مشترک مقره

برق  يرويع نيدر شبکه توز ييهوا يخطوط هاد

و  يفن يراه حل ها يابياهواز به منظور ارز

 ياقتصاد

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 نيروي برق

در  ياصول يها يريگ مياتخاذ تصم يج برايارائه نتا

 وص حل مشکل و ارائه راهکارخص

از  يزان تلفات ناشيدر خصوص م يتاکنون بررس

نکه يصورت نگرفته است. با توجه به ا يان نشتيجر

ان ي، جريچون تماس درختان با هاد يتعداد موارد

ار يتواند بسين ميمشترک يها مقره ها و کابل ينشت

 يتواند مقدار قال توجه ين موضوع مياد باشد لذا ايز

ن يج ايجه ارائه نتايرد. در نتياز تلفات را در بر بگ

در  يه تعامل با شهرداريتواند در قض يق ميتحق

ن ير گذار باشد. همچنيخصوص هرس درختان تاث

مقره ها و کابل ها  يابيب يع يبرا يعمل يراهکارها

 ارائه دهد. يان نشتيکاهش و حذف جر يبرا

زات يتجهده گرد و غبار بر ياثرات پد يبررس 2

زات يع برق اهواز و نحوه انتخاب تجهيشبکه توز

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 نيروي برق

نه يانتخاب به يدر راستا يعمل يارائه راهکار ها

 زاتيتجه

ر ياخ يسالهاده گرد و غبار در ينکه پديبا توجه به ا

ن ير ايتاث يبه کرات در حال وقوع است لزوم بررس
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ع برق يزات بکار رفته در شبکه توزيده بر تجهيپد محاسبه شده يزان آلودگيمتناسب با م

در  يکل يها يشود. بررس ياهواز بشدت احساس م

ده گرد و غبار يدهد که با بروز پد ير نشان ميسال اخ

شتر يافته تلفات در شبکه بيش يزان مصرف افزايم

داشته  ياديش زيشبکه افزا شده و بروز حوادث در

 يبررس يمدون در راستا ياست. لذا انجام پژوهش

ن يزات به انتخاب ايتجه يده گرد و غبار رويپد

 خواهد داشت. يانيشبکه کمک شا يزات برايتجه

ن يينانو و تع ينحوه استفاده از تکنولوژ يبررس 3

 زاتيتجه يقينوع مواد در بهبود عملکرد عا

 سرکابل( زوالتور وي)مقره، ا

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 نيروي برق

 يشهر اهواز و آلودگ يطيط محيبا توجه به شرا ارائه نوع مواد و نحوه استفاده

ده گرد و غبار سطح ياز پد يو ناش ييايميش

زات بکار رفته در شبکه برق بشدت آلوده شده يتجه

 يها يباران دچار فالت شده و خاموشو با بارش 

دهد. لذا امکان  يمتعدد و گسترده در شبکه رخ م

ن نوع مواد نانو در ييو ارائه نحوه استفاده و تع يسنج

به بهبود  يانيها کمک شا ين آلودگيمواجهه با ا

 شبکه خواهد داشت. يقيت عايوضع

رفتن گن با در نظر يستم زميس يابيارز 4

رگذار در يتاث يطيخاک و عوامل مح يها يآلودگ

 يرويع نينقاط مختلف تحت پوشش شرکت توز

 برق اهواز

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 نيروي برق

ن نوع ييجنس خاک شهر اهواز و تع يارائه پهنه بند

 نيمقاومت زم يمقاومت استفاد شده برا

آب و خاک در شهرستان اهواز،  يبا توجه به آلودگ

ل وجود رودخانه ين باال بودن رطوبت به دليهمچن

کارون و تنوع جنس خاک در مناطق مختلف اهواز 

ل مربوط به مقاومت يجنس خاک و مسا يپهنه بند

 باشد. يم ين ضروريزم

طراحي و ساخت پست هاي توزيع کشاورزي ضد  5

 سرقت

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيوزت ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 نيروي برق

 سرقت قابل توجه ترانس ها و شبکه هاي کشاورزي توليد نمونه

ان يابي محل کاربردي در مکارائه روشي نوين و  6

ابلهاي خودنگهدار فشار ضعيف در کعيب در 

 شهرستان اروميه

هاي توزيع   هکو تجهيزات شب پايش خطوط عيتوز ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

 نيروي برق

ابل هاي خود نگهدار به کبرآورد نياز عيب يابي  -

روش مطلوب محصول نهايي : گزارش مدون 

 تحقيقاتي

افي در روشهاي تشخيص عيب در کعدم شناخت  -

روند رو به رشد استفاده از  -ابلهاي خود نگهدار ک

 عدم -ه توزيع برق کابلهاي خود نگهدار در شبک

ابالهي خود نگهدار در مقايسه با کان عيب يابي کام

ابليکه که هوايي با سيم لخت و يا شبکشب  

ها )نوع بار  PTعوامل موثر در سوختن  يبررس 7

و  يطيط محيگر شرايت توان و ديفيمشترک، ک

ه راهکار يص و اراي( ، روش تشخيبهره بردار

 مناسب

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 نيروي برق

هاي سوخته و عدم شفافيت داليل معيوب ptوجود  ارهاکها و ارائه راه ptتعيين داليل سوختن 

 شدن آنها

و  ينفت ينده هايالآر يتاث ياقتصاد -يفن يبررس 8

بر  يع موجود در پارس جنوبيصنا يگاز

 برق استان بوشهر يرويع نيسات شرکت توزيتاس

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 نيروي برق

ارتقاء روش  -2 يبهره بردار يارتقاء/ شاخصها -1

از  يساتينه تلفات تاسياخذ هز -3و نظارت  يطراح

منطقه ينفت يشرکتها  

ها و  يميع پتروشيصنا يان بهره برداريسال يط

 يده که فرسودگيمشاهده گرد يپارس جنوب يفازها

که  يافته بگونه ايش يزات افزايزودرس تجه يريو پ
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

ن برابر نموده است. لذا يرا چند ينه بهره برداريهز

ن يا ينده هاير االين مورد و تاثيا يعلم يبررس

ه ها يچون پستها و ترانسها و پا يساتيع بر تاسيصنا

 يژه ايت ويو کابلها از اهم ييهوا يمهايو س

 برخوردار است.

 استان لرستان بر عملکرد و ياثرات جو يبررس 4

 زاتيطول عمر تجه

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان لرستانکشر

 نيروي برق

 زاتيعملکرد تجه يبررس زاتيش عملکرد وطول عمر تجهيافزا

 ينه سازين حالت و بهيتخم يروشهااستفاده از  13

ع برق با ير نمودن شبکه توزيت پذيجهت رؤ

نه ين تعداد بهييو تع يابينه، جايحداقل هز

 در شبکه نمونه يرياندازه گ يدستگاهها

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق تبريزکشر

 نيروي برق

شبکه برق  يبران حالت مناسب يتم تخميارائه الگور

، يريزات اندازه گينه نصب تجهيز با حداقل هزيتبر

ک نرم افزار ي ي، طراحGISند با نرم افزار ينک فرايل

تاالگرها ي)ديريزات اندازه گيتجه يابيجا يمناسب برا

ن تعداد و محل و نوع ييتع يزرهاو ...( برايو پاورآناال

تا يد يلوولت و طراحيک 23زات در شبکه ين تجهيا

نمونه  ين حالت، اجرايت تخميسنتر مناسب با قابل

به  يک پروتکل ارتباطيطبق  يشنهاديستم پيس يا

ن قرار گرفتن کل شبکه يمنظور تحت نظارت آنال

 .SCADAستم يمنطقه بر اساس س

 ون شبکهيش اتوماسيافزا

بر  يط ساحليشرا ياقتصاد -يفن يبررس 11

 يرويع نيشبکه توز يهايزات و هاديتجه يخوردگ

ارتقاء بهره  يبرق استان بوشهر و ارائه راهکارها

 يبردار

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 نيروي برق

کاهش  -3کاهش تلفات  -2عات يکاهش ضا -1

ت يش قابليافزا -4 يبهرهخ بردار ينه هايهز

نانياطم  

 يدر خوردگ يو رطوبت نمک يت مه نمکياهم

 زاتيتجه

نشانگر  يشگاهيد نمونه آزمايو تول يامکان سنج 12

 يابيو رد ييشناسا يهوشمند برا ييايميش

 يبتون يرهايدر ت يخوردگ

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 نيروي برق

جهت  ييايمينشانگر ش يشگاهيد نمونه آزمايتول

 يبتون يرهايت يت آستانه خوردگيموقع نييتع

که حاصل فعل و  يع اتفاقاتياز صنا ياريدر بس

هستند با استفاده از  ييايميش يجيانفعاالت تدر

شوند در صنعت  يم يابيا نشانگرها رديشناساگرها 

لگردها و يم يرها بر اثر خوردگيت يز خوردگيبرق ن

ن يافتد لذا ا ير اتفاق ميجه کاهش مقاومت تيدر نت

 يپژوهش يپژوهش بر اساس مرور مراجع علم

جهت  ييايميدارد نشانگر ش يصنعت بتون سع

و بصورت  يت آستانه خطر طراحين موقعييتع

 د کند.يتول يشگاهيآزما

 يانرژ يستمهايت سيريتم جامع مديالگور 13

برق استان  يرويع نيژه توزي( ) وESM) يکيالکتر

 هرمزگان (

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز استان هرمزگانت توزيع نيروي برق کشر

 نيروي برق

تم جامع يصنعت برق 4 الگور ين تالش برايده ايچک

 يکيالکتر يانرژ يستمهايکپارچه سيت يريمد

 ESMن ) يگزيجا يها يوتوسعه انرژ

comprehensive algorithm  خواهد بود )

ن و يل تدويذ يقسمت عمده و اساس 6که در حداقل 

و  يشنهاديدرقالب مدل پ در اين پروژه در نظر است

وست ياگرام پيشده ) نمودار و بلوک د يطبقه بند

 يهمه جانبه  يل و جمعبندياست ( نسبت به تکم

موثر در  ي4 علل و پارامترها يعوامل 4 مباد

 يخته با چالش هايآم يکيالکتر يانرژ يستمهايس
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 EC)  يحفظ انرژ -1مورد عمل قرار خواهد گرفت : 

ت يريمد -3 ( PQ)  يکيت توان الکتريفيک -2 (

 -5 (EAدر دسترس )  يانرژ -4 (ECSمصرف ) 

ن يستم وايس يداريپا -6 ( SEدار ) يپا يها يانرژ

 -1رد يگيل انجام ميدستاوردها باانجام مراحل ذ

ن عوامل و ين و تدوييتب -2مرحله اول شناخت وضع 

 – ي) تلفات انرژ يموثر در حفظ انرژ يپارامترها

ت يفيمطالعه ک -EC ) 3... ( )  و ستميس يکارآمد

 ين فاکتورهايي( به منظور تع PQ)  يکيتوان الکتر

 -4منطقه  يطيط محيت با توجه به شرايفيموثر بر ک

( ECS  4)  يت مصرف انرژيريت مديوضع يبررس

ت يقابل -5و ...  يابيب بار 4 بازاريضر يچگونگ

 يکهاي( و اند EAدر دسترس )  ينان 4 انرژياطم

 يداريپا -6ن خواهد شد . يمربوطه مطالعه و تدو

 يها يانرژ يت و چگونگيمطالعه وضع -7ستم 4 يس

و  يع بمنظور اصالح ساختاريستم توزيدار در سيپا

مناسب آنها جهت استفاده موثر در بهبود  يابيجا

 يو کاهش تلفات شبکه ها يکيت توان الکتريفيک

ت يريتم جامع مديو انتشار الگور يطراح -8موجود 

اده يپ -4 ( ESM)  يکيالکتر يانرژ يستمهايس

 يشده در شبکه ها يتم جامع طراحيالگور يساز

ستم ) يدوباره س يق مهندسيموجود استان از طر

Re-Engineering يکيزيو ف ين عمليي( و تع 

 آن ينه سازيبهستم و ينقاط ضعف و قوت س

ست يط زيصنعت برق و مح يش روير و پيدرگ

ف ) ين راستا کشف و تعريد . که دراياقدام نما

موثر در شبکه  يه عوامل و پارامترهاي( کليمعرف

 ينه سازيبهبود و به يوه هايرو و شيع نيتوز يها

قات و مطالعه يتحق -1ق : يست از طريبايستم ميس

قات و يالهام از تحق -2موجود  يستم هايس يدانيم

 -3ربط يد و دانشمندان ذيگرفته اسات مطالعات انجام

اطالعات  -4ن يمحقق يدکترا ياستفاده از رساله ها

 ياستفاده از نوآور -5ستم )شرکت( يموجود در س

 يشات کارگاهيآزما -6د يات جديها و ابداعات و نظر

 رد .ي، انجام گ يطيط محيبا توجه به شرا

ان وراندمان يتوان ،جر يريرپذيتاث يبررس 14

زان يم يجه بررسيدرنت و افت ولتاژ ها ازيکولرگاز

ن درکاهش يمشترک ت ولتاژيرتثبيتاث ياثربخش

 مصرف درزمان اوج بار

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان هرمزگانکشر

 نيروي برق

 يمصرف کولرها يدرصد85تا 83باتوجه به نقش 

باراستان هرمزگان هرگونه ک يدرمصرف پ يگاز

ن مصرف راکاهش دهد يازا يکه بتواندبخش يراهکار

دارد  ياديارزيک نقش بسيزان کاهش مصرف پيدرم

 ينهاياماشي يالقائ ينهايماش يوبا درنطرگرفتن تئور

ت توان ثابت بودن آنها ،درصورت يآسنکرون وخاص

ان ين جرين راندمان وکمتريت ولتاژ بهتريتثب

زان مصرف درزمان اوج يمجه کاهش يودرنت

ستم يماه ازسال وبه طبع آن کاهش تلفات س4بارودر

 م داشتيراخواه

دراستان  يباتوجه به شرائط خاص آب وهوائ

توسط  يگاز يهرمزگان ولزوم استفاده ازکولرها

ي در کتريکن مصرف باالي انرژي اليه مشترکيکل

نترل کولرهاي گازي ، اهميت بهينه سازي و ک

ي را در اين وسايل ايجاب مي کتريکمصرف انرژي ال

ولرهاي گازي تابع کنمايد . مقدار انرژي مصرفي در 

ه از مهمترين عوامل تاثير کعوامل مختلفي است 

ولرهاي گازي مي کي کتريکگذار بر مصرف انرژي ال

توان به محل نصب ، سرويس و نگهداري مناسب و 

ولر با فضاي مورد استفاده ) کتناسب ظرفيت برودتي 

رات ييزتغيز لحاظ مساحت ، دما و رطوبت ( ونا

ولتاژاشاره نمود کولرهاي گازي سه موتور دارند که 
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

باشند:کمپرسور، دمنده يکولر م يسه عنصر اصل

 43ش از ين سه موتور بي. ايرونيو فن ب يداخل

کنند و موتور ياز کولر را مصرف ميدرصد توان مورد ن

 83حدود ن موتور کولر است يکمپرسور که بزرگتر

ک يکند. بدست آوردن ين توان را مصرف ميدرصد ا

ه اي براي ير، پايح از کمپرسور سرعت متغيمدل صح

 ينورتري و پمپهاي حرارتيه سازي کولر گازي ايشب

ان يتوان وجر يزان وابستگين پروژه ميباشد. درايم

کولرها باافت ولتاژموجوددرشبکه درزمان  يمصرف

 يرات منحنييغقرارگرفته وت يک موردبررسيپ

 يرآن برراندمان کولرهايوتاث يگاز يکارکولرها

گرددکه ين مييت تعيگردد ودرنهايم يبررس يگاز

ک راکاهش يتوان مصرف پياميزان ولتاژ ايت ميباتثب

رتاچه ين تاثيجه ايانه ودرصورت مثبت بودن نتيداد

 زان خواهدبود.يم

ن جهت بهبود ينو يو کاربرد يعلم يارائه روش 15

ع استان گلستان يبار شبکه توز ينيش بيپ مسأله

 يش بهره اقتصاديبه منظور افزا

هاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گلستانکشر

 نيروي برق

نه يت بهيريمد -2شرکت  يش سود دهيافزا -1

امکان استفاده از بازار برق -3 يانرژ  

 ياعمال يمه هاياز جر يناش ينه هايکاهش هز -1

ت بار يريامکان مد -2بار مناسب  ينيش بيبر عدم پ

 مناسب

 

 هاي توزيع برق  هکمطالعات و توسعه بهينه شب .1.11

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

بررسي تجربيات موفق جهاني جهت الگوبرداري  1

دار ازقوانين مربوط به حفظ محيط زيست و توسعه پاي

 در حوزه فعاليتهاي بخش توزيع

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز برق استان تهران  نيروي ت توزيع کشر

 برق

شورهاي کبررسي تجارب شرکتهاي توزيع در  -1

 -2پيشرو در زمينه حفظ منابع زيست محيطي 

داراي پتانسيل بهبود عملکرد شناسايي حوز ه هاي 

ايجاد زيرساخت  -3زيست محيطي در شبکه توزيع 

هاي قانوني مرتبط با حفظ محيط زيست و توسعه 

 پايدار در حوزه فعاليتهاي بخش توزيع

امروزه مديريت يکپارچه منابع زيست محيطي و 

اقتصادي ، ضامن برتري در رقابتهاي بين المللي مي 

ي از فعاليتهاي انجام شده در باشد. از انجا که بسيار

بخش توزيع تاتيرات مستقيم وغير مستقيم بر محيط 

زيست دارد. بنابراين، انجام مطالعات گسترده در 

راستاي ارتقا شاخص هاي زيست محيطي در عرصه 

هاي مختلف در حوزه شرکت هاي توزيع تجديد 

ساختار يافته از اهميت ويژه اي برخوردار گشته 

 است.
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

هاي تاثيرگذار بر بودجه بندي و  کسنجي مال اقتصاد 2

ه ارآمد براي تخصيص بودجه در حوزکروش  کارائه ي

 شرکت توزيع تجديد ساختار يافته

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز برق استان تهران  نيروي ت توزيع کشر

 برق

برآورد  1-اهداف و نتايج مورد انتظار از انجام پروژه: 

بودجه کل مورد نياز در هر سال مالي و پيش  ميزان

تدوين نظا منامه تخصيص بودجه  2-بيني نياز آينده 

پيش بيني  3-به بخ شهاي مربوطه بطور کامال شفاف 

سازو کارهاي الزم جهت عملي شدن نظام بودج ه 

 بندي شرکت توزيع

بودجه در اقتصاد هاي دولتي آئينه تمام نماي فعاليت 

بخش عمومي و شرکتهاي دولتي  هاي دولت اعم از

است. از اين رو هرگونه تغيير و تحول هر چند جزئي 

در بودجه تاثير گسترد هاي در متغيرهاي کالن 

اقتصادي از جمله تورم، بيکاري و رشد اقتصادي 

خواهد داشت. بودجه بندي در حوز ههاي کوچکتر 

مانند توزيع تجديد ساختار شده يکي از اصلي ترين 

ت که باعث مي شود که يک شرکت به عواملي اس

اهداف مختلف خود در بازه هاي زماني متفاوت نائل 

گردد. براي اجراي موفقيت آميز اين کار بايد بسترها 

و سازو کارهاي الزم را فراهم آورد. لذا الزم است تا 

 تحقيق جامعي در اين خصوص به عمل آيد.

بررسي مسائل و مشکالت شبکه فشار متوسط زميني  3

در نقاط ساحلي و ارائه راه کارهاي  XLPEبا کابل 

 مناسب

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 برق

افزايش قابليت اطمينان4 کاهش هزينه تعميرات4 

 افزايش بهره وري

موجود در شهرهاي ساحلي شبکه هاي توزيع زميني 

حتي با احداث در داکت زنده بعد از مدتي شرايط 

غرقابي و مورد نفوذ آب قرار مي گيرد. با اين شرايط، 

احتمال خرابي کابل دو چندان مي شود که در عمل 

اين اتفاق هم چنان در سطوح مختلف ولتاژي وجود 

 دارد.

ه سند چشم انداز صنعت بر استان بوشهر با يته 4

 هيت سرمايرير عامل و مديکرد پدافند غيرو

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

 برق

خروج از  -2شرکت  يه ايسرما يارتقاء شاخصها -1

 ييش درامد زايافزا -3ک برنامه مدون ي يبحران ط

ه يع و کاهش چشم داشت به سرمايتوز يشرکتها

يمل  

و  يارتقاء بهره بردار يداشتن برنامه همه جانبه برا

برخوردار  ييت باالياز اهم يخروج از بحران کنون

ع و يتوز يه محدود شرکتهاياست. با توجه به سرما

ک يجاد يانها ا يتوسعه و بهره بردار يحجم باال

ه يت سرمايرير عامل و مديبرنامه بر اساس پدافند غ

 ار مهم است.يبس

 يمنيا يلوازم و دستورالعمل ها ير گذاريتاث يبررس 5

 مبان هايموجود در حفظ سالمت س

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 لرستان

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز

 برق

 بان هايسالمت س يبررس مبان هايش سالمت سيافزا

ابل خودنگهدار از که هاي کاربردي شبکمديريت  6

قبيل روشهاي عيب يابي سريع و جلوگيري از 

 ابل هاکانشعابات غير مجاز روي اين 

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 لرستان

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز

 برق

 و مطالعه يبررس کابل خودنگهدار يت فنيريمد

جاد يدر ا يتيريو مد يرگذار فنيعوامل تاث يبررس 7

ط وقوع بحران در يع در شرايخسارات بر شبکه توز

 استان مازندران

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 برق

خسارات وارد بر  يتيريو مد ي، اقصاديل فنيتحل آن يداريش پايکاهش خسارات وارده به شبکه و افزا

ن ييوقوع بحران و تعط يزات شبکه در شرايتجه

 رگذار در ان و ارائه راهکار مناسبيعوامل تاث

نه مشارکت يبه يانجام مطالعات و ارائه استراتژ 8

الن در محدوده يبرق استان گ يرويع نيشرکت توز

 بازار برق يخرده فروش

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

 برق

بازار برق  يو نقشه راه خرده فروش يارائه استراتژ

 النيبرق استان گ يرويع نيشرکت توز يبرا

 ع برقيتوز ينده شبکه هايآ يداشتن نقشه راه برا
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 ينيگزيجا يو اقتصاد يل جامع فنيو تحل يبررس 4

 5در  يمس يها يهاد يبجا يومينيآلوم يها يهاد

برق استان  يرويع نير در شرکت توزيسال اخ

 مازندران

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 برق

ا عدم توسعه استفاده يجهت توسعه و  يريم گيتصم

 يومينين آلوميگزيجا يها ياز هاد

 ياست هايو اعمال س يت ماليبا توجه به محدود

 يها ير، کاربرد هادياخ يسال ها يط يفن

 يافته است. در برخيش يافزا يمس يبجا يومينيآلوم

احداث  يومينيآلوم يها ياز نقاط شبکه که با هاد

ا بروز نوسانات يها و  يش قطعيشده اند، شاهد افزا

 م.يباش يم

 ينه ترانسفورماتورهاين نقطه سفارش و تعداد بهييتع 13

 ع مازندرانيدر شبکه توز يدکي

هاي توزيع   هکمطالعات و توسعه بهينه شب عيتوز ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 برق

نه يت بهين تعداد و ظرفيين طرح تعيهدف از انجام ا

ن يموجود در انبار و همچن يدکي يترانسفورماتورها

ن نقطه سفارش آنها با توجه به متوسط زمان ييتع

نه يکه کل هز ين آنها در بازار است به گونه ايتام

 يبعالوه انرژ يدکيترانسفورماتور  يد و نگهداريخر

 ع نشده حداقل گردد.يتوز

ع و يتوز يبا توجه به تنوع و تعداد ترانسفورماتورها

آنها بر کل  ير خرابيدر آنها و تاث ينرخ وقوع خراب

آنها از  يتيجه نارضاين و در نتيمشترک يزمان قطع

نان يت اطميقابل يک سو و بدتر شدن شاخص هاي

ترانسفورماتور  يتعداد يگر، نگهداريد يشبکه از سو

 يت ها و انواع مختلف، در انبارهاياز ظرف يدکي

 د.ينما يم يع را ضروريتوز

 

 

 برق توزيع هاي  شبکه تلفات کاهش و پايش .1.11

 زيرمحور محور اصلي شرکت هدف عنوان تحقيق ردیف
اهداف مورد انتظار و 
 محصول نهايي طرح

 داليل اولويت داشتن

1 
جايگزين اجرايي سيستم ارتينگ جهت جلوگيري از ارائه روش 

 سرقت هاي متداول
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق
 کاهش تلفات

 -افزايش ايمني  -تلفات  کاهش -

 جلوگيري از سرقت سيم و کابل زمين

2 
ميزان تلفات در بررسي تاثير المان هاي شبکه فشار متوسط بر 

 شبکه توزيع نيروي برق استان بوشهر
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

کاهش تلفات و ارائه برنامه ريزي مدون 

براي سيستم بهره برداري و خريد 

 تجهيزات

 وجود تلفات باالي سيستم توزيع

3 

صنايع،تهيه پروفيل بار و شناسايي تحليل اطالعات مانيتورينگ 

هزينه  سهم تجهيزات مختلف در مصرف برق و ارايه راهکاري کم

 سازي مصرف بمنظور بهينه

 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان فارس
هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

 •کاهش پيک در بخش صنعت  •

بررسي سهم تجهيزات مختلف در 

سازي  ي بهينهها مصرف برق و رويه

مصرف انرژي در فرايند صنعت نمونه 

 به همراه آناليز اقتصادي.

صنايع داراي الگوي بار متفاوتي بر 

حسب نوع فعاليت، محصول توليدي و 

باشند. با توجه  هاي کاري مي شيفت

به فراهم بودن مانيتورينگ بار صنايع 

با قدرت قراردادي يک مگاوات و باالتر 

طالعات و تهيه نسبت به تحليل اين ا

پروفيل بار مصرفي اقدام شده، سهم 

تجهيزات مختلف در مصرف برق 

سازي  هاي بهينه مشخص و رويه

هاي  مصرف انرژي در فرايند صنعت
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 زيرمحور محور اصلي شرکت هدف عنوان تحقيق ردیف
اهداف مورد انتظار و 
 محصول نهايي طرح

 داليل اولويت داشتن

نمونه به همراه آناليز اقتصادي بررسي 

 گردد. مي

 شناسايي راههاي نفوذ نرم افزاري در کنتورهاي مشترکين 4
شرکت توزيع نيروي برق استان 

 اصفهان
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق
 ارائه راهکارهاي پايش

لزوم پيشگيري دستکاري نرم افزاري 

 در کنتورهاي جديد

5 
تهيه نرم افزار مناسب با استفاده از روشهاي داده کاوي جهت 

 تشخيص مشترکين مشکوک به دستکاري لوازم اندازه گيري

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 لرستان
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

تشخيص مشترکين مشکوک به 

 دستکاري

شخيص مشترکين مشکوک به 

 دستکاري لوازم اندازه گيري

6 
سازي مصارف روشنايي مشترکين  آناليز فني و اقتصادي بهينه

 هاي مختلف تعرفه
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

هاي توزيع   ات شبکهپايش و کاهش تلف

 برق
 کاهش پيک بار

اي از  مصارف روشنايي سهم عمده

مصرف انرژي را به خود اختصاص 

دهند لذا سنجش عوامل تأثيرگذار  مي

در نياز به روشنايي از قبيل نوع فضا، 

دقت کار و ... و استفاده از تجهيزات 

سازي  هوشمند براي کنترل و بهينه

انجام مصرف از لحاظ فني و اقتصادي 

 گيرد. مي

7 
ارائه روشهاي فني مبتني بر تکنيکهاي پردازش داده براي 

 شناسايي مشترکين موثر بر تلفات غيرفني
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق تبريز

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

تجزيه و تحليل داده هاي انرژي 

مصرفي و خريداري شده ، برازش داده 

عات نامفهوم، برنامه ها، استخراج اطال

نويسي براي تشخيص ميزان اثرگذاري 

مشترکين موثر بر تلفات غيرفني و ارائه 

نرم افزار مربوطه از اهداف مورد انتظار 

 اين پروژه است.

 کاهش تلفات غير فني شبکه

8 
اولويت گذاري و پايش کاهش تلفات شبکه هاي توزيع برق 

 استان مرکزي

استان شرکت توزيع نيروي برق 

 مرکزي
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

کاهش نرخ انرژي توزيع نشده و کاهش 

 زمان انتظار رفع خاموشي ها

اولويت گذاري و پايش کاهش تلفات 

 شبکه هاي توزيع برق استان مرکزي

4 
تعيين ضريب همزماني تعرفه هاي مختلف و ترکيبي از تعرفه ها 

 هينه پستهاي توزيعدر جهت تعيين ظرفيت ب
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

محاسبه ضريب همزماني بصورت 

ترکيبي جهت تعيين ظرفيت بهينه 

 پست هاي توزيع

ضريب همزماني يکي از فاکتورهاي 

مهم طراحي سيستم برقي است که 

هرچند در مورد سيستنم هاي عمومي 

يک مقدار تقريبي در برخي مراجع 

اعالم شده با وجود روش محاسبه و 

نيز تاثير شرايط اقليمي و شرايط 

شبکه موجود اين ضريب محاسبه 

دقيق و به روزي در مورد آن در 

ه است.به نظر استان يزد انجام نشد

مي رسد چنانچه محاسبه ضريب 

همزماني بصورت ترکيبي با يک روش 
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 زيرمحور محور اصلي شرکت هدف عنوان تحقيق ردیف
اهداف مورد انتظار و 
 محصول نهايي طرح

 داليل اولويت داشتن

محاسبه بدست آيد چنانچه اين 

% کمتر از مقدار 13ضريب حتي 

مفروض باشد کاهش تلفات و نيز 

هزينه احداث شبکه بسيار چشمگير 

 خواهد بود.

13 
بررسي روش هاي متعادل سازي بار در شبکه هاي توزيع و ارائه 

 راهکارهايي اجرايي در راستاي کاهش تلفات
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق شيراز

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

طراحي و ساخت و ارائه راهکارهاي 

اجرايي مناسب جهت متعادل سازي بار 

 با توجيه اقتصادي

 متعال سازي بار و کاهش تلفات

11 
انشعابات غيرمجاز) ارائه شناسايي عوامل اثرگذار در کاهش 

 راهکار(
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق اهواز

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

ارائه راهکار براي کاهش انشعابات 

 غيرمجاز

وجود انشعابات غير مجاز مشکلي 

است که در صنعت برق وجود داشته و 

شناسايي عوامل موثر بر آن داراي 

 اولويت مي باشد

12 

رسي نقش رفتار سازماني پيمانکاران خدمات مشترکين و بر

خطاهاي مربوط به نيروي انساني در راستاي کاهش تلفات غير 

 فني

 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان البرز
هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

شناسايي روشهاي موثر در کاهش 

تلفات غير فني ناشي از تخلفات 

 پيمانکارانکارکنان و 

 کاهش ميزان تلفات غيرفني

13 
مناسب ترين روش هاي پيشگيري از ناهنجاري اجتماعي استفاده 

 از برق به صورت غير مجاز )سرقت برق(

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 و بختياري چهارمحال 
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

باال  -2کردن تلفات شبکه  کم -1

ايداري شبکه وبرق رساني بردن پ

-3مشترکين  مطمئن وبدون قطعي به

 باال بردن عمر تجهيزات شبکه

بودن عدد تلفات در اين بخش  باال-1

آسيب رساني به تجهيزات -2

-3 وتاسيسات شبکه ومشترکين ديگر

برقراري عدالت اجتماعي در استفاده 

 اقشار مختلف مردم از انرژي برق

14 

جريان شارژينگ ناشي از درختان واقع مطالعه محاسبه دقيق 

شده در زير شبکه فشار متوسط و فشار ضعيف و تلفات ناشي از 

 آن

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 و بختياري چهارمحال 
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

محاسبه عدد دقيق جريان نشتي 

درختان خشک ، تر در مجاورت شبکه 

 فشار متوسط هاي فشار ضعيف و

بررسي درستي تبديل سيم هاي 

شبکه به کابل خودنگهدار در مقياس 

 وسيع با هدف حذف تلفات شارژينگ

15 
ارائه راه کار مناسب جهت محاسبه دقيق تلفات در بازه هاي 

 زماني مشخص و کوتاه مدت با دقت قابل قبول

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 هرمزگان
 توزيع

هاي توزيع   شبکه پايش و کاهش تلفات

 برق

در اين پروژه با توجه به زمان مصرف و 

نيز روزکار قرائت مشترکين با توجه 

بازه مورد نظر با آخرين روش هاي 

علمي ماتريس هاي ضريب متناسب آن 

محاسبه تا ميزان تلفات واقعي درآن 

بازه با دقت بسيار مناسب محاسبه 

 گردد.

کاهش تلفات يکي از اهداف صنعت 

است و پيش نياز کاهش تلفات برق 

تبيين روشي جهت محاسبه دقيق آن 

در بازه هاي زماني مشخص و کوتاه 

مدت با دقت قابل قبولي مي باشدکه 

درحال حاضر با توجه به اختالف 

زماني بين مصرف و قرائت کنتور و نيز 

نيز روزکارهاي قرائت اين امر در بازه 

هاي کوتاه وجود ندارد و مکانيزم قابل 

بولي جهت تعيين ميزان تلفات در ق

هر منطقه در بازه زماني کوتاه با دقت 

قابل قبولي وجود ندارد که در اين 

 پروژه راه کار مناسب ارائه مي گردد.
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 زيرمحور محور اصلي شرکت هدف عنوان تحقيق ردیف
اهداف مورد انتظار و 
 محصول نهايي طرح

 داليل اولويت داشتن

16 

بررسي فني و اقتصادي امکان سنجي و جايابي بهينه و تعيين 

الزامات نصب خازن در شبکه توزيع با رويکرد کاهش تلفات و 

 ت شبکه توزيع در استان سمنانافزايش ظرفي

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 سمنان
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

بررسي فني و اقتصادي امکان سنجي و 

جايابي بهينه و تعيين الزامات نصب 

خازن در شبکه توزيع با رويکرد کاهش 

تلفات و افزايش ظرفيت شبکه توزيع 

 در استان سمنان

ن سنجي و جايابي بهينه و تعيين امکا

الزامات نصب خازن در شبکه توزيع با 

رويکرد کاهش تلفات و افزايش 

 ظرفيت شبکه

17 
بررسي نقش کابل خودنگهدار بر ظرفيت خازني خطوط فشار 

 ضعيف و فشار متوسط
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

افزايش يا کاهش ظرفيت خازني ميزان 

خط پس از جايگزيني کابل خودنگهدار 

 با سيم در شبکه هاي فشارضعيف

اثرات کابل هاي خودنگهدار بر افزايش 

 ظرفيت خازني شبکه

 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان يزد اولويت بندي فعاليتهاي کاهش تلفات باتوجه به ميزان اثربخشي 18
هاي توزيع   شبکهپايش و کاهش تلفات 

 برق

ارائه ليست اولويت بندي شده براساس 

ميزان اثربخشي هريک از فعاليتهاي 

 کاهش تلفات

باتوجه به اينکه اقدامات متعددي در 

کاهش تلفات شبکه نقش دارند و 

دراين ميان برخي اثرات کوتاه مدت، 

ميان مدت و يا بلند مدت دارند لذا در 

اين پروژه ضمن بررسي اثربخشي 

هريک از اين فعاليتها ميزان اثرات آنها 

باتوجه به نوع بار و شبکه هاي توزيع 

 استان يزد ارائه مي گردد.

14 
ارائه راهکارهاي فني و محاسباتي براي اندازه گيري، تخمين بار و 

 افزايش رويت پذيري شبکه توزيع
 توزيع شرکت توزيع نيروي برق استان ايالم

اي توزيع ه  پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

ارائه راهکار فني، روش و الگوريتم 

 GISتخمين بار مبتني بر سيستم 

الگوي بار و تخمين بار  شناخت-

پست هاي توزيع پايه تمام محاسبات 

توزيع است.  و برنامه ريزي شبکه هاي

روش هاي فعلي تخمين بار قادر به -

 در نظر گرفتن پديدهاي بومي استان

شعاب غير چون دستکاري کنتور و ان

باتوجه به گسترش  -مجاز نيستند. 

شرکت توزيع،  در GIS سيستم

سازگاري روش هاي تخمين بار با 

 مورد نياز است GIS سيستم

23 

ارائه شاخص جهت تعين نقطه بهينه طول شبکه هاي فشار 

ضعيف در مقايسه با استفاده از ترانس هاي کم ظرفيت و افزايش 

تامين برق مشترکين در شرکت طول شبکه فشار متوسط براي 

 توزيع برق استان اردبيل

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 اردبيل
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري 

 کاهش تلفات فني شبکه توزيع

بررسي فني و اقتصادي تحقيق با 

هدف کاهش هزينه سرمايه گذاري در 

 کاهش تلفاتبخش توزيع و 

21 
ارائه راه کارهاي نوين کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعيف با 

 کابل خود نگهدار

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 خوزستان
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

افزايش قابليت اطمينان و کاهش 

 تلفات
 باال بودن تلفات

22 
بازآرايي شبکه توزيع با هدف يافتن الگوريتم هاي جديد براي 

 کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاز

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 مرکزي
 توزيع

هاي توزيع   پايش و کاهش تلفات شبکه

 برق

کاهش تلفات، کاهش خاموشي، افزايش 

 بهره وري

برنامه ريزي براي افزايش قابليت 

 اطمينان و کاهش خاموشي ها
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 , اقتصادي و مديريتييانرژمطالعات کالن محور  .4

 مطالعات بازار برق .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 زمانموازنه  يانواع سازوکارها يمطالعه و بررس 1

 به ايدن مطرح برق يبازارها يروز انيم و يواقع

 عدم سکير کاهش يبرا يراهکار ارائه منظور

 رانيا برق بازار معامالت در تقاضا-عرضه تعادل

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

 يها¬روش يين مطالعه شناسايهدف از انجام ا مطالعات بازار برق

 با مقابله منظور به ايدن برق يبازارها در موجود

 يابزارها و تقاضا و عرضه نيب تعادل عدم سکير

 و يواقع زمان معامالت همچون سکير نيا تيريمد

 يبازارها ها زميمکان نيا جمله از. است ياصالح

 يانرژ معامالت که باشند¬يم يروز انيم اي ياصالح

ا چند ساعت يک يعد تا ب روز بازار هيتسو از پس را

گر يسازد. از د ير ميپذ امکان يل انرژيقبل از تحو

 بازار که باشد يم يمتعادلساز بازار ها¬زميمکان

 فرصت نيآخر و شود يم دهينام هم يواقع زمان

 بسته زمان. باشد يم مصرف و ديتول موازنه يبرا

 از شيپ ساعت کي تا مين نيب بازارها نيا شدن

تاً انتظار يباشد. نها يم يانرژ يعواق يکيزيف ليتحو

 جهت يمناسب سازوکار مطالعات نيا جينتا رود¬يم

 در تقاضا و عرضه نيب تعادل عدم سکير با مقابله

 .دهد ارائه رانيا برق بازار

 يبرا ياصالح و يمتعادلساز يها¬زمياساساً مکان

 يها زمان در مصرف و ديتول زانيم کردن موازنه

ن ياند. ذکر ا جاد شدهيا يکيزيف ليتحو به کينزد

اد برق ير زيمقاد يساز رهياست که ذخ ينکته ضرور

ر ممکن است. بازار برق يغ يمسائل اقتصاد بر اساس

ه يتسو يکيزيل فيش از تحويران )بازار روز بعد( پيا

 يزير د و مصرف برنامهين سطح توليشود، بنابرا يم

متفاوت از  يزان قابل توجهين بازارها به ميشده در ا

 يکيزيد و مصرف در زمان تبادل فيتول يزان واقعيم

ن عرضه و يتعادل بسک عدم ين ريباشد. بنابرا يم

دکنندگان و يبا وجود تول يتقاضا خصوصاً در بازار

 مصرف و ديتول در تيقطع عدم با کنندگان¬مصرف

 يمتعادلساز يسازوکارها. بود خواهد محتمل اريبس

ان يشده م جاديا ي فاصله نيب يپل ياصالح و

جاد يا يدر زمان واقع يل انرژيو تحو يآت يبازارها

 نيچن يساز¬ادهيپ ن بايکند. بنابرا يم

 زمان ياقتصاد يبردار¬بهره امکان ييها¬زميمکان

 نيبنابرا شد، خواهد فراهم موجود يواحدها يواقع

 گريد يسو از. افتي خواهد شيافزا ياجتماع رفاه

د يزان تولير مد موجود تيقطع عدم از يناش سکير

 يکيزيل فيک به تحوينزد يها و مصرف در زمان

 پوشش داده خواهد شد.

با مشارکت  يبازار روز بعد انرژ يو مدلساز يطراح 2

دار و فروشنده در بازار يبه عنوان خر يمال ينهادها

و نحوه  يران و بورس انرژيبرق ا يعمده فروش

ط يبرق در شرا يافت بهايمحاسبه پرداخت و در

 گوناگون

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ن مربوط به شرکت يل نبود قوانيدر حال حاضر بدل مطالعات بازار برق

ران، يو بازار برق ا يدر بورس انرژ يمال ينهادها

ا بازار يو  يگران در بورس انرژين بازياجازه حضور ا

که يران داده نشده است در حاليبرق ا يعمده فروش

ن يت ايامکان فعال يستين مصوب، بايبر اساس قوان

و بازار عمده  يز در بورس انرژين يمال ينهادها

ن يست قوانيبا يد. لذا ميران فراهم آيبرق ا يفروش

ابد که با ير ييتغ يبازار به گونه ا يکنون

ا بازار عمده يو  يدر بورس انرژ يمال يحضورنهادها

رونق خواهد گرفت  يزمان يبورس انرژ يت هايفعال

ن مجموعه به همراه يا يرا برا يمال يو دستاوردها

ز بتوانند به نحو ين يمال يخواهد داشت که نهادها

 ييت داشته باشند. دستاوردهايدر آن فعال يمقتض

و توزيع آن ، شفافيت  کانتقال ريس مانند مديريت

ه حضور گسترده يشف قيمت در ساکاطالعات و 

 يحاصل خواهد شد حضور نهادها يمال ينهادها

 يمورد توجه م يو اقتصاد ياز دو جنبه قانون يمال

 يمال ي، نهادهاين بورس انرژيباشد. بر اساس قوان
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ت در پرداخت ها يران سازو کار شفافيبرق ا يفروش

هر  ين بحث همزمان اجرايافت ها و هم چنيو در

 يستم بدرستينان سيت اطميدو بازار متناسب با قابل

 شود. يمدلساز

ت در بورس يگران اجازه فعالياز باز يکيز به عنوان ين

توان از حضور آنها در بورس  يرا دارند و نم يانرژ

و بر  يبه عمل آورد. از لحاظ اقتصاد يريجلوگ يانرژ

گران ين نوع بازي، حضور اياقتصاد يها ياساس تئور

مت کمک خواهد کرد. يشتر قيت بيبه کشف و شفاف

ن يک شاهد حضور اينده نزدينکه در آيبا توجه به ا

م بود، بازار عمده يخواه يگران در بورس انرژينوع باز

گران متاثر خواهد ين بازين از حضور ايبرق ا يفروش

ران، از لحاظ يبرق ا يرا بازار عمده فروشيشد. ز

د انحرافات بورس را ياست که با ين بازاريآخر يزمان

 ز پوشش دهدين

ع يتوز يدر شبکه ها ينه تبادل انرژين نرخ بهييتع 3

 فارس

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ فارس ت توزيع نيروي برق استانکشر

 مديريتي

-1 مطالعات بازار برق نه يبرق به لحاظ هز يحل و فصل مقوله اقتصاد

ن ييتع ياضيه مدل ريته-2 يلنرژ يمبادله ا يها

ز در خطوطيمت مبادله انريق  

د ساختار صنعت برق ولوزوم بستر يت به تجديبا عنا

ناظر بر  يو اقتصاد ين مقررات ماليو تدو يساز

ع و سهم هر يدر خطوط انتقال و توز يمبادله انرژ

زم يگران بورس برق،الزم است که مکانيکدام از باز

در خطوط و سهم  يمبادله انرژ ينه هايمحاسبه هز

ن و ييا نگهدارنده خط تعيمالک خط و بهره بردار 

 ابلغ گردد

ن در دو بخش يبرق مشترک ين تابع تقاضايتخم 4

زان يم ينيش بيبه منظور پ يو تجار يخانگ

 مصرف

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 مديريتي

تابع استاندارد به منظور تبيين  کدستيابي به ي مطالعات بازار برق

سياست هاي هدفمند و شفاف سازمان در مواجهه 

ين خانگي و تجاري، کبا ميزان مصرف انرژي مشتر

هاي وصول مطالبات، آزمايش لوازم اندازه در حوزه 

 گيري، مديريت سمت مصرف و بازار برق

محاسبه اختالف ميان تقاضاي پيش بيني شده و 

مصرف واقعي، تحليل موضوع و انجام اقدامات الزم از 

قبيل آزمايش لوازم اندازه گيري، مديريت سمت 

 ( و غيره.DRمصرف )

 ينيش بيستم پيد برق و سيخر يه استراتژيته 5

 يمت در بازار بورس انرژيق

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق تبريزکشر

 مديريتي

برق،  يبازار خرده فروش يط محتمل براين شراييتع مطالعات بازار برق

 يشرکتها يممکن برا يياقتضا يهاين استراتژييتع

ط در بازار با يک از شرايع، در صورت وقوع هر يتوز

ت و يفين برق ارزان و با کيتآم يارهايبه مع توجه

 ان ده نبودن بازارين و زيت مشترکين رضايتأم

 شتر جهت رقابت در بازار برقيب يکسب آمادگ

هر  يع نشده برايتوز يانرژ يمت واقعين قييتع 6

 پست

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

هر  يع نشده برايتوز يانرژ يمت واقعين قييتع مطالعات بازار برق

 پست

 ع نشدهيتوز ين انرژييتع

د يو نحوه خر يه گذاريسرما يوه هايش يبررس 7

 يدين خورشيبرق از مولد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

 د برقيو نحوه خر يه گذاريسرما يوه هايش يبررس مطالعات بازار برق

 يدين خورشياز مولد

 نو يها يدر بخش انرژ يه گذاريش سرمايافزا

ن بازار برق و ياز فعاليمورد ن يشاخص ها يبررس 8

د به صورت يه باک ييساختار گزارشات و شاخص ها

مستمر توسط بازار برق در راستاي افزايش 

4 اقتصادي و يانرژمطالعات کالن  ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

رقابل حذف بازار برق انتشار يف غياز وظا يکي مطالعات بازار برق

ت رقابت در بازار است تا يگزارشات در خصوص وضع

گران در يژه بازيو به و يعموم يله آگاهيوس نيبد

انتشار هدفمند شاخص ها و گزارشات سودمند و 

 ييسزا ق و نامفهوم اثر بهيز از انتشار موارد نادقيپره

ند يبازار برق دارد. با توجه به فرا ياقتصاد ييبر کارا
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 ابد.يشفافيت اقتصادي انتشار 

 

تر  دا کرده و رقابت سالميط بازار ارتقا پيخصوص شرا

ت يتوجه به ماهدر بازار حادث شود. با  يتر و شفاف

ن ياز اطالعات در ا ييبازار برق، حجم باال يساعت

د که انتشار گزارشات خام آن يآ يبازار به وجود م

ن يکنندگان ا استفاده يتنها موجب بمباران اطالعات

آنها  يتواند موجب سردرگم ياطالعات شده و م

گران بازار ياز بازيشاخص ها مورد ن يگردد. طراح

شتر اطالعات و انتشار يت بيبرق جهت شفاف

ش ياز پ يها شده با فرمت ليگزارشات تحل

گران يباز يبرا يتواند اطالعات ضرور يشده م نييتع

ار ين زمان در اختيتر گذاران را در کوتاه هيو سرما

ن مسأله، و يت ايآنان قرار دهد. با توجه به اهم

نه، ين زميار کم مقررات باالدست در ايحجم بس

در خصوص شاخص ها و  يقيمناسب است تا تحق

که مناسب است توسط شرکت  يساختار گزارشات

 د انجام گردد.يران منتشر نمايت شبکة برق ايريمد

 يو اساس يهياز بديها در کشور و ن روگاهين يواگذار

بازار  يط عموميها به شرا روگاهين يداران احتماليخر

 يرسان روگاه در بازار ، اطالعيهر ن يو فرصت رقابت

رود.  يات به شمار ميط بازار از ضرورياز شرا يعموم

ن مورد انجام نشده يدر ا يتا به حال مطالعة مدون

أت محترم ية مختصر توسط همصوب 2است و تنها 

 ده است.يت شبکه ابالغ گرديريم بازار به مديتنظ

ز شبکه در بازار روز بعد يک ري يمت دهيق يبررس 4

در شبکه برق  يکاتوره ا يزيبراساس روش برنامه ر

 رانيا

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ هرمزگان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

د و ينه منابع توليالزم در زم يشبکه ها هماهنگز ير مطالعات بازار برق

ز يدهد و در بازار برق ن يمصارف را در خود انجام م

نه يکاهش هز يبرا يا زمان واقعينده يروز آ يبرا

ک نهاد مستقل را بر يبعنوان  يبهره بردار يها

 يمت با چالش هايشنهاد قيعهده دارد. مسئله پ

پراکنده د يتول يت شامل توان خروجيعدم قطع

رات بار و يي(، تغيوباد يديخورش ينامطمئن )انرژ

 يا بازار زمان واقعينده يمت بازار در روز آيق

کاتوره  يزيبرنامه ر يبيروبروست. روش ترک

نه ينه کردن هزيکم ين پروژه براي/سخت در ايا

 شود. يارائه م يبهره بردار يها

ا و فوائد يهوشمند در سراسر دن يگسترش شبکه ها

ن پروژه روش ينرو در ايبر همه آشکار است. از اآن 

ز يک رينده در يمت در بازار روز آيشنهاد قينه پيبه

د يد پراکنده با توليشبکه متشکل از عناصر تول

د ي، توليکيالکتر يره انرژينامطمئن، منابع ذخ

مت يسپاچ و بار با واکنش نسبت به قيپراکنده قابل د

 د گرفت.قرار خواه يبازار برق مورد بررس

بررسي قوانين و مقررات مدون بازار برق در ايران،  13

 ارهاي رفع موانعکچالش هاي آن و ارائه راه

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 مديريتي

 الت و ابهامات در روش اجراي مقرراتکوجود مش ارهاي رفع موانعکارائه راه مطالعات بازار برق

 مدون

ق در خصوص استاندارد وضع حق الزحمه يتحق 11

حذف اعتراضات  يبه اعتراض در راستا يدگيرس

ر مراجع ير کشورها و سايدر بازار برق سا يواه

س يش نوين پيدر کشور و تدو يو دادرس ييقضا

 دستورالعمل

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ست يبا يگران بازار برق ميبا ارسال اعتراضات باز بازار برقمطالعات 

ن يرد. اين اعتراضات صورت پذيبه ا يدگيرس

اعتراضات گاه درست بوده و گاه اشتباه بوده واز عدم 

ن و مقررات موجود يگر مربوطه به قوانيباز يآگاه

گران، يباشد. در حال حاضر نحوه برخورد با باز يم

ن و مقررات ياز قوان يلعه و آگاهاعم از آنها که با مطا

گران در بخش ياعتراضات باز ياستاندارد ساز يبرا

با سازو کار  يست دستورالعمليبا يمختلف م يها

گران و يباز يش بهره وريافزا يمه برايق و جريتشو

که  ييم و پاداش هايحساس بودن آنها به تبع جرا

ه دستورالعمل يه نمود. تهيشود ته يدر نظر گرفته م

دارد و  يير بسزايتاث يمذکور بر حذف اعتراضات واه
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که بدون  يگريند با بازينما ياعتراض م يو به درست

ن و مقررات اشتباه اعتراض يو مطالعه از قوان يآگاه

 ين منظور ميباشد. بد يک صورت ميند به ينما يم

ت يگردد که حساس يطراح يست دستورالعمليبا

ش داد تا يگران را نسبت به صحت اعتراض افزايباز

ن و يشتر از قوانيگران را مجاب نمود با مطالعه بيباز

ن کار يند. با ايان نمايمقررات اعتراضات خود را ب

دا ينکه تعداد اعتراضات نادرست کاهش پيعالوه بر ا

ن و مقررات يگران از قوانيکند اطالعات باز يم

ت و دقت يگران با حساسيابد و بازي يش ميافزا

ند. با توجه ينما ياعتراض خود را مطرح م يشتريب

در کشور موجود  يمشابه ينکه سازو کارهايبه ا

برق  يق در مورد آنها و بازارهاياست مطالعه و تحق

دا يدست پ يمناسب يتوان به الگو ير کشورها ميسا

 کرد.

ت ينه از ظرفيگران و استفاده بهيباعث ارتقا دانش باز

 خواهد شد. يپرسنل يها

خصوص مقررات بازار برق در خصوص  ق دريتحق 12

 کشور عيصنا به وابسته که يبزرگ يهاروگاهين

 .باشنديم

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

جامع در  يها يبه جهت مطالعات و انجام بررس مطالعات بازار برق

 مشابه يساختار که شرفتهيپ يها¬ر بازار برقيسا

 انجام دارند رانيا برق افتهي ساختار ديتجد ساختار با

 مطالعة کنون تا. است دهيگرد شنهاديپ پروژه نيا

 است نشده انجام حوزه نيا در يمدون و جامع

انواع  يجمع بند ين مطالعات در راستايانجام ا

 به وابسته يها¬روگاهيمختلف تعامل با ن يروش ها

 يبازارها در حوزه نيا به وابسته مقررات و عيصنا

 يم برق صنعت رانيمد و بوده يضرور ايدن برق

 نحوه خصوص در گزارش، نيا از استفاده با توانند

 .ندينما يريگ ميتصم ييها¬روگاهين نيچن با تعامل

 يبرا يط بازار عمده فروشيو مطالعه شرا يبررس 13

 رانير در بازار برق ايد پذيتجد يحضور واحدها

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ايرانه برق کت مديريت شبکشر

 مديريتي

 حضور يبرا يمدل رود¬ين پروژه انتظار ميدر ا مطالعات بازار برق

 در با ران،يا برق بازار در ريدپذيتجد يها¬روگاهين

 يريپذ¬هيورمان و توجکش طيشرا گرفتن نظر

 توان ديتول يبرا ها¬يتکنولوژ نيا از استفاده

 عيوس تجارب به توجه با. گردد هيارا يکيالکتر

 بر يمطالعات است الزم نهيزم نيا در ايدن يکشورها

 در شده يساز ادهيپ گذشته يها¬زميمکان يرو

 و ها¬استيس رييتغ ليدال مختلف، يکشورها

 ي. موضوع به صورتشود انجام رو¬شيپ مشکالت

ه يکل ياست که در حال حاضر، امکان مطالعه بر رو

 ياستفاده از تجارب کشورهاه مدل، با يارا يفازها

مختلف بر اساس  يرا کشورهايمختلف وجود دارد ز

ن ياز ا يف شده خود، در مراحل مختلفياهداف تعر

 کار قرار دارند.

ا است که ياز موضوعات روز دن يکين موضوع، يا

ارشد در  يو کارشناس يدر مقاطع دکتر يقاتيتحق

 در آن يرو بر ايدن و يداخل معتبر يها¬دانشگاه

 که است آن در موضوع نيا چالش. است انجام حال

 بازار به يباد يها¬روگاهين ورود يبرا ييها¬تالش

 بازار به ها¬روگاهين نيا ورود از پس. است شده انجام

ط بازار مشاهده يشرا يرو بر يمطلوب نا راتيتاث برق،

رفع آن هستند. چون  يشده است که محققان در پ

 ريدرگ يها¬زميمکان يدر کشور ما، در حال طراح

 نيا انجام م،يهست برق بازار در ها¬روگاهين کردن

 ندهيآ به يانيشا کمک تواند¬يم قيتحق

 .دينما برق بازار طيمح در ريدپذيتجد يها¬روگاهين
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ن نرخ، ييتع"ن نامه ييآ يو مطالعه کارآمد يبررس 14

د خدمات انتقال در شبکه يط و روش خريشرا

با ساختار  يدر کشورها يقيو مطالعه تطب "برق

 مشابه

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

از ارکان خدمات صنعت برق در کشور خدمات  يکي مطالعات بازار برق

باشد  يد کننده به مصرف کننده ميانتقال برق از تول

ران و قانون يکه بر اساس قانون سازمان برق ا

بازار برق  يراه انداز يرودر راستايس وزارت نيتاس

ه انجام يد شده است. با مطالعات اوليران تاکيدر ا

با ارائه  يه ماليتسو يشده در خصوص چگونگ

ن يين آيدهندگان خدمات انتقال برق در کشور، ا

ن نامه که در سال يين آيد. در اينامه نگارش گرد

ده است، نحوه فروش ين و ابالغ گرديتدو 1382

نتقال ارائه دهندگان مشخص شده که خدمات ا

ر يه وزيمربوطه هر ساله با توجه به ابالغ ينرخها

گردد.. به منظور  يم يرو به روز رسانيمحترم ن

ن ساز و يسه و در صورت امکان بهبود اي، مقايابيارز

مبسوط در خصوص  يشنهاد ارائه گزارشيکار، پ

ر يخدمات دهندگان انتقال در سا يه مالينحوه تسو

د است بتواند يده است که اميکشورها ارائه گرد

 ن حوزه باشد.يرادات موجود در ايا يراهگشا

 يروش ها ين مطالعات جهت جمع بنديانجام ا

ن اهداف مورد يا که به منظور ايمختلف موجود در دن

ان يبوده و متول يرند ضروريگ ياستفاده قرار م

ن گزارش، در يتوانند با کسب ا يصنعت برق م

 ند.ينما يريم گين حوزه تصميا خصوص

ري يشکل گ يو حقوق يتبعات قانون يبررس 15

 رانيقراردادهاي دوجانبه در بازار برق ا

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

 کي خود يقو ي¬ک بازار دوجانبهيوجود  مطالعات بازار برق

 در بازار قدرت کاهش يبرا ياتيح ازين¬شيپ

 امر نيا که نيا يبرا. است تيظرف و يانرژ يبازارها

 فروشنده و داريخر طرف دو ديبا فتد،يب اتفاق

 بازار در معامله انجام يبرا ياديز يها¬زهيانگ

 آن، ي¬جهيدر نت که باشند¬داشته دوجانبه

 وجود طرف دو يبرا متقارن ييها¬سکير

 و قبول قابل يمتيق به بتوانند تا باشد¬داشته

 يزمان تا اما. ابندي دست قرارداد بستن يبرا يتوافق

 که باشند مطمئن يديتول يواحدها مالکان که

 ت،يظرف و يانرژ ينقد يبازارها در توانند¬يم

ت در بازار يالفع طيشرا کنند، کسب ييباال يسودها

ط، تنها ين شرايدوجانبه فراهم نخواهد شد.در ا

 يبازار نقد داران هستند که در انجام معامالتيخر

ست که ين ين بستريسک هستند و ايمتحمل ر

ک بازار دوجانبه بلندمدت و سالم را يتحت آن بتوان 

 شرفت داد.يتوسعه و پ

ش از اندازه مالکان يب يعوامل همچون اتکا يبرخ

، گاها ينقد يموجود به بازارها يديتول يواحدها

آنان و  يکالن برا يباعث به وجود آمدن سودها

 اگر اي و است¬دهيبازار دوجانبه گردف يتحر

 بازار قدرت يدارا ينقد يبازارها در فروشندگان

 يبازارها در خود ييتوانا نيا از توانند¬يم باشند،

قر در مست عوامل نيبنابرا. ببرند بهره زين دوجانبه

 ¬بر جو معامالت دوجانبه يقير عمي، تاثيبازار نقد

 نقش دارد، وجود که يگريد مهم ي¬نکته. دارند

 يها¬جنبه کردن کم در سالم ي¬دوجانبه يبازارها

 دارانيخر هرچه. است ينقد يبازارها پرخطرتر

 اورند،يب يرو بلندمدت يقراردادها به يشتريب

کمتر شده  فروشندگان يبرا ينقد بازار يها¬فرصت

 يريرپذييتغ اثر و کند¬يدا ميو قدرت بازار کاهش پ

 و ابدي¬يم ليتقل مدت¬کوتاه يقراردادها نوسان و

 به ينقد بازار يها¬متيق احتماالً بيترت نيبد

 .گردد¬يم کترينزد مدت کوتاه يحد نهيهز
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 يستم هايحضور س يسازوکار عقد قرارداد و نحوه  16

 رانيدر بازار برق ا يره ساز انرژيذخ

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ه امروزه در سيستم هاي قدرت به کي از مسائلي کي بازار برقمطالعات 

 ريزان،¬ه قدرت ايران مورد توجه برنامهکويژه شب

 دارد، قرار برق بازار و قدرت سيستم برداران بهره

بودن منحني بار در  نواختکي عدم و زياد تغييرات

ساعات مختلف شبانه روز است. اين موضوع منجر 

بار از تمامي  کشده است تا تنها در ساعات پي

شور استفاده شود و در کظرفيت نصب شده توليد 

م باري و ميان باري مقدار زيادي از کساعات 

ن يظرفيت نصب شده خارج از مدار باشد. که ا

قدرت را  يها ستميس راندمان و يور¬مشکل بهره

 را محققان موضوع اين جه،يدرنت. دهد¬يکاهش م

 و بشر تجربيات به نگاهي با تا است داشته برآن

 انديشه در ديرباز، از سازي¬ذخيره زمينه پيش

 منظور نيبد. باشند يکتريکال انرژي ردنک ذخيره

 جمله از يانرژ ساز¬رهيذخ منابع احداث توان¬يم

ن يرا نام برد. ا يا¬رهيذخ يا¬تلمبه يها¬روگاهين

 نيهمچن و بار ييجابجا تيقابل با ها¬روگاهين

 سو کي از شبکه فرکانس کنترل در فعال مشارکت

 شيافزا با) برق شده تمام متيق کاهش و

 گر،يد يسو از( قدرت ستميس راندمان و يور¬بهره

 بازار و ستميس برداران¬بهره يبرا را يديمف خدمات

رود در  ين انتظار ميبنابرا. آورند¬يم فراهم برق

ن نوع منابع در بازار برق ين پروژه نحوه حضور ايا

و  ين موجود بررسيط و قوانيران تحت شرايا

 مشخص گردد.

ه امروزه در سيستم هاي قدرت به کي از مسائلي کي

 ريزان،¬ه قدرت ايران مورد توجه برنامهکويژه شب

 دارد، قرار برق بازار و قدرت سيستم برداران بهره

نواخت بودن منحني بار در کيرات زياد و عدم يتغي

ساعات مختلف شبانه روز است. اين موضوع منجر 

بار از تمامي  کشده است تا تنها در ساعات پي

شور استفاده شود و در کظرفيت نصب شده توليد 

م باري و ميان باري مقدار زيادي از ظرفيت کساعات 

 ن مشکلينصب شده خارج از مدار باشد. که ا

 کاهش را قدرت يها ستميس راندمان و يور¬بهره

 برآن را محققان موضوع اين جه،يدرنت. دهد¬يم

 پيش و بشر تجربيات به نگاهي با تا است داشته

 ذخيره انديشه در ديرباز، از سازي¬ذخيره زمينه

 توان¬يم منظور نيبد. باشند يکتريکال انرژي ردنک

 جمله از يانرژ ساز¬رهيذخ منابع احداث

 نيا. برد نام را يا¬رهيذخ يا¬تلمبه يها¬اهروگين

 نيهمچن و بار ييجابجا تيقابل با ها¬روگاهين

 و سو کي از شبکه فرکانس کنترل در فعال مشارکت

 و يور¬بهره شيافزا با) برق شده تمام متيق کاهش

 خدمات گر،يد يسو از( قدرت ستميس راندمان

 برق بازار و ستميس برداران¬بهره يبرا را يديمف

 نيا در رود يم انتظار نيبنابرا. آورند¬يفراهم م

 رانيا برق بازار در منابع نوع نيا حضور نحوه پروژه

 مشخص و يبررس موجود نيقوان و طيشرا تحت

 .گردد

ت يامکان فعال يالم و بررسيمطالعه بازار برق در ا 17

 يبخش خصوص

اقتصادي و  4يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 مديريتي

به  يموانع و مشکالت ورود بخش خصوص يبررس مطالعات بازار برق

 بازار برق در استان

ورود  يبرا يشناخت موانع و مشکالت بخش خصوص

به  يالم ضروريبه بازار برق و عرصه آن در استان ا

 رسد. ينظر م

ران يگاه داده اطالعات بازار برق ايساختار پا يبررس 18

 ش سرعت آنيبه منظور افزا ييراهکارهاو ارائه 

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ل يگاه داده موجود بدليپا يبه داده ها يدسترس مطالعات بازار برق

در ساختار  ياز به بازنگريم اطالعات نيحجم عظ

ن جهت ينو يروشها يگاه داده موجود، بررسيپا

به داده ها و ارائه  يدسترس ش سرعتيافزا

گاه يپا ين خصوص، نرمالسازيالزم در ا يراهکارها

ح و مناسب و ارائه يصح يها يندکس گذاريداده، ا

گاه داده دارد. يجهت بهبود سرعت پا ييگزارش نها

گاه داده مورد يمذکور ساختار پا يقاتيدر پروژه تحق

ش سرعت يگاه داده و افزايبا بهبود راندمان پا

د بازار يجد يه هايتوان رو يبه داده ها م يدسترس

 ياده سازيبه دقت و صحت پ يابيبرق را جهت دست

 ,stress Testمختلف ) يتحت تست ها

Validation & verification  و...( قرارداد و

رند. يقرارگ يج مورد بررسيب بسرعت نتاين ترتيبد

ع صدور يل و تسرين موجب تسهين امر همچنيا

 د.يصورتحسابها خواهد گرد
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جهت  يق قرار خواهد گرفت و مستنداتيدق يبازنگر

گاه اطالعات بازار برق ارائه خواهد يود سرعت پابهب

 شد.

 ياتيعمل يت هايزم اعمال محدوديق در مکانيتحق 14

نگ در بازار برق و اثرات آنها بر توسعه يسپچيد

 رانيرقابت و کاهش انحصار در بازار برق ا

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ران باال بردن يبازار برق در ا يهدف از راه انداز مطالعات بازار برق

جاد و توسعه رقابت، جذب يبا ا يسطح رفاه اجتماع

موجود  ي، مشارکت المانهايخصوص يه گذاريسرما

ره د، بهيتول يستم قدرت از جمله واحدهايدر س

د و مصرف يند توليبردار و مصرف کنندگان در فرا

 يبهره بردار يط فعلياست. در شرا يکيالکتر يانرژ

ستم يبه س ياز شبکه درحال گذر از روش سنت

 يد ساختار شده است، بدون شک بهره برداريتجد

آزاد اساسا با  يستم قدرت با دسترسيک سيدر 

موارد در تضاد  يمتفاوت و در برخ يساختار سنت

در  يبهره بردار يهايد استراتژياست. در ساختار جد

 يزه برايجاد انگيدراز مدت باعث توسعه رقابت، ا

گردد.  يمشارکت کنندگان در بازار و منفعت عموم

نگ يسپچيد ياتيعمل يتهايلذا الزم است که محدود

رد يقرار گ يزم اعمال آنها در بازار مورد بررسيو مکان

 يگنالهايجاد رقابت در قالب سير بهبود او اثر آن د

 يبرا يلها ابزارين تحليج ايمعنا دار ارائه شود. نتا

ت ساز و کار و يو تقو يتيريمد يهايريم گيتصم

مورد استفاده در بازار خواهد بود مدل  يه هايرو

ه حاکم يق منطبق بر روين تحقيمورد استفاده در ا

 ينحوه اجرانگ و يسپچيدر مرکز د يبر بهره بردار

ات و يک روز قبل در معاونت بازار و امور عمليبازار 

ت شبکه است. يريش بازار برق شرکت مدين آراييتع

است ولذا  SCUCش واحدها برنامه ين آراييابزار تع

د يتول يسه الگوهايلها و مقايتحل ين برنامه مبنايا

مورد استفاده در مرکز و بازار خواهد بود. مالک 

زات موجود در يوژه امکانات و تجهن پريعمل در ا

 يو اجرا يموجود در بهره بردار يه هايشبکه و رو

ش رقابت از يبازار است. لذا کاهش انحصار و افزا

مد نظر نبوده و در افق  يا توسعه يزمهايق مکانيطر

مربوط به  يتهايست. محدودين پروژه نيا يکار

و و کنترل فرکانس و يمثل توان راکت يخدمات جانب

 اثر آن بر توسعه رقابت مد نظر خواهد بود.

به آن و  يابيتوسعه رقابت و استخراج موانع دست

نه از منابع و يسپس رفع موانع موجب استفاده به

در مصرف  ييزات موجود در شبکه، صرفه جويتجه

ش رقابت ي، افزايبهره بردار ينه هايسوخت و هز

 گران بازار برق و سالمت جامعه ازين بازيسالم ب

ن موارد اصوال يگردد. ايم يو اجتماع يلحاظ اقتصاد

د يمطرح شده در شروع اقدام به تجد ياهداف کل

ا بوده است. يساختار صنعت برق در نقاط مختلف دن

زه در يجاد انگين کاهش مصرف سوخت و ايهمچن

 يشتر برايجاد سود بيشتر و ايب يد با بازدهيتول

نده ها و يآالم بر کاهش ير مستقيد کنندگان تاثيتول

ه در ير مواد اولينه از منابع آب و ساياستفاده به

 شود يم يحرارت يد برق واحدهايتول
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برق  يمدل بازار عمده فروش يق و بررسيتحق 23

ن نقاط ضعف و قوت آن و ارائه ييکشور و تع

ر ساختار و ييتغ مناسب جهت توسعه، يراهکارها

بورس  يبا بازارها يبازار عمده فروش يتعامالت آت

 و دوجانبه

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

ر آن در يتاث ير مدل بازار و بررسييتغ يبررس مطالعات بازار برق

 يبررس ينده بازار عمده فروشيگذشته و حال و آ

بر روند معامالت  ير مدل بازار عمده فروشيير تغيتاث

گردش  يدوجانبه بررس يو قراردادها يبورس انرژ

 يو قراردادها ي، بورس انرژيبازار عمده فروش يمال

 دوجانبه

ع و يتوز يشرکت ها يساز يروند خصوص يبررس

ر آن در رقابت سالم در بازار عمده يروگاه ها و تاثين

ر گذار بر بازار عمده يتاث ين ارگان هاييتع يفروش

ر، مرکز يم بازار برق، توانيات تنظي) ه يفروش

ک از يرات هريتاث يو ...( و بررس ينگ مليسپاچيد

روند معامالت  يبررس يآنها در بازار عمده فروش

 يبررس ير آن بر بازار عمده فروشيو تاث يبورس انرژ

ر آن بر يدوجانبه و تاث يروند معامالت قرارداد ها

 يبازار عمده فروش

 

 مطالعات بورس انرژي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ها در مورد يه بازيبر نظر ينتتم مبيالگور يطراح 1

 با هدف حداکثر سود يبورس انرژ

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

سود و حداقل  تم با هدف حداکثريارائه الگور مطالعات بورس انرژي

 يبرا يد برق از بورس انرژيخسارت جهت خر

 زديع برق استان يشرکت توز

و  يز بورس انرژيشدن بورس برق و ن يبا کاربرد

ق در شرکت ين طريد وفروش برق ازايجه خريدر نت

شتر يب ييجهت کارا ييع توسعه راهکارهايتوز يها

 است. ياز اساسيک نيع يتوز يدر شرکت ها

با  يبهبود مطالعات بورس انرژ يراهکارهاارائه  2

 يکرد سود اقتصاديرو

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 مرکزي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

 ينه از برق در راستايارتقاء فرهنگ استفاده به از برق ياقتصاد يرتقاء بهره ور مطالعات بورس انرژي

 آن يعرضه و تقاضا 

عملکرد بورس و  يو اقتصاد يفنش يق و پايتحق 3

 بازار برق

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ه برق ايرانکت مديريت شبکشر

 مديريتي

اند  بورس برق عبارت بوده يراه انداز ياهداف اصل مطالعات بورس انرژي

د يت و رفاه مصرف کنندگان و توليش رضاياز: افزا

کنندگان، افزايش انگيزه در توسعه خصوصي سازي 

در تجارت برق،  کو بازرگاني برق، پوشش ريس

شف قيمت برق در نهادي خارج از وزارت نيرو، ک

رشد رقابت پذيري در عرضه و تقاضاي برق، تامين 

سازي بازار  نندگان، شفافکنقدينگي مورد نياز توليد

و معامالت برق با تامين منافع فروشنده و خريدار. 

برق در آن، و آغاز معامالت  يل بورس انرژيبا تشک

دار در معامالت برق يع به عنوان خريتوز يشرکتها

با  يت خود را آغاز کردند. تفاوت بورس انرژيفعال

ث که در آن ين حيبرق از ا يبازار عمده فروش

رقابت در هر دو سمت عرضه و تقاضا شکل 

و آغاز معامالت برق در آن،  يل بورس انرژيبا تشک

دار در معامالت برق ينوان خرع به عيتوز يشرکتها

با  يت خود را آغاز کردند. تفاوت بورس انرژيفعال

ث که در آن ين حيبرق از ا يبازار عمده فروش

رقابت در هر دو سمت عرضه و تقاضا شکل 

 مصرف ازين اعالم به فقط دارانيخر و رديگ¬يم

 به معامالت طرف دو هر بلکه شوند، ينم محدود

 که شد سبب پردازند،¬يم يمتيق شنهاداتيپ ارائه

 نديفرآ در يتر رنگ پر نقش عيتوز يشرکتها

 نيا در تر فعاالنه و داشته بورس در متيق کشف

ک سال از يش از يه حاضر باشند. با گذشت بعرص

ل سال يدر اوا يآغاز معامالت برق در بورس انرژ

 يلهايه گزارشها و انجام تحلياز به تهي، موضوع ن43
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 مصرف ازين اعالم به فقط دارانيخر و رديگ¬يم

 به معامالت طرف دو هر بلکه شوند، ينم محدود

 که شد سبب پردازند،¬يم يمتيق شنهاداتيپ ارائه

 نديفرآ در يتر رنگ پر نقش عيتوز يشرکتها

ن يورس داشته و فعاالنه تر در اب در متيق کشف

ک سال از يش از يعرصه حاضر باشند. با گذشت ب

ل سال يدر اوا يآغاز معامالت برق در بورس انرژ

 يلهايانجام تحله گزارشها و ياز به تهي، موضوع ن43

مرتبط با  يه هايبه منظور اصالح رو ياصول

روگاهها در بورس يع و نيتوز يمشارکت شرکتها

 يو اقتصاد يل فنيش و تحليپا يبرق و بطور کل

شود. عدم توجه به يشتر احساس ميعملکرد بورس ب

زه و يج موجب رنگ باختن انگين مقوله به تدريا

کنندگان در  ديع و توليتوز يت موثر شرکتهايفعال

ت يفعال يبرا يزشيل انگين رفتن داليبورس و از ب

موثر و مستمر آنها در بورس خواهد شد. به طور 

 يعملکرد بورس انرژ يق بررسين تحقيهدف ا يکل

 يم يآن بر بازار عمده فروش يتاکنون و اثرگذار

 باشد.

مرتبط با  يه هايبه منظور اصالح رو ياصول

روگاهها در بورس يع و نيتوز يمشارکت شرکتها

 يو اقتصاد يل فنيش و تحليپا يبرق و بطور کل

 شود.يشتر احساس ميعملکرد بورس ب

 

 مطالعات تامين انرژي .1.1

 اولويت داشتنداليل  اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

برآورد بار بلند مدت و  ين الگويو تدو يطراح 1

 ندهياز آيمورد ن يها يت سازيظرف ينيش بيپ

نه و يبه يابيجا يت سازيظرف ينه هايکاهش هز مطالعات تامين انرژي 4 اقتصادي و مديريتييمطالعات کالن انرژ يزد اي منطقهت برق کشر

 محل گسترش شبکه

نده و يدر آ يت سازيظرف يت هاياولو ييشناسا

ن برق مطمئن برنامه يتوسعه و گسترش شبکه تام

 شبکه يزير

 ييپاسخگو يطرح ها يده اجراينه و فايهز يبررس 2

 بار در شبکه برق خراسان

ره يطرح ذخ ينه اجرايهز ياقتصاد يبررس مطالعات تامين انرژي 4 اقتصادي و مديريتييمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

نه يسه هزيو مقا 44و 43 يدر سال ها ياتيعمل

نه ين تابع بهييتع -روگاهيتمام شده با احداث ن يها

م براساس محاسبه سود و يپرداخت مشوق ها و جرا

 طرح ياجتماع ينه هايمحاسبه هز -انيز

ره يبرنامه ذخ ياجرا ين مرز صرفه اقتصادييتع

 -ياتيره عمليح طرح ذخيتصح -عيصنا ياتيعمل

 نيمشترک يهمکار يحداکثرجذب 
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در مصرف برق بخش  ييل صرفه جويبرآورد پتانس 3

 يد بر برچسب مصرف انرژياستان با تاک يخانگ

کم  يل برقيو لزوم استفاده از وسا يلوازم خانگ

 مصرف

ت بهود ين و در نهايت مصرف مترکيمدربهبود  مطالعات تامين انرژي 4 اقتصادي و مديريتييمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 ک بار استانيتپيوضع

ت مصرف برق و استفاده از لوازم کم يريلزوم مد

 مصرف

 

 مطالعات مصرف انرژي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

1 
کاهش مصرف  يبرا inverterو ساخت  يطراح

 در کولرها يانرژ
 ت توزيع نيروي برق استان بوشهرکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

عدم  -3 يان هجوميکاهش جر -2 ييک سايپ -1

ش يافزا -4ناخواسته در شبکه  يورود گذراها

 -6کاهش تلفات  -5زات يطول عمر تجه

 يزات حفاظتياز عملکرد کاذب تجه يريجلوگ

يانيجر  

تابستان که در  يگرم و شرج يبا توجه به هوا

کشور حکم فرماست و در جهت  يمناطق جنوب

از  يگاز ياز به استفاده کولرهايت ، نيبهبود وضع

به طور متوسط  يگاز يباشد . کولرها يواجبات م

کنند که  يافت ميان از شبکه دريآمپر جر 12

 4ش از يش بيسرماک بار فصل گرما با ين امر پيهم

 يگاز ياز مشکالت کولرها يکيگردد که  يبرابر م

در  يافتيان دريهنگام استارت ) شروع موتور ( جر

ابد که اگر هر کولر در ي يش ميآمپر افزا 18حدود 

د يو مجدداً استارت نما offک بار يقه يهر پنج دق

هزار  333ش از ين استان با بيست که ايدر حال

ک کولر در مدار يحداقل مشترک که هر کدام 

ن ييد در هر مدت زمان معيگرد يداشته متوجه م

شود دستگاه  يافت ميان از شبکه دريچه جر

 يکولرها يباشد که بر رو يم ينورتور قطعه يا

نگ را بصورت ين سوچيگردد و ا ينصب م يگاز

ل يد و در ضمن به دلينما يوارد مدار م يپلکان

موتور عمر کولر را باال  ينگ لحظه ايحذف سوچ

 دارد . ينگه م

2 

شدن  يياجرا يد برايجد يراهکارها يبررس

شهر  ساختمان در کالن يمقررات مل 14مبحث 

برق در  يقش آن در کاهش مصرف انرژناهواز و 

 ساختمان

 ت توزيع نيروي برق اهوازکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

. منظور از يد و عمليجد يراهکارهاارائه 

 يبه صرفه بودن و امکان اجرا يعمل يراهکارها

 باشد. يبالمانع و گسترده آن م

ن ياز ساختمان ها قوان يارين موضوع که در بسيا

ت يساختمان رعا يمقررات مل 14مربوط به مبحث 

 يمقدار هدر رفت انرژ ينشده واضح است لذا بررس

از  يزان تلفات توان ناشين ساختمان ها و ميدر ا

است. با  يضرور يامر 14مبحث  يعدم اجرا

ارائه  يياجرا يتوان راهکارها ين تفات ميمحاسبه ا
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سه يرا محاسبه نمود و با مقا ييو مقدار صرفه جو

ن راهکارها را در يقبل و بعد از استفاده ا يحالت ها

 نمود. يو فرهنگ ساز يع اطالع رسانيسطح وس

3 
 ينيگزيجا يو اقتصاد يامکان سنجمطالعات 

 يگاز يبا کولر ها يآب يکولرها
 يزد اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

با  يآب يکولرها ينيگزيضمن برآورد اثرات جا

در شبکه آب و برق مطالعات  يگاز يکولر ها

مناطق مختلف آب و  يبرا ينيگزيجا ياقتصاد

ن ينابيب ينه هايگردد. و گز يران انجام ميا ييهوا

کم  ي)چند ساعت در روز از هر کدام، کولرها

 يت پوشال با پد سلولزي، تقويمصرف فن دار آب

 شونديم يز بررسيش و ... ( نيبهبود سرما يبرا

ه ياست. با توج يشيک بار کشور ، سرمايک سوم پي

انجام  يکولر گاز ينيگزيکاهش مصرف آب، جا

چندان  ينيگزيشود. ابزار سنجش سرعت جايم

خطر  يشيبار سرما يست. رشد جهشيق نيدق

 شبکه را به همراه دارد يداريناپا

4 
 توسعه الگوريتم هاي مطالعات بار به منظور اجراي

 کارآمد برنامه هاي پاسخگويي بار
 برق استان تهران  نيروي ت توزيع کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

 -1اهداف و نتايج مورد انتظار از انجام پروژه: 

مروري بر الگوريتم هاي استفاده شده در مطالعات 

بار و پيشنهاد يک الگوريتم کارآمد جهت اجراي 

اعتبارسنجي  -2برنامه هاي پاسخگويي بار 

الگوريتم پيشنهادي با استفاده از انجام مطالعات 

بار بطور کامل در قسمتهاي کوچکي از شبکه 

 بطور آزمايشي

در سال هاي اخير مباحث مربوط به مطالعات بار 

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات 

ه کبار طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي شود 

مهمترين آنها عبارتند از: پيش بيني بار، مدلسازي 

بندي بار براساس  بار، تعيين الگوي بار، خوشه

الگوي بار و تحقيق بار. م يتوان گفت هسته 

مطالعات در مباحث مربوط به بارهاي الکتريکي، 

تعيين الگوي بار م يباشد. که اين خود ورودي 

الگوريت مهاي خوش هبندي بر اساس الگو است. 

پس از انجام خوش هبندي نيز م يتوان مشترکين 

گويي بار را مناسب جهت اجراي برنام ههاي پاسخ

شناسايي کرد. همين امر نکته بسيار حائز اهميتي 

در اجراي هوشمندانه برنامه هاي پاسخگويي بار مي 

باشد. بنابراين، تعيين دقيق الگوي بار مشترکين 

مختلف که به عنوان يک نياز براي مباحث مديريت 

مصرف مي باشد بيش از پيش احساس مي شود و 

سرفصل هاي تحقيقاتي الزم است به عنوان يکي از 

 در حوزه توزيع تجديد ساختار شده مطرح گردد.

5 
ن يتام يروشها يريبکارگ يو اقتصاد يز فنيآنال

 ش بدون استفاده از شبکه برقيسرما
 خراسان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

شبکه  ش بدون استفاده ازين سرمايتام يروشها

 برق
 ک باريت پيريمد-کاهش مصرف برق

6 
ن يير ساختار صنعت برق و تعيياثرات تغ يبررس

 ديت مصرف در ساختار جديريگاه مديجا
 خراسان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 ديت مصرف در ساختار جديريگاه مدين جاييتع مطالعات مصرف انرژي

د يت مصرف در ساختار جديريمدگاه ين جاييتع -1

ر ساختار صنعت برقيياثرات تغ يبررس -2  

7 

ت مصرف به يريطرح مد ياجرا يامکان سنج

ن کوچک با يدر مشترک ياتيره عمليصورت ذخ

 ع کنندهيتجم ياستفاده از شرکت ها

 ت توزيع نيروي برق تبريزکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

توانند به عنوان  يع کننده ميتجم يشرکت ها

ن مشترک کوچک، مصرف قابل ينده چندينما

ره يکرده و در بازار ذخ يندگيرا نما يتوجه

 نه برقيت مصرف بهيريمد
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زان ين پروژه ميشرکت کنند. در ا ياتيعمل

ت يرين کوچک در طرح مديمشارکت مشترک

 يزان پاداش آنها توسط شرکت هايمصرف و م

 شود. يم يابيع کننده ارزيتجم

8 
زان يت مصرف بر ميريمد ير طرح هايتاث يبررس

 بار بلندمدت ينيش بيپ يخطا
 خراسان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

ت مصرف در برق خراسان يريل مديمحاسبه پتانس

 رتيساله با احتساب مد13ن برآورد بار ييو تع

بلندمدت بار با  ينيش بيارائه مدل پ -مصرف

 ت مصرفيريدرنظرگرفتن مد

 ينيش بيش دقت پيافزا -د و انتقاليت توليريمد

 ياز خطا يناش يان هايباربلندمدت و کاهش ز

 ينيش بيپ

4 

اثرگذار اطالع  ن وينو يمطالعه روشها و يبررس

مختلف  يبخشها يبرا يآموزش عموم و يرسان

 مصرف

نيروي برق استان ت توزيع کشر

 مرکزي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

ت يرين درحوزه مديدانش ومهارت مشترک يارتقا

 مصرف

 ين درحوزه هايبا توجه به لزوم آموزش مشترک

ن واثرگذار ينو يمختلف مصرف استفاده از ابزارها

 اس يومطالعه ضرور يابيبراساس ارز

13 

زندگي افراد جامعه بر مصرف  کتاثير سببررسي 

 2بهينه برق مطالعه موردي: شهروندان منطقه

 ساري

 مازندران اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

هدف تحقيق اين است که از طريق آموزش 

هاي صحيح مصرف، مردم را نسبت به  روش

بهينه از انرژي برق آگاه اهميت استفاده صحيح و 

 نمايد.

رد نظري به منظور کاولويت هاي پژوهشي با روي

برق و انرژي  -اصالح و تقويت مباني علوم انساني، 

 اصالح الگوي مصرف برق در مصارف خانگي -

11 

کاهش  يبر رو يعملکرد يداريعوامل ناپا يبررس

در کمپرسورها و  يش مصرف انرژيراندمان و افزا

 راندمان شيافزا يبرا فعال کنترل يهاروش

 دارکنندهيناپا يهادهيپد وقوع اثر در کمپرسور

 يکيناميآئرود

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

به  يصنعت يکمپرسورها يمصرف انرژ يسهم باال

ز پرمصرف در بخش صنعت کشور، يک تجهيعنوان 

 يکيناميآئرود دارکنندهيناپا يها¬دهيپد ير بااليتاث

در  يش مصرف انرژياافز و راندمان کاهش در

 کمپرسورها

12 

زان قراضه يو م ين مصرف انرژيبرآورد رابطه ب

فوالد و  ديه در تولياستفاده شده به عنوان ماده اول

 د فوالديره ارزش تولينقش آن در زنج

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

 يد فوالد در کشور و مصرف بااليتوسعه صنعت تول

استفاده از  يزم مشخص براينآن و نبود مکا يانرژ

 د فوالد کشوريمنابع قراضه در تول

13 

 يحرارت يها و لوله PCMاستفاده از  يامکان سنج

و  يساز هي، شبيريش تبخيستم سرمايدر س

 يطراح

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

ش يزم سرمايبهبود مکان يکارها راه يهدف: بررس

و  ي: امکان سنجييمحصول نها يآب يدر کولرها

زم يمکان يساز هي، شبيو اقتصاد يه فنيارائة توج

PCM ستم، يافزوده شده به س يحرارت يها و لوله

 ستميس يمؤثر و طراح ير پارامترهايتأث يبررس

 يکيالکتر يش در مصرف انرژيسهم عمدۀ سرما

14 

با استفاده از اجکتور،  يد تراکميکل تبريس يطراح

 و راندمان بر موثر يپارامترها يبررس ،يسازهيشب

 يقاتينمونه تحق ساخت

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

 يکيالکتر يمصرف انرژ ينه سازيهدف: به

ر يتأث ياجکتور، بررس ي: مدل عددييمحصول نها

ستم و ساخت نمونه يس يمؤثر، طراح يپارامترها

 يقاتيتحق

 يکيالکتر يش در مصرف انرژيسهم عمدۀ سرما

15 
به منظور  ين تجاريمصرف مشترک يمطالعه الگو

 نه مصرف برقيت بهيريمد
 ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مصرف انرژي مطالعات

 –ب بار ين ضرييشناخت رفتار بار مشترک و تع

 قيتحق گزارش

 يلزوم شناخت رفتار بار جهت اخذ راهکارها

 ت مصرفيريمد
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16 
آن در  ير ابزارهايغات و تأثينقش تبل يبررس

 يمصرف انرژ ياصالح الگو
 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

 از ريناپذ¬ييبخش جدا يغات در دوران کنونيتبل

 کيهر ريتأث يبررس نيبنابرا. اند¬شده مردم يزندگ

 ،يچاپ غاتيتبل چون يغاتيتبل يها¬فنون از

 يايهدا و يپست ،يطيمح ،ينترنتيا ،يپخش

 تواند¬يم يانرژ مصرف يالگو اصالح در يغاتيتبل

 نيا در گذاران¬استيس و زانير¬برنامه يگشا¬راه

 به يابي¬دست يبرا توان¬ينه باشد و از آن ميزم

 مطالعات نيچن¬هم و غاتيتبل حيصح يها¬روش

 کرد استفاده نهيزم نيا در يکاربرد قاتيتحق و

17 

ن عوامل گسترش فرهنگ مصرف ييو تب يبررس

ن مربوطه و ين مشترکيبرق در ب يانرژ يمنطق

 يموفق جهان يالگوها

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

ک يمصرف در  ين الگوييکه بر تع يان عوامليدر م

نقش دارند فرهنگ حاکم بر جامعه نقش جامعه 

را در اعمال و يدارد. ز يادير زيمؤثر و تأث

 نحوۀ و ها¬شهيد، انديافراد، عقا يريگ¬ميتصم

 در يو يها¬ارزش و يهست جهان به نگرش

 دارد ريتأث يرفتار و فرهنگ يريگ¬شکل

18 

 و ياجتماع عوامل و موانع يشناسبيآس يبررس

 مصرف حيصح يالگو يريگشکل در يفرهنگ

 برق يانرژ

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي
 مطالعات مصرف انرژي

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

 يانرژ مصرف يالگو اصالح و بهبود يها¬برنامه

 موانع با همواره و نداشته يياجرا تيقابل يراحت¬به

 يبرا گام نياول. است بوده رو¬روبه يداتيتهد و

 ،يفعل مصرف يالگو اصالح سمت به حرکت

ت موجود است و ياز وضع ياخت آن و آگاهشن

 نيا آورندۀ وجود¬د علل و عوامل بهيسپس با

 ييشناسا گريد يازطرف کرد، ييشناسا را طيشرا

 مصرف يالگو در مؤثر يها¬مؤلفه و عوامل

 زانيم ديبا نيبنابرا نداشته، کاربرد ييتنها¬به

 بر ها¬مؤلفه و عوامل نيا از کيهر يرگذاريتأث

 يرگذاريند تأثيخص شود و فرآمش مصرف يالگو

 و رديگ قرار يبررس مورد قيدق طور¬به زين ها¬آن

 ياحتمال يها¬بيآس و عوامل نيا تک¬تک نقش

 .شود يابيارز يفعل يانرژ مصرف يالگو بر ها¬آن
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 مطالعات انتقال و توزيع انرژي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

1 

 يو طراح يريبکارگ يمطالعه و امکان سنج

مرسوم  يدر کنار شبکه ها DCبرق  يها شبکه

AC ع برقيتوز 

 مطالعات انتقال و توزيع انرژي 4 اقتصادي و مديريتييکالن انرژمطالعات  ت توزيع نيروي برق تبريزکشر

 AC/DCک شبکه مرکب ي يبرا يشنهاد عمليپ

نحوه  ين امکان سنجيع و همچنيستم توزيدر س

معمول  DCبارها و منابع  يريعملکرد و بکارگ

موجود در شبکه به منظور ارتقاء عملکرد شبکه 

منابع ع، کاهش تلفات، توسعه کاربرد يتوز يها

از شبکه  ير، بهبود بهره برداريد پذيتجد يانرژ

 عيتوز يها

 يانرژ يش بهره وريافزا

2 
محاسبه مقدار و ارزش تلفات توان در شبکه 

 خراسان
 مطالعات انتقال و توزيع انرژي 4 اقتصادي و مديريتييمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

شبکه ن ميزان و ارزش تلفات توان در ييتع

 خراسان

ن کننده ييبدليل آنکه ارزش تلفات نقش مهم و تع

اي در توجيه و ارزيابي طرح هاي مختلف توسعه 

شبکه دارا مي باشد، لذا تعيين نرخ دقيق و به روز 

تلفات توان در شبکه جهت اخذ تصميات صحيح 

 باشد. يم يضرور

3 

بررسي اثرات پارامترهاي اقتصادي ، اجتماعي ، 

ساير پارامترهاي دخيل بر ميزان مصرف فرهنگي و 

ت برق کبار مناطق تحت پوشش شر کانرژي و پي

 زنجان اي منطقه

 مطالعات انتقال و توزيع انرژي 4 اقتصادي و مديريتييمطالعات کالن انرژ زنجان اي منطقهت برق کشر

زان يل عوامل مختلف بر ميه و تحليو تجز يبررس

 يکيو حداکثر بار الکتر يکيالکتر يمصرف انرژ

 يزنجان انجام مطالعات برا اي منطقهبرق 

حداکثر  ينيش بين مدل جهت پياستخراج بهتر

ت مدل يزان حساسين مييو تع يبار و مصرف انرژ

 و .... ي، اجتماعياقنصاد ير شاخص هاييها به تغ

ت يو اهم يت به رشد روزافزون مصرف انرژيبا عنا

 ينه هايف و هزک طريامن از  يوجود شبکه ا

 ين انرژيمربوط به توسعه شبکه به منظور تام

ک بار از طرف يط پياز، مخصوصا در شرايمورد ن

ش يح عوامل موثر در افزايص صحيگر، با تشخيد

جهت کنترل  يتوان اقدامات مقتض يمصرف م

ک بار يط پيمخصوصا در شرا ينه مصرف انرژيبه

گزاف  ينه هايرا فراهم نمود و از صرف هز

 نمود. يريجلوگ

 

 ها مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي .1.1

 زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي 

 طرح
 داليل اولويت داشتن

1 

انشعاب و  يساختار قراردادها يبررس

 يبرق در کشورها يستم تعرفه گذاريس

 شنهاداتيمختلف و ارائه پ

 يزد اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

-  يقراردادها يمشکالت و ضعف ها يبررس

 يبررس-ران يانشعاب و تعرفه برق در ا

انشعاب  يو قرادادها يستم تعرفه گذاريس

نه يبه يارائه الگوها -در چند کشور 

فه برق بر اساس انشعاب و تعر يقراردادها

 نهيت هزيريمد



     919                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 

 زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي 

 طرح
 داليل اولويت داشتن

مورد مطالعه يتجارب کشورها  

2 

بررسي تحقيقاتي پيرامون تاثير سيستم 

اطالعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري 

ذربايجان آت توزيع نيروي برق کمديران شر

ار هاي مناسب جهت پياده کغربي و ارائه راه

 سازي ان

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

تورهاي صحيح و کبررسي ودستيابي به فا -

مرتبط و به موقع مالي به منظور تصميم 

ت محصول کگيري صحيح مديريتي در شر

 نهايي : گزارش مدون تحقيقاتي

 اهميت اطالعات مالي براي تصميم گيري مديران

3 

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت  بررسي

(ABC( و تئوري محدوديت هاي )TOC )

اهش هزينه هاي کجهت تعيين مدل بهينه 

 ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

اهش کشناسايي هزينه هاي زايد و در نهايت 

ت محصول نهايي : گزارش کآنها در شر

 مدون تحقيقاتي

و  (ABC) هر دو سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

جهت تعيين مدل هزينه  (TOC) تئوري محدوديت هاي

يب آنها مي تواند در شناسايي دقيق کاربرد دارند و ترکها 

يتهاي شناسايي شده )روش هزينه ها با توجه به محدود

 .يبي ( اثر بخش و مفيد واقع گرددکتر

4 
عملکرد  يابيدر ارز يمال يها کاربرد نسبت

 ها تيريمد
 ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ش يها جهت افزا تيرين مديجاد رقابت بيا

در  يجار يها نهي، کاهش هزييکارا

به  يها ها با در نظر گرفتن شاخص تيريمد

 دست آمده

که خود به چهار گروه  يمال يها با در نظر گرفتن نسبت

 يها ن آن نسبتيشود که مهمتر يم يبند طبقه يکل

را در  يتيريمد يها واحد ييباشد که توانا يم ينگينقد

ن نسبت بصورت عدد و يمدت، با ا کوتاه يها نهيپرداخت هز

ا اجناس و اقالم ي يجار يها ييسه دارايا درصد از مقاي

ن يشود. که در ا يها نشان داده م تيريموجود در مد

مذکور  يها ها را به نسبت تيريمد يپژوهش عملکرد مال

 م.يينما يسه ميت با هم مقايل نموده و در نهايتبد

5 
مت ين روش مدرن جهت محاسبه قييتع

 نيده به مشترکيگرد خدمات ارائه شده، تمام
 ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

آور و کاهش  سود يها تيتمرکز و انجام فعال

ان به يا زيسود کمتر  يدارا يها تيفعال

ارائه خدمات به  يازهايکه ن يا گونه

 طوز کامل پوشش داده شودن بيمشترک

م و ارائه يشده محصوالت و خدمات و تنظ مت تمامين قييتع

ران يمد ييراهنما يکه برا ياطالعات مربوط به نحو مناسب

ات آن قابل يو صاحبان سازمان در جهت کنترل عمل

توانمند  يتواند به عنوان بازو ين پژوهش مياستفاده باشد. ا

در جهت انجام  يموثرت محسوب شده که اطالعات يريمد

 يها تيص ظرفيمذاکرات آگاهانه شرکت در مناقصات، تشخ

و  يبه محصوالت سودآور و راهبرد يديتول

 قرار دهد . يران عاليار مديد در اختيجد يها يگذار هيسرما

6 
ره يعوامل موثر بر عملکرد زنج ييشناسا

 نيتام
 ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ع ين که کار توزيره تاميبر زنج يمورد کاو

شود و از  يبرق در آن انجام م يروين

ستم به منظور يس يها ييايپو يکهايتکن

ن يره تاميموثر در زنج ير هايمتغ ييشناسا

بهبود عملکرد آن استفاده شود.  يوه هايو ش

 ينيش بيع در پيکت توزتوانا ساختن شر

ا ير ها ، روابط و ير در متغييج هرگونه تغينتا

انه در انبار باعث اتالف يبدون گردش سال يوجود کاال

نه يهز يگردد و به حداقل رسان يع ميه شرکت توزيسرما

بدون گردش از  يکاالها يو حداقل ساز يانباردار يها

 ع استيشرکت توز يت هاياولو
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 زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي 

 طرح
 داليل اولويت داشتن

ده يچيره است که با توجه به پيساختار زنج

 يم ياديت زياهم ين دارايره تاميبودن زنج

 باشد

7 

 يستم بهايو استقرار س يمطالعه، طراح

برق  يرويع نيتمام شده خدمات شرکت توز

 زيتبر

 ت توزيع نيروي برق تبريزکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

مت تمام شده هر يعوامل مؤثر بر ق يبررس

ک از انوع خدمات مختلف ارائه شده توسط ي

 يز و طراحيبرق تبر يرويع نيشرکت توز

ک از ينه هر يجهت برآورد هز يستميس

مت يزان اثر هر عامل در قيم يعوامل و بررس

 يستميس يکل خدمت مورد نظر و طراح

 تمام شده خدمات يجهت محاسبه بها

 شرکت يتهايکردن فعال ياقتصاد

8 
ت صنعت برق خراسان در يوضع يبررس

 ميط پسا تحريشرا
 خراسان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ت صنعت برق خراسان در يوضع يبررس

 ميط پسا تحريشرا

رفع  يصنعت رق فرصت ها و چالش ها يم بر روياثر تحر

 م هايتحر

4 

منطبق بر اقتصاد  ين الگوها و راهکارهاييتع

مصرف  ينه سازيبه يدر راستا يمقاومت

 برق يانرژ

 خراسان اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

در  يمنطبق بر اقتصاد مقاومت يراهکارها

 مصرف برق ينه سازيبه يراستا
1- ياقتصاد مقاومت-2مصرف برق ينه سازيبه  

13 
ن روش ييت و تعيفعال يبر مبنا يابينه يهز

 مختلف سازمان يت هايفعال يارذمت گيق
 ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

و مديريت  مطالعات اقتصادي

 ها دارايي

1- بودجه  يعساز يزيبودجه ر ياده سازيپ

با  يزياتصال بودجه ر-2 ياتيعمل يزير

مت تمام يمحاسبه ق-3ک ياهداف استراتژ

نه يستم هزياستقرار س-4ت ها يشده فعال

تيفعال يبر مبنا يابي  

ات بودجه مدرن در سطح سازمان ها و ير شدن ادبيفراگ

عملکرد و بودجه  يشاخصه هاان يوند ميجاد پيضرورت ا

عملکرد را  يبر مبنا يزيستم بودجه ريجاد سيا يزير

ند يفرا ياده سازيستم و با پين سيکرده است.در ا يضرور

 يدر راستا يت اطالعات موثريفعال يبر مبنا يينه بايهز

ت يمت تمام شده فعاليو محاسبه ق يانجام امورسازمان

 يران سازمان قرار ميار مديبهتر در اخت يريم گيجهت تصم

انجام گرفته را بر  يت هايتوان فعال ينميدهد و همچن

ش کد و با بدست آوردن يبدست آمده پا يت هاياساس اولو

 ينه هايبراساس هز يسازمان يت هايفعال يارزش واقع

و  يش بهره وريجهت افزا يديصورت گرفته راهکار جد

 ند ها اتخاد نمود.يتوانا کردن زمان فرا

11 

ند وصول مطالبات با يبهبود فرا يراهکارها

مانند  يارتباط يک هاياستفاده از تکن

 يام صوتيارسال پ

 ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ش يوکمک به افزا ياصالح ساختار فعل

 وصول مطالبات

 يريگيدر صنعت برق و لزوم پ ينگيت نقديبا توجه به اهم

 ند وصول استياز به بهبود فرآين يمستمر از بدحسا

12 
ع يتوز يند اطالع رسانيبهبود فرآ

 يطيست محيکرد زيصورتحساب با رو
 ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ع صورتحساب و ارائه يند توزياصالح فرا

 مناسب جهت انجام

پرداخت  ييکه مردم توانا ينکه انتخاب زمانيبا توجه به ا

ن موضوع مورد ياز است ايت دارد نيبرق رادارند اهم يبها

 رديل قرار بگيتحل

13 
 يجار ينه هايکاهش هز يراهکارها يبررس

شرکت از محل وصول  يش درآمدهايو افزا
 ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

و  يجار ينه هايکاهش هز يارائه راهکارها

شرکت از محل وصول  يش درآمدهايافزا

در  يو اقتصاد يمطالعات مرتبط با مسائل مال

برق .   درصنعت يرگذا هيوسرما يجار يها نهيهز کاهش جهت
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 زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي 

 طرح
 داليل اولويت داشتن

مت تمام شدتأمين کسري يت و کاهش قيفيش کيافزا مطالبات مطالبات

بودجه از ناحيه صرفه جويي،شناسايي نقاط پرهزينه 

وتحديد هزينه هاي غيرضرور،افزايش کارايي ونسبتهاي 

مالي، دستيابي به الگويي جهت نيل به رفتار عقاليي 

واقتصادي وبنگاهداري، وقوف مديران ومسئوالن به 

 وتوزيع بودجه به نحوه احسنتتخصيص 

14 

در حوزه  يه گذاريسک سرماير يبررس

 يافزارها بخش صنعت با مالحظه نرم يانرژ

 يتصادف يع احتمال پارامترهايمحاسبه توز

 يانرژ يدر مدل ها

 سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

کسان است. يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقييمحصول نها

در بخش  يعدم وجود مطالعه جامع در حوزه اقتصاد انرژ

سک ير يرگذار بر رويتاث يصنعت، تعدد پارامترها

 يل عدم ثبات اقتصاديبه دل يدر حوزه انرژ يگذار¬هيسرما

15 

عوامل موثر بر  يو صحت سنج يبازنگر

از مصرف ين ينيش بيآستانه انحراف مجاز پ

از شرکت  يد انرژيدر صورتحساب خر

 د براستان همدانيت شبکه برق با تاکيريمد

 ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

که در  يآستانه انحراف مجاز يصحت سنج

 ينيش بيم پيدر محاسبه جرا يط کنونيشرا

 رد.يگياز مصرف مورد استفاده قرار مين

 عيتوز ينه در شرکتهايت هزيريمد

16 
ت جامع يريمد يارائه چهارچوب برا

 ع برقيشرکت توز يها ييدارا
 ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اقتصادي و مديريت مطالعات 

 ها دارايي

ک چهارچوب استاندارد با يبه  يابيدست

 يگر برايد يتيريمد يستمهايسازگار با س

 سازمان يهاييدارا يتوسعه و نگهدار

د، انبارش، بهره يمربوط به خر يتهايفعال يکپارچه سازي

سازمان  يها ييو اسقاط دارا يرات و نگهداري، تعميبردار

 و چشم انداز سازمان يبا خط مش

17 

بصورت  ين فروش انرژينو يتحليل روشها

 ير روشهايش فروش و سايو پ ياعتبار

رفع  يبرا ييافت و ارائه راه حلهايش دريپ

 يقانون ياحتمال يت هايمحدو

 ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي
 ينکافزايش رضايت مشتر روش هاي جديد فروش انرژي

18 

ارائه مدلي جهت برآورد ميزان تاثير توليد 

نندگان و مشتريان بر کنندگان، عرضه ک

 يفيتکبهبود 

 ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

دستيابي به مدل فراگير و اجراي با قابليت 

نندگان و عرضه کسنجش اثرات توليد 

 نندگانک

 مديريت ذينفعان

14 

ت دانش يريامکان کاربست نظام مد يبررس

خوزستان  اي منطقهدر شرکت برق  يسازمان

 APOبر مدل  يمبتن

 خوزستان اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

ت دانش يريمد ياده سازيدراجرا و پ

ن ييدرسازمان ها الزم است ابتدا به تع

ل يت موجود سازمان پرداخته تا پتانسيوضع

 ير تکامليشده و در مس ييموجود شناسا

گاه سازمان مشخص شود يت دانش جايريمد

م که باتوجه يآن هست يق درپين تحقي. درا

موجود در شرکت برق  يساخت هار يبه ز

ل کننده و يخوزستان عوامل تسه اي منطقه

 ييموثر برخلق دانش در شرکت را شناسا

 م .يينما

 ي(، ابزارAPO) ييايآس يسازمان بهره ور يابيابزار ارز

ن يشده است و ا يک پرسشنامه طراحياست که براساس 

 ع ويسر يابيک ارزيد تاينما يابزار به سازمان ها کمک م

ت دانش يريسازمان خود را از مد يزان آمادگيه از مياول

ت دانش شروع شود يرينکه مديداشته باشند. قبل از ا

نقاط قوت و ضعف خود در  يياز به شناسايسازمان ها ن

سازمان  يابين ارزيت دانش دارند . پس ازايريخصوص مد

 يت دانش و رفع شکاف هايريمد يتواند به برنامه ها يم

 بپردازد. يابيق ارزيشده از طر ييشناسا
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 طرح
 داليل اولويت داشتن

23 

ت يتمام شده خدمات و فعال ين بهاييتع

برق  يرويع نيت شرکت توزيبا اهم يها

 يو حسابدار ABCاستان سمنان به روش 

 تيريمد

 شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

تمام شده  ين بهايينکه تعيتوجه به ابا 

ت سازمان يبا اهم يت هايمحصوالت و فعال

منابع  يها تيو استفاده از حداکثر ظرف

از اهداف به منظور  يکي يو مال يانسان

ها و کسب حداکثر سود  نهيکاهش هز

 يها و متدها روش يريباشد. لذا بکارگ يم

ران ارشد شرکت ين با هدف کمک به مدينو

 يها ن انتخاب روشيب  يريگ ميدر تصم

ن يدن به ايرس يمتفاوت در راستا يياجرا

ن الزام شرکت يباشد و همچن ياهداف م

ک سو و ياز  يش بهره وريبه افزا يدولت يها

خود در جهت اقتصاد  ينه هايکاهش هز

به دولت  يمال يو کاهش فشار ها يمقاومت

ن يده است که ايگر منجر گرديد ياز سو

در جهت کمک به  ياتيموضوع نقش ح

 ها باشد. دولت

ت يبا اهم يت هايتمام شده خدمات و فعال ين بهاييتع

 شرکت

21 

ات يبررسي شاخص هاي موثر بر مال

شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و مقايسه 

شرکتهاي  يمال يآن با صورتها يقيتطب

 عضو بورس اوراق بهادار تهران

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت 

 ها دارايي

مرتبط با  ياتيمال ياستخراج شاخص ها

موثر در  يع ارائه راه کارهايتوز يشرکت ها

 ياتيم ماليکاهش جرا

ع و راه يتوز يماخوذه از شرکت ها يات هايمال يلزوم بررس

 ياتيکاهش از جرائم مال يکارها

 

 هاي برق تکمطالعات مديريتي و راهبري شر .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

1 

مت تمام شده انتقال ين قيين روش تعيتدو

ه هزينه هاي کانرژي برق)ترانزيت( به نحوي 

هاي برق  تکجاري و سرمايه گذاري شر

 را پوشش دهد اي منطقه

 يزد اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

برق در  ير ساختار در شرکتهاييبا توجه به تغ

مت تمام شده انتقال انرژ ي ين پروژه ن قيا

که  يگردد به نحوين مييو تع يبرق بررس

رو شامل يانتقال ن يهاشرکت ينه هايه هزيکل

و .. پوشش  يرات و نگهداريتوسعه شبکه،تعم

 داده شود.

 ن برق مطمئنيتام

2 

ارهاي کبررسي و ارائه طرح اجرايي راه

ردن اخالق حرفه اي در برق کنهادينه 

 يزد اي منطقه

 يزد اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

سازمانهاي پيش بيني ناپذير رفتار هاي پيش 

بيني نشده بروز مي دهند اما تعهد به اخالق 

تا حد بسياري سازمانها را پيش بيني پذير 

 يبهبود بهره ور



     915                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

نمايد. تعهد به اخالق فردي و حرفه اي و  يم

ردن آن و کسازماني و چگونگي نهادينه 

نان، سازمان، کارکاعتماد آفريني بين 

اران پروژه ها مورد نظر کاندر  تمشتريان و دس

 مي باشد.

3 
( ي)ارگونوم يط کارير عوامل محيتاث يبررس

 يبر عملکرد کارکنان و نشاط ادار
 يزد اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

سالمت کارکنان ارج نهادن  يجاد نشاط اداريا

ش يزه کارکنان افزايش انگيبه کارمندان افزا

 و راندمان يبهره ور

مشخص نمودن  يابين جاينو يوه هايش ييشناسا

سالمت کارکنان  يد و به روز برايزات جديتجه

 روز يازهايزات با توجه به نيد تجهيخر

4 

رد کبررسي ميزان تاثير گذاري ارزيابي عمل

ت توزيع کنان در شرکارکفردي بر انگيزش 

 نيروي برق آذربايجان غربي

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

رد بر کبررسي ميزان تاثير سيستم ارزيابي عمل

ت به روش علمي کنان شرکارکميزان انگزش 

رد کالت سيستم ارزيابي عملکشناسايي مش -

ارهاي الزم جهت اصالح کارائه راه -پرسنل 

ور محصول نهايي : گزارش مدون کسيستم مذ

 تحقيقاتي

عدم حصول نتايج مورد انتظار از انجام ارزيابي 

رد پرسنل برابر چهارچوب هاي تعرييف شده کعمل

 ت مادر تخصصي توانيرکاز طرف شر

5 

غلبه بر اختالالت  يبرا  يسميارائه مکان

ط بحران در ين در شرايره تاميد زنجيشد

 برق استان البرز يرويع نيشرکت توز

 ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

ن مرتبط با يره تامياستحکام زنج يبرا يمدل

 يزين و برنامه ريره تأمياطالعات زنج يطراح

به مشترکان ،  يبرقرسان يندهايمستمر فرآ

ن از يره تأميکند. اختالالت در زنجيشنهاد ميپ

شرکت  يت هايتداوم فعال يزيدگاه برنامه ريد

 شود يع مشخص ميتوز

ب يبرق مشترکان آس يدر زمان بروز بحران برقرار

 يباشد و برا يشرکت م ياصل يت هايده از اولويد

مناسب  ييک روش اجراين هدف وجود يتحقق ا

 ضرورت دارد.

6 

بررسي و ارتباط بين شايسته ساالري و تعلق 

نان کارکسازماني در ارتباط با ارتقائ شغلي 

 ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکدر شر

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

دستيابي به اطالعات درست در خصوص -

نان و ارائه کارکوضعيت موجود ارتقائ شغلي 

پيشنهادات اثربخش و مفيد در ارتباط با آن 

 محصول نهايي : گزارش مدون تحقيقاتي

ت کيد توانير بر مقوله شايسته ساالري در شرکتا -

توجه به ارتباط شايسته ساالري با  -هاي توزيع 

رعايت عدالت سازماني  -نان کارکتعلق سازماني 

نان در پست هاي مديريتيکارکدر ارتقائ شغلي   

7 
عملکرد  يابيجاد ارتباط ارزيو ا يبررس

 و عملکرد پرسنل واحدها يسازمان يواحدها
 ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

4 اقتصادي و يانرژمطالعات کالن 

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

عملکرد واحد و  يابيجهت ارزش ين مدليتدو

 فرد

و افراد شاغل  يسازمان يسنجش عملکرد واحدها

 يسازمان يها يسطح توانمند يدر آنها و ارتقا

8 

ان سنجي واگذاري فعاليتها به صورت کام

زير رد فني ، بررسي کشاخص هاي عمل

ساختهاي الزم چگونگي نظارت و صحت 

 سنجي

 ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

بهبود نظارت -مشخص شدن مزايا و معايب 

 مشخص –تهاي برونسپاري کرد شرکبر عمل

 الزم ساختهاي زير شدن

ت و اهداف کمسير چشم انداز شرت در کلزوم حر

 راهبردي

4 

اران کبررسي چگونگي توانمند سازي پيمان

جهت مديريت صحيح پرسنل تحت پوشش 

)جذب ، آموزش ، نگهداشت نيروها( و نحوه 

 نظارت و تعامالت في مابين

 ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مديريتي و راهبري مطالعات 

 هاي برق تکشر

مديريت پرسنل برون سپاري توسط خود 

تقويت بنيه فني مالي منابع انساني و  -تهاکشر

 ارکتهاي پيمانکآموزشي شر

اران کافزايش روزافزون واگذاري فعاليتهاوتعددپيمان

 با شرايط متفاوت
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13 
تحقيق و بررسي در مورد روشهاي تامين 

 برقتهاي توزيع کمالي در شر
 ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر
 بهبود نسبتهاي مالي

تامين نقدينگي در جهت رسيدن به چشم انداز 

 1348سال 

11 

ع يتوز يمه شرکت هايب يقراردادها يبازنگر

و  DG، يک خانگيبا توجه به حضور فتوولتائ

 بازار برق

 ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

 يبازنگر يلز برايچارچوب هاو ملزومات مورد ن

جاد يد ايط جديه با توجه به شرايب يقراردادها

 ع برقيجاد شونده در ساختار توزيشده و ا

ها  DERز يع و نيتوز يدر شبکه ها DGحضور 

د کننده يکه به عنوان هم مصرف کننده و هم تول

ن برق از بازار برق و معامالت بورس يکسو، تامياز 

از يگر و حساس تر شدن بارها نيد ياز سو يانرژ

 يق قراردادهايالزم از طر ينهايتضم يبه بررس

حاضر در بازار برق  يهاDG يرا چه برا يمه ايب

جاد کرده يع بر آنها ايت شرکت تزيريبا وجه به مد

 است.

12 

بررسي مولفه هاي موثر بر سرقت برق و 

ي کتريکاري لوازم اندازه گيري انرژي الکدست

ت توزيع برق آذربايجان غربي و کدر شر

 ارهاي عملي مقابله با آنکراه

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يکالن انرژ مطالعات

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

اهش خسارات مالي ک-اهش سرقت برق ک

 هکاهش تلفات شبک -ه کشب

اري لوازم اندازه کباال بودن آمار سرقت برق و دست

وارد شدن خسارت مالي  -ي کتريکگيري انرژي ال

 هکباال بودن تلفات شب -هکبه شب

13 
تحقيق عوامل پيرشدگي سازمان و بررسي و 

 ارهاي برون رفت و بالندگيکارائه راه
 تهران اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

ارائه  -2شناسايي عوامل پيرشدگي  -1

ارهاي مناسب جهت برون رفت و ايجاد کراه

باتوجه به مقرارات و قوانين بالندگي سازماني 

 مربوطه

افزايش  -2پيرشدگي سازماني برق تهران  -1

 تعداد و حجم چارت سازماني برق تهران

14 

ت در يفيبا ک يارتباط فرهنگ سازمان يبررس

 اي منطقهدر شرکت برق  ياتيج عملينتا

 ستان و بلوچستانيس

اي سيستان و  ت برق منطقهکشر

 بلوچستان

4 اقتصادي و يانرژمطالعات کالن 

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

با  يق ارتباط فرهنگ سازمانين تحقيدر ا

به طور کامل و  ياتيج عمليت در نتايفيک

 يگردد و به صورت علم يبررس ياتيعمل

و  ين فرهنگ سازمانيا بيمشخص شود که آ

 اي منطقهدر شرکت برق  يتوسعه منابع انسان

وجود  يبلوچستان ارتباط معنا دارستان و يس

ابد شرکت يق يتحق ير و قلمرومکانيا خيدارد 

ستان و بلوچستان و روش يس اي منطقهبرق 

باشد و اطالعات  يو توسعه ا يد کاربرديکار با

ل يه و تحليد مورد تجزيشده با يجمع آور

ا مورد يات رد يقرار گرفته و براساس آنها فرض

 قبول واقع شود

ط داخل سازمان يجوحاکم بر مح يسازمنفرهنگ 

ت کرده و رفتار آنها ياست که افراد در آن فعال

 ين موضوع خود در اثر بخشيرد که ايگ يشکل م

 دارد ييسازمان نقش بسزا

15 
ت کتدوين مدل مسئوليت اجتماعي شر

 توزيع نيروي برق مشهد

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

اقتصادي و 4 يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

ت توزيع نيروي کمدل مسئوليت اجتماعي شر

 برق مشهد

ازالزامات سازمان هاي پيشرو در عصر حاضر، 

شناخت از مسئوليت هاي اجتماعي سازمان در 

 قبال جامعه، طبيعت و نسل هاي آينده مي باشد

16 
ع يشرکت توز يسه راه کار هايو مقا يابيارز

ع برق يشرفته با شرکت توزيپ يبرق کشور ها
 ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

جهت کاهش تلفات شبکه و  يارائه راه کار ها

 ش در آمديافزا

شرو جهت کاهش يپ يتجربه کشور ها يبررس

متناسب با  يشنهاد هايتلفات شبکه و ارائه پ
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 ير فنيو غ يهمدان جهت کاهش تلفات فن

 شبکه

 نيمشترک يو فرهنگ يط اجتماعيشرا

17 
ل يمختلف در تشک ين سهم تعرفه هاييتع

 ل بار در ساعات اوجيپروف
 ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مديريتي و راهبري مطالعات 

 هاي برق تکشر

 –ک بار ياثر گذار برپ ين مولفه هاييتع

 قيتحق گزارش

 يلزوم شناخت رفتار بار جهت اخذ راهکارها

 ت مصرفيريمد

18 
استقرار بهينه نظام مديريت دانش در شرکت 

 توزيع برق استان کردستان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 کردستان

اقتصادي و 4 يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

دستورالعمل اجرايي رفع موانع اجرايي بر سر 

 راه پياده سازي نظام مديريت دانش

ک يپنهان کارکنان  يلزوم ارج نهادن به دانش ها

و  يريادگي يبرا يياز به راههايسازمان، ن

 عتر دانشيسر يريبکارگ

14 

تاثيرگذار بر افزايش بهره شناسايي عوامل 

وري کارکنان شرکت توزيع برق استان 

 کردستان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 کردستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

راهکارها و دستورالعملهاي جامع در زمينه 

 افزايش بهره وري نيروي انساني
 بهره وري نيروي انساني لزوم افزايش

23 
استقرار نظام مديريت سبز در شرکت توزيع 

 برق استان کردستان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 کردستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر
 دستورالعمل دستورالعمل

21 

تحليل و آسيب شناسي داليل کاهش ميزان 

انضباط کاري، وقت شناسي و مديريت زمان 

در کليه سطوح مديريتي شرکت توزيع برق 

 استان کردستان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 کردستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

بهبود شاخصهاي کيفي مديران همچون وقت 

مديريت زمان در انظباط کاري و  -شناسي 

سطوح مديريت و کارکنان شرکت توزيع برق 

 استان کردستان

لزوم افزايش بهره وري از طريق بهبود شاخصهاي 

وقت شناسي  -کيفي مديران از قبيل انظباط کاري

 و مديريت زمان

22 

سوء  يوع احتماليآثار و تبعات ش يبررس

ک ين پرسنل يمصرف مواد مخدر در ب

 شرکت نمونه

 خوزستان اي منطقهت برق کشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

که تاکنون درخصوص آثار و تبعات  يقاتيتحق

 يشغل يط هايسوئ مصرف مواد مخدر بر مح

ق منطبق بر يانجام شده است به طور دق

گر نبوده ، لذا استفاده يک شرکت ديت يوضع

، يچون جامعه شناس ييدرشته هاياز اسات

ر رشته يت، حقوق و سايري، مديروانشناس

 يقاتيمرتبط با مووضع و انجام تحق يعلم يها

 يبه نظر م يدر سطح شزکت ضرور يدانيم

 رسد.

ن ياز مهم تر يکياد به مواد مخدر يامروزه اعت

 يمشکالت جوامع درحال توسعه محسوب م

ن يد اار درام يکه ساالنه بخش مهميشودبطور

اد به مواد مخدر و مبارزه با آن يجوامع صرف اعت

ن مواد يمصرف ا يوع احتماليشود. بالطبع ش يم

فه پرسنل يک شرکت انجام وظين پرسنل يدر ب

ساز . لذا  يمواجه م يشرکت را با خطرات جد

به نظر  يضرور ين مسئله اياز وقوع چن يريشگيپ

 رسد. يم

23 

بر خدمات  يچرخه دانش مبتن ياده سازيپ

 يريم گيو سامانه خبره تصم يپردازش ابر

 النيبرق استان گ يرويع نيشرکت توز

 ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

با  يچرخه دانش سازمان يارائه مدل راهبرد

بر  يمبتن يکرد استفاده از سامانه هايرو

 مناسب ي، استاندارهايپردازش ابر

 يدانش سازمان يلزوم طبقه بند

24 
ت حمل و يت بحران با محوريريکنترل و مد

 برق يرويع نيتوز ينقل درشرکتها
 ت توزيع نيروي برق استان گيالنکشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

نه يت بهيريجهت کنترل و مد يمدلارائه 

 ت حمل و نقليبحران با محور
 ت بحرانيريمد

25 
تهيه برنامه چهارم تحقيقاتي جامع برق 

 اصفهان اي منطقه
 اصفهان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

و برنامه هاي  در تهيه اين برنامه بايد چالشها

راهبردي صنعت برق اصفهان با توجه به 

سرفصلهايي نظير تجديد ساختار و بازار برق 

نده و کنولوژيهاي جديد نيروگاههاي پراک،ت

با توجه به لزوم برنامه ريزي جهت استفاده موثر از 

استفاده از نتايج پروژه ها در  اعتبارات تحقيقاتي و

الت و تهيه نقشه راه صنعت برق کراستاي رفع مش

تهيه اين برنامه از الويتهاي پژوهشي صنعت برق 
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ه هاو پايش وضعيت و نقش اطالعات کريز شب

 و ... مد نظر قرار گيرد

 بشمار ميرود.

26 

توسعه فرهنگ  يدر راستا يين الگوييتع

 يرويع نيدر شرکت توز يت مشارکتيريمد

 برق استان هرمزگان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 هرمزگان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

و توسعه  ييبه منظور شناسا يارائه مدل

 -1در شرکت  يت مشارکتيريفرهنگ مد

مرتبط با  ي، توسعه و بهبود ابزارها ييشناسا

 ييشناسا-2 يت مشارکتيريمد ياده سازيپ

ت يريعوامل موثر بر توسعه و بهبود فرهنگ مد

 در سازمان يمشارکت

ت يريمد ياده سازيپ يتوسعه و بهبود ابزارها -

 -3 يانسان يروين يش بهره وريافزا-2 يمشارکت

توسعه عوامل موثر  -4سازمان  يش بهره وريافزا

يبر فرهنگ مشارکت  

27 

ران و يمد يکار يت زندگيفيک يبررس

برق استان  يرويع نيتوزکارکنان شرکت 

الزم  يهرمزگان و ارائه مدل و راهکارها

 جهت بهبود آن

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 هرمزگان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

 يکار يت زندگيفيک يت فعلين وضعييتع -

و ارائه مدل  يطراح -ران يکارکنان و مد

 يت زندگيفيشده در خصوص ک يجامع بوم

بهبود در خصوص  يارائه راهکارها - يکار

ران و يمد يکار يت زندگيفيسطح ک يارتقا

 کارکنان

 يها¬زميت کارکنان و مکانيش رضايافزا -

 يستي، زيمسائل بهداشت به توجه لزوم - يزشيانگ

 يکاهش فشارها و استرس ها -ط کار يو مح

و  يکار ين زندگيجاد تعادل بيا - يشغل

يخانوادگ  

28 
 اي منطقهن سند توسعه شرکت برق يتدو

 ينده پژوهيکرد آيهرمزگان با رو
 هرمزگان اي منطقهت برق کشر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

ن يموجود در حوزه، تدو يآت يه روندهايته

هرمزگان )به  اي منطقهبرق  يآت يوهايسنار

ها  ين خروجي(، با استفاده از ايصورت کل

برق  يها و برنامه ها ياست ها و استراتژيس

 گردد. ين ميبا برنامه ششم تدو اي منطقه

استان هرمزگان به عنوان  اي منطقهشرکت برق 

رگذار در يار تاثيبس يخدمات ياز ارگان ها يکي

واضح در  يحرکتم خطوط يازمند ترسيجامعه4 ن

،  يدن به سرآمديرس يباشد و در راستا ينده ميآ

ن شرکت که در بردارنده ين سند توسعه ايتدو

در تحقق  ياساس يز باشد،گامينده نيآ يوهايسنار

 باشد. ين مهم ميا

24 
با  يقابل واگذار يت هايفعال يت بندياولو

 ABCک به روش يدگاه استراتژيد

استان ت توزيع نيروي برق جنوب کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

 يت هايموثر در فعال ياستخراج مولفه ها

ت ها يفعال يت بنديو اولو يقابل برون سپار

 يبوم يت جهت واگذاريبر اساس وزن اهم

با توجه به  يقابل واگذار يطرح ها يساز

 ل منطقهيپتانس

با  يقابل برون سپار يت هايمند نمودن فعالنظام 

 يتيريکالتن مد ياست هايتوجه به س

33 

قراردادها و  ير در اجرايعوامل تأخ ييشناسا

نه کردن يجهت کم يعمل يارائه راهکارها

 ر در قراردادهايتأخ

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مديريتي و راهبري مطالعات 

 هاي برق تکشر

و  يکارسنج -ر در قراردادهايکاهش زمان تأخ

ت ها با در نظر گرفتن زمان يفعال يزمان سنج

ر يموثر در تاخ يقراردادها استخراج مولفه ها

 ريمنجر به تاخ يندهايبهبود فرا -قراردادها

 يبازرگان يند هاياصالح و بهبود فرآ

31 

 يزيبرنامه ر ديجد يبيک مدل ترکي يطراح

ع برق يشرکت توز يبر اساس مشخصه ها

 زدياستان 

 ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر
4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

ان مدت و يبلندمدت و م يه برنامه هايته

ا منابع و يکوتاه مدت شرکت ،ارتباط برنامه ها 

 برنامه ها يکنترل شاخص ها بودجه شرکت و

ند يو مستند نمودن فرآ يزينه کردن برنامه رينهاد

نه از منابع موجود شرکت يز استفاده بهيآن و ن

ه برنامه يک شرکت و تهياهداف استراتژ يدرراستا

ان مدت و بلند مدت مشخص يکوتاه مدت ،م يها

شود و ارتباط آن با اهداف شرکت از جمله اهداف 
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ر اهداف کوتاه مدت شرکت يساک و ياستراتژ

ن شاخص ها و يين نمره تعين شود.همچنييتع

 عملکرد برنامه ها مشخص گردد.

32 

و شناخت تمرکز و ارائه راهکار جهت  يبررس

برق  يرويع نيدر شرکت توز ييتمرکز زدا

 جنوب استان کرمان

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

در شرکت  ييتمرکز زدا ين راهکارهايتدو

 برق جنوب استان کرمان يرويع نيتوز

شناخت تمرکز موجود در ساختار و روند  -1

برق جنوب  يرويع نيشرکت توز يت هايفعال

ض يارائه راهکار به منظور تفو -2استان کرمان 

ساختار طبق  ر روند وييارات و تغياخت

ريتوان يدستورالعمل ها  

33 

ند ير گذار بر فرآيزان عوامل تاثيم يبررس

 يرويع نيکارکنان شرکت توز يتوانمند ساز

 برق استان خوزستان

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 خوزستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري 

 هاي برق تکشر

توانمند ساز با هدف  يشاخص ها ييشناسا

 برق خوزستان يرويع نيکاربرد درشرکت توز
 پرسنل يش بهره وريافزا

34 
ع برق و يتوز يعلل سرقت شبکه ها يبررس

 ازآن يريجلوگ يمناسب برا يارائه راهکارها

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 خوزستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مديريتي و راهبري مطالعات 

 هاي برق تکشر

سرقت) فقر 4  يعلت ها ييو شناسا يبررس

و ...(  يتي4 نا رضاي4اجتماع ياسي4 س ياقتصاد

ن ياز ا يريمناسب جهت جلوگ يو راهکار

 ده شوميپد

ار سخت آب و يط بسيشبکه برق با شرا يداريناپا

با وجود  يقابل توجه ينه هايل هزيهوا و تحم

 خاص يطيط محيشرا

 

 ه سراسريکمطالعات اقتصادي در مورد لزوم گسترش شب .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

1 

 ين و قانونينو يل روشهايو تحل يبررس

 يه گذار خارجيسرما يمشارکت با شرکتها

 در صنعت برق يه گذاريمشتاق به سرما

 اي منطقهت برق کشر

 خراسان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد لزوم گسترش 

 ه سراسريکشب

 ين و قانونينو يل روشهايو تحل يبررس

 يه گذار خارجيسرما يمشارکت با شرکتها

در  يخارج يشرکت ها يه گذرايلزوم سرما

 صنعت برق

 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکاستفاده از توليد پرامطالعات اقتصادي در مورد  .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

از  يناش ييو صرفه جو يو اقتصاد يفن يبررس 1

 يد پراکنده بر روين تولياضافه شدن مولد

 مشهدع در شهر يشبکه فوق توز

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

 يناش ييو صرفه جو يو اقتصاد يفن يبررس

 د پراکندهين تولياز اضافه شدن مولد

 د پراکندهيلزوم استفاده از تول
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د يحداکثر توان تول يو اقتصاد ين فنييتع 2

 پراکنده در شهر مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

د يحداکثر توان تول يو اقتصاد ين فنييتع

 پراکنده در شهر مشهد

 د پراکندهياستفاده از توللزوم 

استفاده از حرارت  يو اقتصاد يمطالعه فن 3

ه کردن يلر جهت تصفيدودکش بو يخروج

 فاضالب

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ شرکت مديريت توليد برق کرمان

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

 استفاده از منابع تجديد پذير از حرارت خروجي بويلرهااستفاده 

استفاده از حرارت  يو اقتصاد يفن يبررس 4

روگاه کرمان جهت ين يلر هايبو يخروج

روگاه ين يش ساختمان هايستم گرمايس

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ شرکت مديريت توليد برق کرمان

 مديريتي

استفاده از توليد مطالعات اقتصادي در مورد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

استفاده از حرارت خروجي بويلر جهت 

 گرمايش ساختمانهاي نيروگاه

 استفاده از منابع تجديد پذير

مطالعه اثر بخشي دستورالعمل مولدهاي  5

ه عگذاري در توس بر سرمايه کوچکمقياس 

 مولدها

4 اقتصادي و يکالن انرژمطالعات  مازندران اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

 يه گذاريسرما ير مشوقهايمطالعه تاث

و طول دوره آن،و پرداخت  يني)قرارداد تضم

 يبررس-ت مولدها ي( بر توسعه ظرفيآمادگ

ر توسعه مولدها بر توسعه شبکه فوق يتاث

 انتقال يع و پستهايتوز

اس يمق ينقش قابل مالحظه حضور مولدها

 و توسعه شبکه يکوچک در بهره بردار

در  CHP يروگاه هاين يريمطالعه بکارگ 6

 الميع برق استان ايشبکه توز

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان ايالمکشر

 مديريتي

از توليد مطالعات اقتصادي در مورد استفاده 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

ق يد برق از طريت توليع با قابلين صناييتع

 CHPروگاه ين

- د يتول ينه هايش راندمان و کاهش هزيافزا

ع در استانيبرق صنا  

جهت  يکوچک باد ين هاياستفاده از تورب 7

و  يتلسکوب يه هايپا يين برق روشنايتام

 يديخورش يسه با انرژيمقا

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 خوزستان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد 

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکپرا

ر و حذف يد پذيتجد يهاياستفاده از انرژ

 يه هاين کننده برق پايتام يشبکه ها

 ييروشنا

از تردد  يديباد تول ياستفاده از انرژ

 خودروها در اتوبانها

 

 سازي مطالعات خصوصي .1.12

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

بررسي برونسپاري پرونده هاي حقوقي به لحاظ  1

ت توزيع برق کن در شرآيفيت و آثار مالي ک

 آذربايجان غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ توزيع نيروي برق آذربايجان غربيت کشر

 مديريتي

يفيت کاهش هزينه ها و ارتقائ کدستيابي به  سازي مطالعات خصوصي

ت کنتايج حاصله در پرونده هاي حقوقي شر

 محصول نهايي : گزارش مدون تحقيقاتي

ارها از جمله پرونده هاي کضرورت محول نمودن 

 وصيحقوقي به بخش خص

به منظور  يجاد سامانه ايا مدل و يطراح 2

ن يتام زات ويت جامع تجهيفيت کيريمد

شده با  يبرون سپار يکنندگان در پروژه ها

 تيفيک يهدف ارتقا

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق غرب مازندرانکشر

 مديريتي

ون ياتوماسجاد سامانه يوا يستميمدل س يطراح سازي مطالعات خصوصي

 تيفيت جامع کيريمد

ک يانجام پروژه ها بصورت  يامروزه برون سپار

ع در حال انجام يتوز يند مستمر در شرکتهايفرا

ژه در يبو يبرون سپار يدهاياز تهد يکيباشد  يم

زات يت تجهيفيد دردست کاهش کيکل يپروژه ها

 يمانکاران ميواستفاده شده توسط پ يداريخر

نان يت اطميباشد که به تبع آن باعث کاهش قابل
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ن چالش يا يع برايتوز يشبکه ها شده شرکتها

جاد مدل يتجربه کرده اند ا يمتفاوت يراهها

از  يکيخدمات  يونيآن در بستر اتوماس يوطراح

ن يرفع ا يتواند برا ياست که م ييوه هايش

ن يت تاميفيت کيريد هرچه مديچالش بکار ا

تر باشد  يستميزات جامع تر وسيکنندگان وتجه

نان شبکه باالتر خواهد يت اطميم قابليبطور مستق

 بود.

ان يمانکاران با استفاده از روش تابع زيپ يابيارز 3

 يتاگوچ

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 مديريتي

جاد رقابت جهت يا يمانکاران در راستايپ يابيارز سازي مطالعات خصوصي

 ه خدمات .يت ارايفيارتفاء ک

ان و يمشتر يها ازير نوع تقاضا و نييبا توجه به تغ

ها در  سازمان يها تيبا در نظرگرفتن محدود

از  يکيخصوص استفاده از منابع و امکانات، 

ن موانع و مشکالت استفاده از يکاهش ا يها روش

 يخدمات به بخش خصوص يا واگذاريمانکاران يپ

ن نکته توجه نمود که در صورت يد به ايباشد.با يم

مانکاران، اهداف ين پيعدم دقت در انتخاب بهتر

وارد   انيشده محقق نخواهد شد و بعضاً ز فيتعر

ن پژوهش يد خواهد بود. که در ايار شديشده بس

بر  يمانکاران سعيعملکرد پ يابيو ارز يبا بررس

شده  يسپار ت خدمات برونيفيارتفاء سطح ک

ها به  مانکاران با توجه به شاخصيگردد و پ يم

 شوند. يم يابيآمده ارز دست

ن ييمانکاران و تعيپ يابينظام ارز يب شناسيآس 4

 يد ارائه راهکارهايجد يارهايمولفه ها و مع

 ياتيعمل

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

موثر و کارآمد  ياستخراج مولفه ها و وزن ها سازي خصوصيمطالعات 

مانکاران بر يمانکاران انتخاب پيجهت انتخاب پ

 يکرد بوميت با رويو صالح يستگياساس شا

 يساز

 يها يريم گيتصم - يمانکاريه پيت بنيتقو

 -مانکارانيپ يابيح در خصوص ارزيصح يتيريمد

دفاتر  يش بهره وريعوامل مؤثر در افزا يبررس 5

 شخوان دولتيپ

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

 مديريتي

شخوان و يخدمات به دفاتر پ يش واگذاريافزا سازي مطالعات خصوصي

 نيمشترک يتمنديرضا

 يشخوان و بررسيت دفاتر پيدر وضع يبازنگر

 از عملکرد دفاتر يمشکالت ناش
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 هاي توليد، انتقال و توزيع ارهاي مختلف در بخشکها و يا راه نولوژيکارگيري تکارزيابي فني و اقتصادي به  .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ک جهت ياولترا سون يستم هاياستفاده از س 1

ع يتوز يدر ترانس ها ياز پرنده زن يريجلوگ

 برق

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 يزد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 هاي توليد، انتقال و توزيع بخش

ک ي ياده سازيو پ يو طراح يامکان سنج

از  يريک با هدف از جلوگيستم اولتراسونيس

 يپرنده زن

مدرن و  يک هايتکن يريبا توجه به کارگ

 ينان شبکه هايت اطميش قابل قبول قابليافزا

از عوامل مشکل ساز رفع شده  ياريع بسيتوز

ن يشتريزد بيدر حال حاضر در استان  و است

از به ياست که ن يا خطا پرنده زني يعلل خاموش

مطرح ساخته ک روش امن و در دسترس را ي

 است.

جهت  يو تکنولوژيب ياستفاده از روشها 2

 محل در درختان يهاشاخه يجادرشد منفيا

 شبکه عبور

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 يزد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 انتقال و توزيعهاي توليد،  بخش

ط يک روش دوستدار محيوارائه  يامکان سنج

ت رشد در يجاد حساسيست جهت ايز

و معابر  يج در مناطق شهريدرختان را

 يعموم

 يکابل ها يرير بکارگياخ يهرچند در سال ها

از  ياريروکش دار بس يم هايخود نگهدار وس

 يم را کاهش داده است. وليمشکالت حر

 يکيم شبکه ها يهمچنان رشد درختان در حر

 ياست که با قطع درختان حل م ياز مشکالت

از  يدهد برخ يمطالعات نشان م يشود. برخ

 يسيدان مغناطيدر محدوده م ياهيگ يگونه ها

نکه رشد درخت متوقف يکند و بدون ا يرشد نم

 جاد شود.يا يطيست محيا مشکل زيشود 

 سک دريت ريريبرنامه مدتم اعمال يارائه الگور 3

 يآت يف پروژه هايتعر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خوزستان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 هاي توليد، انتقال و توزيع بخش

، ييمدون جهت شناسا ين دستورالعمليتدو

 يريشگيت پيسکها و درنهايش و کنترل ريپا

ن يا درحيپروژه قبل و  يسک هايو پاسخ به ر

ر يخوزستان ، توان اي منطقهانجام شرکت برق 

 روي، وزارت ن

.  يا منفيا مثبت هستند يپروژه  يسک هاير

، ياحتمال يمثبت شامل فرصت ها يسک هاير

، شناخته شده، عمده، فعال و يدرون سازرمان

شامل  يمنف يسک هايشاهنگ هستند و ريپ

، شناخته ي، برون سازمانياحتمال يد هايتهد

و دنباله رو هستند. لذا  ي، انفعالينشده، جزئ

د ياز شديسازمان ما ن يکنون يط اجتماعيدرشرا

ت يريو اعمال مد يابيارز يبه سازو کارها

خود دارد که  يآت يف پروژه هايسک در تعرير

ت و ضرورت اعمال نقشه راه يست اهميبا يم

 يآت يسک در پروژه هايت ريريمد ياده سازيپ

 ران ارشد هشدار داده شود.يمد يبرا

 يفضاها ييجهت روشنا يعياستفاده از نور طب 4

 نور عيتوز و انتقال يهاق لولهياز طر يداخل

سازمان بهره وري انرژي ايران 

 )سابا(

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 هاي توليد، انتقال و توزيع بخش

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

پروژه  يق+ )اجراي: گزارش تحقيينها

 در صورت امکان( يشيآزما

شرفته در يپ يها يگسترش استفاده از فناور

 يعيکرد استفاده از نور طبيبخش مصرف با رو

ک يالکترون يترانسفور ماتورهار يتاث 5

ت توان در يفيک ي( بر پارامترهاPETقدرت)

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 يزد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

ن نوع يا يريامکان بکارگ يبررس

 يترانسفورماتور با هدف بهبود شاخص ها

فه يوظ يع در شکل سنتيتوز يترانسفورماتورها

را  يون و انتقال انرژيزوالسيانتقال ولتاژ، ا
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هوشمند  يبا توسعه شبکه ها يبرعهده دارند.ول ها DERشامل ِ يدرهايت توان در فيفيک توزيعهاي توليد، انتقال و  بخش يکيالکتر يع انرژيستم توزيس

د يهوشمند و منابع تول يو ظهور شبکه ها

چون کنترل فعال ولتاژ  ياز به ملزوماتيپراکنده ن

م يت توان ،تنظيفيک يه شاخصهايم کليتنظ

ب توان و..... بخصوص با توجه به دو طرفه يضر

از خواهد بود يار مورد نيان توان بسيشدن جر

تواند موارد مذکور را  يکه م يزاتياز تجه يکي

ک قدرت يلکترونپوشش دهد تراتنسفورماتور ا

(PETاست .در ا)رود  يت انتظار مين اولوي

ن نوع ترانسفورماتور با هدف يا يريامکان بکارگ

 يدرهايت توان در فيفيک يبهبود شاخص ها

 رد.يقرار گ يها مورد بررس DERشامل ِ

ن ينو يها يتکنولوژ ييق و شناسايتحق 6

 کشور يروگاه هاين ينده هايکاهش انتشار آال

بهره وري انرژي ايران ) سازمان 

 سابا (

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 هاي توليد، انتقال و توزيع بخش

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحق يينها

 کشور يدار بخش انرژيضرورت توسعه پا

 Zero يهاروگاهيق در مورد نيمطالعه و تحق 7

Emission آنها در کشور يريو امکان بکارگ 

سازمان بهره وري انرژي ايران ) 

 سابا (

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

ارگيري کارزيابي فني و اقتصادي به 

ارهاي مختلف در کها و يا راه نولوژيکت

 توزيعهاي توليد، انتقال و  بخش

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحق يينها

 کشور يدار بخش انرژيضرورت توسعه پا

 

 وري يفيت و بهرهکمطالعات  .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 يسازمان زان تعلق و تعهديو سنجش م يبررس 1

 يکارکنان برق غرب و ارائه روشها و راهکارها 

 بهبود يعمل

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ غرب اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

زان تعلق ين پروژه ابتدا نسبت به سنجش ميدر ا

ه کارکنان برق غرب با يکل يو تعهد سازمان

 ياستاندارد ها و يعلم ياستفاده از ابزارها

ه و يج مورد تجزيمربوطه پرداخته شده، سپس نتا

ر يعلل تاث ييل قرار گرفته و نسبت به شناسايتحل

ده و سپس يگرد يج دسته بنديگذار اقدام و نتا

الزم با هدف ارتقاء  يو عمل يعلم يراهکارها

و درجهت  يزش و تعهد و تعلق سازمانيانگ

ک از يکارکنان ارائه شده و هر يش بهره وريافزا

 يجهت امکان اجرائ يت بنديراهکارها با اولو

 رند.يگ يل قرار ميه و تحلينمودن آنها مورد تجز

زش يدر انگ يت تعهد و تعلق سازمانياهم

نه وظائف با هدف يکارکنان در جهت انجام به

شبکه و تداوم انتقال  يداريت و پايحفظ امن

 برق يانرژ
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ت يريستم مديموثر بر استقرار سن عوامل ييتع 2

 برق فارس يرويع نيدانش در شرکت توز

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

ت يريستم در مديرگذار بر سيشناخت عوامل تأث

ستم در شرکت ين سيدانش، جهت استقرار ا

 عيتوز

که در  يتوجه به نقش مهمت دانش با يريمد

د ينما يفا ميا ينيبه دانش ع يل دانش ذهنيتبد

 ييها در تحقق اهداف سازمان ينقش مهم يدارا

تفکرخالق و نوآور در رأس هرم  ياست که دارا

ن راستا عوامل موثر يهستند. که در ا يسازمان

گر عوامل يزه و دي، انگيآور مانند: فرهنگ، فن

ز يو آنال يو به بررس رديگ يقرار م يمورد بررس

 يرويع نيت دانش در شرکت توزيرياستقرار مد

 شود. يبرق فارس پرداخته م

ت دانش بر يريستم مدير سيسنجش تأث 3

ع برق يدر شرکت توز يانسان يروين يساز توانمند

 استان فارس

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

ل يت دانش بر تشکيريستم مدير سيتأث يبررس

توانمند و مشخص نمودن عوامل  يانسان يروين

موثر بر کارکرد پرسنل جهت ارتقاء سطح دانش و 

 پرسنل. يريادگي

ن منبع يبه عنوان مهمتر يانسان يرويت نياهم

ر قابل انکار يثابت شده و غ يامر يهر سازمان

با توجه به رقابت  يپرچالش کنون ياياست. در دن

و  يانسان يرويها جهت بقاء ن د سازمانيشد

ن يدارد. در ا يز را در پيجاد تمايتوانمند ا

افراد و کارکنان،  يديپژوهش با توجه عوامل کل

افراد  يها که دانش، تجربه و مهارتيبطور

ت ارائه خدمات يفيها، سرعت و ک نهيتواند هز يم

ن يخود قرار دهد، که ا ريرا به شدت تحت تأث

 گردد. يز ميو آنال يعوامل بررس

و عملکرد  يکار يت زندگيفين ارتباط کييتب 4

ع برق استان يدر کارکنان شرکت توز يسازمان

 فارس

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

1- کارکنان  يکار يزندگت يفيزان کين مييتع

زان عملکرد ين مييتع-2ع برق يشرکت توز

و  يکار يت زندگيفيارتباط ک يبررس-3 يسازمان

ل داده ها با توجه به يتحل-4 يعملکرد سازمان

الزم به  يها يت بررسيماتل و در نهايک ديتکن

کيناميستم ديکمک نرم افزار س  (vensim) 

5- ارتقاء  يک نظام نامه برايه و استخراج يته

 ين بروژه فوق ميو همچن يکار يت زندگيفيک

هر شرکت به لحاظ  يست منحصر به فرد برايبا

و  ي، فرهنگ سازمان يميط اقليتفاوت در شرا

هر شرکت باشد يبرا ياجتماع يها يژگيو  

ع برق استان بعلت قرار يمختلف توز يشرکت ها

متفاوت )محل استقرار( و  يط کاريگرفتن در مح

 يو تعداد پرسنل و فرهنگ ها ينوع استخدام

 يکه برس يتياهم يو از طرف يمتفاوت سازمان

کارکنان در جهت ارتقاء  يکار يت زندگيفيک

ق ين تحقيسازمان دارد لذا ضرورت انجام ا

(از ي)درون سازمانيک مطالعه داخليبصورت 

 برخوردار است. يت خاصياهم

انشعاب  يدر واگذار يرحضوريخدمات غ ياثربخش 5

 يمانديو د ين عاديمشترک

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

ن برق يان و مشترکيت متقاضيش رضايافزا

نکه الزامات در اکثر مواقع زمان بر يباتوجه به ا

 ن شود.يدر مشترک يتينارضاجاد يهستند وباعث ا

ن برق يان و مشترکيت متقاضيش رضايافزا

نکه الزامات در اکثر مواقع زمان بر يباتوجه به ا

 ن شود.يدر مشترک يتيجاد نارضايهستند وباعث ا

ت و حجم يدر ارتباط با ماه يق و بررسيتحق 6

ف و ارائه يپرسنل با شرح وظا يشغل يتهايفعال

 يجهت بهبود بهره ور ييراهکارها

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

و  يله بررسيشرکت به وس يش بهره وريافزا

 يت حوزه هاينه حجم کار و فعاليمطالعه در زم

 ياز برايمورد ن يانسان يرويمختلف و تعداد ن

و برنامه مدون  يدر دسترس نبودن اطالعات کاف

پرسنل با توجه  يزان حجم کارين مييجهت تع

ران يمد يريم گيشان جهت تصميت شغليبه ماه
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 شرکت يش بهره وريو افزا ت و حجم کاريانجام امور متناسب با ماه

ن کننده بازار، ييمهم تع يشاخصها يبررس 7

 يه، محصوالت، انرژي)مواد اول يمتيق يشاخصها

( در توسعه صنعت فوالد در کشور و نقش يمصرف

 بخش صنعت يش شدت انرژيا افزايآن در کاهش 

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

صنعت و نبود ن يدر ا يانرژ يمصرف باال

ن ينه لزوم توسعه ايدر زم ياديمطالعات بن

بخش  ير آن بر شدت انرژيصنعت در کشور و تاث

 صنعت کشور

 خدمات يهاکسب و کار شرکت يتوسعه فضا 8

 طيشرا و يانرژ عملکرد بر يمبتن يقراردادها يانرژ

 ين ماليمه، تامي((، بM&V ن،يتضم:  آنها ضوابط و

کا به يآلمان و امر يکشورها يو .... مطالعه مورد

ه به يل و ترکيافته و برزيعنوان دو کشور توسعه 

 عنوان دو کشور در حال توسعه

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ سازمان بهره وري انرژي ايران ) سابا (

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

کسان است. محصول يق يهدف: با عنوان تحق

 قي: گزارش تحقيينها

 يمبتن يقراردادها يه مشخص برايعدم وجود رو

ر يدر کشور و تاث يانرژ ييجو-بر عملکرد صرفه

 يبرنامه ها يفيک ين قراردادها در ارتقايا

 درکشور يت انرژيريمد

ت توزيع برق کبررسي سطح درگيري شغلي در شر 4

 مشهد

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

ت جهت کشناخت از سطح درگيري شغلي شر

 تصميمات مديريتي

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

ت کبررسي مديريت زمان، در ميان مديران شر 13

 توزيع برق مشهد

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

شناخت از سطح مديريت زمان درم يان مديران 

 ت جهت تصميمات مديريتيکشر

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز 

 ساخت سرمايه انساني

ت کبررسي سطح استرس در ميان پرسنل شر 11

 توزيع برق مشهد

نيروي برق شهرستان ت توزيع کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

ت جهت کشناخت از سطح استرس پرسنل شر

 تصميمات مديريتي

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

 بررسي تاثير جو سازماني بر بهبود 12

 MISهاي شاخص

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز  MISبهبود شاخص هاي 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

يفيت کبر بهبود  S5بررسي تاثير اجراي نظام  13

 ت توزيع برق مشهدکاري پرسنل شرکزندگي 

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز  5sشناخت از سطح تاثير گذاري نظام 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

بررسي تاثير سطح سلسله مراتب نيازهاي پرسنل  14

 ايزنيکبر ارائه پيشنهادات 

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

شناخت از سطح سلسله مراتب نيازهاي پرسنل 

 ت جهت تصميمات مديريتيکشر

، در زير 1435انداز در راستاي تحقق چشم 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

بررسي رابطه بيوريتم و رضايت شغلي پرسنل  15

 ت توزيع برق مشهدکشر

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

شغلي ننده رضايت کشناخت عوامل ايجاد 

 ت جهت تصميمات مديريتيکپرسنل شر

، در زير 1435در راستاي تحقق چشم انداز 

ساخت سرمايه انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 

 شغلي

ت کانجام پروژه حسابداري منابع انساني پرسنل شر 16

 توزيع برق مشهد

ت توزيع نيروي برق شهرستان کشر

 مشهد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

، چشم انداز منابع انساني 1435در راستاي  ت توزيع برق مشهدکارزش گذاري پرسنل شر

 ردکت، سرفصل ارزيابي عملکشر



       991                                                                                                                                                                                                                              رمجموعهيز يها ر و  شرکتيشرکت توان

                                                                                     
 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 سنجش ميزان اثر بخشي ابزارهاي تبليغاتي و 17

 تکاطالع رساني شر

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

سنجش اثر بخشي ابزارها وروش هاي اطالع -

ارائه  -رساني ،فرهنگ سازي وآگاهي بخشي 

مدل وابزارهاي موثر اطالع رساني وفرهنگ سازي 

متناسب براي گروه هاي مختلف ذينفع شامل 

نندگان کين ، تامين کمراجعين، مشتر

تعيين نياز سنجي جهت  -ونمايندگان جامعه 

 انتظارات ونيازهاي اطالعاتي مخاطبين

سنجش اثربخشي روش هاي اطالع رساني -

رضايت مخاطبين از -وفرهنگ سازي موجود 

استفاده از  -روش ها وابزارهاي اطالع رساني 

 -تمام ظرفيت هاي اطالع رساني وفرهنگ سازي 

-ت وذينفعان کبرقراري ارتباط دوسويه بين شر

از  کاطالع رساني براي هريتدوين برنامه هاي 

 گروههاي مخاطب

ات ي)عمل شده يبرون سپار يند هايفرآ يباز طراح 18

 تيفيو خدمات( باهدف کنترل ک

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

 يبرون سپار يند هايفرآ  يو اقتصاد يفن يبررس

در استان با  يمانکاريپب يت سازيشده، ظرف

،  يمنيت ايفيت اجرا و کيفيهدف ارتقاء سطح ک

نه ، سودمند ين ، کم هزينو يشنهاد راهکارهايپ

ت در يفيوکنترل ک يمنيا يجهت فرهنگ ساز

 مانکارانيمورد پ

بنگاه اقتصادي  کت توزيع برق يزد بعنوان يکشر

ثر ک،نياز به برون سپاري خدمات با هدف حدا

ه به صورت کسازي بهره وري داشته است 

واگذاري تمام يا بخشي از فرآيند هاي ارزش 

ت يا سازمان هاي کت به شرکآفريني اين شر

اهش هزينه وافزايش سود کرد کديگر ،با روي

 يندهايانجام شده است.انتظار مي رود در فرآ

 يت بازنگريفيبه منظور کنترل ک يربرون سپا

 جاد گردد.يا

توزيع بر  يعملکرد شرکتها يمدل ارزياب يطراح 14

متوازن( ، مطالعه  ي)کارت امتياز BSCاساس مدل

 برق مازندران يرويع نيدر شرکت توز يمورد

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 مديريتي

يفيت و کمطالعات 

 وري بهره

عملکرد به جهت  يابيق تر ارزيمدل دق يطراح عيتوز يق تر عملکرد شرکت هايدق يابيارز

 شرکت يآت يها ين استراتژيتدو

 

 ينکاري و تبادل اطالعات توزيع و مشترکين، همکخدمات مشتر .1.11

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ان بر اساس مدل يمشتر يتمنديرضا يابيارز 1

SERVQUAL 

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 اصفهان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

ت خدمات يفيک يابيبه مدل ارز يابيدست -1

ارتقاء ان جهت يارائه شده به مشتر

اف ميان کاهش شکآنها و  يتمنديرضا

ات مشتري در ابعاد پنجگانه: کانتظارات و ادرا

 -3قابل اعتماد بودن  -2عوامل ملموس  -1

در  يهمدل -5ن خدمات يتضم -4 ييپاسخگو

هدفمندسازي و شفاف سازي  -2ارائه خدمت 

پروژه هاي بهبود سازماني، مبتني بر 

بر اساس نيازمندي هاي واقعي مشتريان و 

 خروجي هاي مدل فوق

ان يمشتر يها و خواسته هايازمندين نييتع -1

ت خدمات ارائه شده توسط يفيک يابيارز-2

هاي يازمنديسه نيمقا-3امورها و برق شهرستانها 

ن نقاط بهبود ييمشتري و خدمات ارائه شده و تع

ان رصد کام -4ت خدمات يفيبه منظور ارتقاء ک

يفيت خدمات کدوره اي وضعيت ابعاد مختلف 

از امورهاي برق، و تدوين و اجراي  کدر هر ي

اقدامات پيشگيرانه و اصالحي به منظور بهبود 

 شاخص هاي ارائه خدمات
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و تحليل روش ارائه خدمات  يابيعارضه  2

ع از طريق دفاتر يتوز يغيرحضوري شرکتها

 روستايي ICTشخوان دولت و يپ

توزيع نيروي برق استان ت کشر

 اصفهان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

تحليل الگوي رفتاري مشتريان در خصوص  -

مراجعه و اخذ خدمات غيرحضوري از طريق 

ارائه داليل مربوط به نوسان  -2دفاتر خدماتي 

طريق دفاتر پيشخوان وروند ارائه خدمت از   

ICT سال  کدر دوره هاي مختلف زماني ي

عارضه يابي عدم رشد روند ارائه خدمت از  -3

، در شهرستان ICT طريق دفاتر پيشخوان و

عارضه يابي عدم  -4هاي پايينتر از ميانگين 

رشد روند ارائه خدمت از طريق دفاتر 

، در خصوص خدمات پس از ICT پيشخوان و

ن نقاط قوت و ضعف و تبيي -5فروش 

تهديدات و فرصت هاي روش ارائه خدمات 

ليبر تحل يتوسط دفاتر، مبتن ير حضوريغ  

SWOT 

ارايي روش کمطالعه در خصوص اثربخشي و  -1

ع از يتوز يارائه خدمات غيرحضوري شرکتها

شخوان دولت ويطريق دفاتر پ  ICT  روستايي

و  يل عملکرد دفاتر خدماتيو تحل يابيارز-2

نقاط و ضعف و قوت روش ارائه خدمت  نييتع

د ها و فرصت ها در خصوص ين تهدييتع-3

توسط  ير حضوريارتقاء شاخص ارائه خدمت غ

يمتقاض  

اهش تعداد دوره هاي قرائت لوازم اندازه ک 3

ين خانگي و افزايش تعداد دوره کگيري مشتر

هاي صدور صورتحساب با استفاده از داده 

استخراخ پروفايل ( و Data miningاوي )ک

 مصرف

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 اصفهان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

اهش هزينه هاي فرايند کصرفه جويي و  -1

نتور، چاپ و توزيع صورتحساب به کقرائت 

قراردادهاي )با مقياس  63ميزان حداقل %

ميليارد ريال در  4/32، برابر است با 44سال 

سال(، و همچنين عدم نياز به افزايش ساالنه 

نفر در سال با  8تعداد مامورين قرائت )حدود 

 -2ين ساليانه( کتوجه به روند جذب مشتر

حمايت از محيط زيست و اقدام در خصوص 

اغذ در فرايند چاپ و توزيع کحذف مصرف 

ان افزايش اعتبار و قابليت کام -3صورتحساب 

و  GIS اطمينان طرح، از طريق نرم افزار

ه: اندازه کارتباط نرم افزاري با اتوماسيون شب

گيري قدرت خروجي هر پست و مقايسه با 

ين زيرمجموعه آن کمجموع مصارف مشتر

 -1پست )برخي از نتايج اين اقدام عبارتند از: 

 شناسايي -2ه کبهبود محاسبه تلفات شب

محدوده هاي جغرافيايي و انشعابات نيازمند 

 -3به آزمايش موردي لوازم اندازه گيري 

شف محدوده انشعابات کتسهيل و تسريع در 

نتورهاي داراي خطاکغيرمجاز و  ) 

با عنايت به روند فزاينده هزينه هاي فرايند  -1

قرائت و توزيع صورتحساب و نيز هزينه هاي 

تعداد مامورين  پرسنلي و نيازمندي به افزايش

قرائت در هر سال، طرح داراي اولويت مي ياشد. 

لزوم تحليل، بهره برداري و ايجاد ارزش  -2

 کافزوده از حجم باالي داده هاي موجود در بان

ت کهاي اطالعاتي و نرم افزارهاي تخصصي شر

ه نحوه انجام فرايند کاز آنجا  -3هاي توزيع 

سال،  قرائت و توزيع صورتحساب در طول دهها

از بهبود چشمگيري بهره نبرده است، لزوم تغيير 

نحوه نگرش به مساله و ارائه روشهاي جديد 

ها و ابزارهاي نوين، به شدت  کنيکمبتني بر ت

 .احساس مي گردد
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ارهاي پياده سازي کبررسي پيش نيازها و راه 4

CRM ت ک)مديريت ارتباط با مشتري( در شر

 توزيع برق استان اصفهان

زيع نيروي برق استان ت توکشر

 اصفهان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

عموماً به سه گروه طبقه بندي  CRMاهداف 

در  ييصرفه جو -1ه عبارتند از: کمي گردند 

اثرات  -3ش درآمد و يافزا -2نه ها، يهز

ک تشريح اهداف به شرح ذيل مي ياستراتژ

اهش و حذف هزينه هاي ناشي از ک -1باشد: 

عدم ارتباط مستقيم و تعريف شده با 

مشتريان )شامل هزينه هاي پستي، توزيع 

ي اخطاريه ها و اطالعيه ها، هزينه هاي کفيزي

طرفه بدليل فقدان کپرسنلي، انجام اقدامات ي

 -2ارتباط و هماهنگي بامشتري و غيره( 

 يت: سازمان با اجرايزان موفقيبود مبه

از رفتار غلط با  يت ارتباط با مشتريريمد

ندهاي فروش انشعاب و يان در فرآيمشتر

 يانرژي و خدمات پس از فروش اجتناب م

جه شناخت يش سود: در نتيافزا -3نمايد. 

ان، ارائه ارزش و سناريو هاي مختلف يمشتر

ت يزان رضايش ميپرداخت به آنها افزا

ابند محصوالت و ي يان در مي: مشتريمشتر

مشخص  يازهايخدمات سازمان هم راستا با ن

ش درآمد به دليل صرف يافزا -4آنهاست. 

را صرف  يمتر: سازمان زمان کمترکزمان 

ان مي نمايد، لذا ياطالعات مشتر يجمع آور

ان يرا به خود مشتر يشتريتواند وقت ب يم

رآمد ن در باال بردن دياختصاص دهد که ا

 سازمان موثر است.

نرخ فزاينده هزينه هاي ناشي از عدم ارتباط  -

مستقيم و تعريف شده با مشتريان )شامل هزينه 

ي اخطاريه ها و اطالعيه کهاي پستي، توزيع فيزي

طرفه کها، هزينه هاي پرسنلي، انجام اقدامات ي

بدليل فقدان ارتباط و هماهنگي بامشتري و 

ندي مشتريان، و در شناخت و طبقه ب -2غيره( 

نتيجه طبقه بندي ارائه خدمات و اقدامات قابل 

از طبقات با  کانجام سازمان، در خصوص هر ي

 v .توجه به نيازمندي ها و ويژگي هاي آن طبقه

براي مثال مي توان به هدفمندسازي و شفاف 

سازي سياست هاي فروش انشعاب، وصول 

و  مطالبات، آزمايش لوازم اندازه گيري، قرائت

 توزيع صورتحساب، مديريت سمت مصرف

(DR)  .اجتناب از  -3و غيره، اشاره نمود

 رفتارهاي غلط با مشتريان در طبقه هاي مختلف

ند وصول مطالبات در يمجدد فرآ يمهندس 5

 زديع برق استان يشرکت توز

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکمشترخدمات 

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

مربوط به جهت  يل هايو تحل ييند نهايفرآ

 يبر روش ها يق وصول مطالبات مبنيتحق

 ن و خالقانهينو

ند ياز فرآ يند وصول مطالبات بعنوان بخشيفرآ

ن و در ارتباط با بخشنامه يخدمات مشترک ياصل

از مراجع باالدست  يجيتدر ين نامه هاييها و آ

 يط يشکل گرفته ول يداخل يروش ها يبرخ

ر ساختار برق و يير با توجه به تغياخ يسال ها

ک يع بعنوان يتوز يمستقل شدن شرکت ها

ت در ادامه يار ر پر اهميند مستقل و بسيفرآ

 يتواند مرور بازنگر يع ميتوز يات شرکت هايح

رد تا اهداف يقرار گ يعلم ينه سازيو به

نظر در سود آن تا حداکثر ممکن بدست مورد

 د.يآ
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حداکثر انعطاف  يبرا يارتباط يارائه الگوها 6

 طرف تقاضا يريپذ

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

کم  يک مدل ارتباطي يه سازيو شب يطراح

ن به باال )از مشترک يينه و قابل اجرا از پايهز

ت انعطاف يجاد قابليتا بازار برق( جهت ا

 مطلوب. يريپذ

موجود در  يها DERز يقابل کنترل و ن يبارها

ره سازها يذخ يريز امکان بکارگيسمت تقاضا و ن

ک ياز به يتواند ينده ميک راهکار در آيبه عنوان 

ن يباال جهت تتامن به يياز پا يستم ارتباطيس

 جاد کرده است.ياز را ايمورد ن يريانعطاف پذ

 ين وکبررسي وضعيت موجود خدمات مشتر 7

يفيت آن در کارهاي عملي ارتقائ کارائه راه

 ت توزيع برق آذر بايجان غربيکشر

ت توزيع نيروي برق آذربايجان کشر

 غربي

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کهمين، کخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

دستيابي به شناخت از وضعيت موجود 

تالش در جهت ارتقاء  -ين کخدمات مشتر

به تحقق  کمک -ين برقکخدمات مشتر

 تکشر کاهداف برنامه ريزي استراتژي

مشخص نبودن وضعيت موجود خدمات 

ين برق کضرورت تامين رضايت مشتر-ين کمشتر

ار کتصميم گيري اعمال راهتحقيق پيش نياز  -

 ين استکهاي توسعه خدمات مشتر

ت يجهت سنجش رضا يه مدل وچارچوبيارا 8

ع برق غرب مازندران از ين شرکت توزيمشترک

 يت هايه شده با توجه به محدوديخدمات ارا

 وساختارها يقانون

ت توزيع نيروي برق غرب کشر

 مازندران

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

ه يودستورالعمل در نحوه ارا يه خط ومشيارا

 خدمات

رات مربوطه به يين وتغيمشترک يازهاين ييشناسا

 ه خدماتيمنظور تنوع وتوسعه ارا

، با يشيستم سرماين نوع سيانتخاب بهتر 4

ا در جهت يروز دن يهايانواع تکنولوژ يبررس

 زان مصرف، خاص استان هرمزگانيکاهش م

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 هرمزگان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

 يها، شاخصيريم گيتصم يارهاين معييتع

. مشخص کردن 2 يو اقتصاد يفن

مورد  يهايتکنولوژ يروز و بررس يهايتکنولوژ

 با همراه يفن يها¬ستمين سيي. تع3استفاده 

 نييتع. 4: ياقتصاد و يفن يها¬ليتحل

 و ينهائ نرخ نييتع. 5: ازين مورد يها¬نرخ

و ارائه گزارش  ي. جمع بند6: يريم گيتصم

 پروژه: ينهائ

" ع استان ين موضوع که درشبکه توزيباتوجه به ا

 يانرژدرصدازمصارف 85تا83ک به يهرمزگان نزد

ماه 4ک مصرف تابستان وبمدت يدرپ يکيالکتر

 يشيسرما يازبارها يازسال را مصرف ناش

دهند از جمله يل ميتشک يگاز يکولرها

 يها¬د توجه در خصوص بحثمور يها¬بخش

 است يشيسرما يها¬ستميس ،يانرژ يتيريمد

نه بر مناطق گرم يهز و سخت طيشرا ليدل به که

 ياريت بسياهم يو مرطوب جنوب کشور دارا

ط متوسط ين شرايدر ا که يا¬گونه به باشد¬يم

در استان  يکيالکتر يزان مصرف انرژيم

کل  يکيالکتر يبرابر متوسط انرژ 4هرمزگان 

 با که است يدرحال نيا. شود¬يکشور را شامل م

ط يشرا ياستاندارد ودارا ستميس کي ارائه

 توان¬يم ومرطوب گرم مناطق خاص آل¬دهيا

نه مصرف را کاهش داد. و يهز زانيم از% 53 تا

 رفاه کاهش بدون که شود¬ين مسئله سبب ميا

جاد يک مصرف که سبب ايزان پيم از يعموم

به عمل  يريجلوگ گردد¬يد ميط بد توليشرا

ن موضوع با ارائه يا يآورد. و در راستا

 طيشرا گرفتن نظر در و خاص يها¬يتکنولوژ

از  يريجاد متعادل کردن و جلوگيا به شبکه بار

ن يش بار در ساعات اوج مصرف شود. ايافزا
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زان يت است که ميمسئله از آن جهت حائز اهم

برابر  2سال  13د مصرف هر يالت توليتشک

زان تقاضا را جوابگو باشد. و به يتا م گردد¬يم

مگاوات برق  133طور متوسط ساالنه پنج هزار و 

 يال برايارد ريليهزار م 72 يبينه تقريبا هز

دن يرس يبرا و. باشد¬ياز ميد نين جديمشترک

ل عمده وجود ين عرضه وتقاضا سه دليبه تعادل ب

. عدم امکان 2وسته يد پي. تول1دارد: 

ن يبرق و ا ير بودن تقاضاي. متغ3 يساز رهيذخ

 يبرا يزيگردد که برنامه ريمسائل سبب م

مناسب  يجاد الگويمتعادل کردن مصرف و ا

بخش مصرف را در بخش مختلف باالخص 

از مصرف را به  يميکه بخش عظ يوتجار يخانگ

دهد در نظر گرفتيخود اختصاص م  

تبيين و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش  13

ين)دولتي / غير کميزان وصول بدهي مشتر

 دولتي( در بخشهاي انرژي و انشعاب

شرکت توزيع نيروي برق استان 

 سمنان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

تبيين و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش 

ين)دولتي / غير کميزان وصول بدهي مشتر

 دولتي( در بخشهاي انرژي و انشعاب

ين)دولتي / کافزايش ميزان وصول بدهي مشتر

 غير دولتي(

ند وصول مطالبات به يفرا يب شناسيآس 11

نقاط قوت و ضعف و کارا  يير شناسامنظو

 ط وصوليند جهت بهبود شراينمودن فرا

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

 يقيسه تطبياقدامات انجام شده و مقا يبررس

نه وصول يموفق در زم ير شرکتهايبا سا

موثر در  يت هايمطالبات. استخراج فعال

بهبود  -ش وصول مطالباتينه افزايزم

 ش وصول مطالباتيکرد افزايندها با رويفرا

بالقوه  يها يياز دارا يکينکه يبا توجه به ا

 يشرکت و جزو درآمد سازمان مطالبات مردم

ن مشکالت ياز بزرگتر يکين يباشد و همچن يم

 يع وصول مطالبات ميتوز يشرکتها يتمام

باشد. شناخت مشکالت موجود و ارائه راهکار به 

ت يگلوگاه ها حائز اهم يمنظور برطرف ساز

 است.

رمجاز و يانشعابات غ يموانع جمع آور يبررس 12

، اي منطقهارائه راهکار جهت رفع موانع )

 و ..( ي، اقتصاديفرهنگ

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

اقدامات صورت گرفته در  يقيسه تطبيمقا

ر مجاز و يغ يبرقها يخصوص جمع آور

ت يا عدم موفقيت و يل موفقياستخراج دال

و کاهش  ياتياقدامات و ارائه راهکار عمل

 شرکت يفن ريو غ يتلفات فن

از اهداف  يکي ير فنيو غ يکاهش تلفات فن

نکه در طول يباشد و با توجه به ا يکالن م

در خصوص کاهش  ياقدامات يمتوال يسالها

تلفات به صورت پراکنده صورت گرفته است 

ش ياز به پاير مجاز نيغ يخصوصا در مورد برقها

 يعوامل و موانع جمع آور ياقدامات و بررس

 ت استيمجاز حائز اهمر يغ يبرقها

اقدامات صورت گرفته در  ياثربخش يبررس 13

ک و يو الکترون يرحضوريخصوص خدمات غ

ان به اعتماد يب متقاضيارائه راهکار جهت ترغ

 يرحضوريو استفاده از خدمات غ

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کهمين، کخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

اقدامات صورت گرفته  ياثربخش يبررس

 ير حضوريتاکنون در خصوص خدمات غ

موجود  ياستخراج خدمات بالقوه و فرصت ها

 يد بررسيف ارائه خدمات جديجهت تعر

ش اعتماد يان و افزايدگاه مشتريازها از دين

ان و يخدمات ارائه شده به مشتر يلزوم بررس

اقدامات و تحقق مراجعه  يش اثر بخشيپا

ک شرکت يصفر بر اساس برنامه استراتژ يحضور

بالقوه ارائه  ين استخراج فرصتهايو همچن

 اتيان و متقاضيخدمات به مشتر
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 ير حضوريان به استفاده از خدمات غيمشتر

ب قدرت مربوط به يت ضريوضع يبررس 14

پرمصرف و ارائه روش موثر  ين خانگيمشترک

 ب قدرتيجهت اصالح ضر

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

در  يجامع ينکه تاکنون بررسيبا توجه به ا يب قدرت در مصارف خانگياصالح ضر

جاد شده توسط يا يک هايخصوص هارمون

در منطقه جنوب کرمان  ين خانگيمشترک

ت يصورت نگرفته است و با توجه به محدود

در خصوص  يجامع ياز به بررسيت شبک نيظرف

 ت است.يحائز اهم يک مصارف خانگيهارمون

شبکه  ين داراير در مشترکيل تاخيل داليتحل 15

از زمان درخواست مشترک تا نصب کنتور 

 رفتيرجان و جيس يشهر ها يبرا

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

اري و تبادل کين، همکخدمات مشتر

 ينکاطالعات توزيع و مشتر

بوجود آمده  ير هايل تاخيمشخص نمودن دال

 ياتيل کنتور و ارائه راهکار عمليدر زمان تحو

 کنتور به مشترکل يکاهش زمان تحو يبرا

ل کنتور به يزمان تحو يلزوم کاهش حداقل -1

ن در يمشترک يتمنديش رضايافزا -2ن يمشترک

ر يد توانيتاک -3ل به موقع خدمات يصورت تحو

ن از يل کنتور به مشترکيبر کاهش زمان تحو

کاهش  -4ن يز وجه توسط مشترکيزمان وار

يادار يها يبروکراس  

 

 آوري نوآوري، تحقيقات و توسعه فنالن مديريت کمطالعات  .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

بررسي چگونگي سفارشگيري تحقيقات از  1

هت رفع نيازهاي تحقيقاتي شرکت توزيع ج

 دوجانبه

4 اقتصادي و يکالن انرژمطالعات  برق استان تهران  نيروي ت توزيع کشر

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري توسعه فن

 1-اهداف و نتايج مورد انتظار از انجام پروژه: 

ارايه پيشنهادات عملي جهت تحکيم ارتباط 

بررسي  2-موثر ميان دانشگاه و شرکت توزيع 

چگونگي سفار شگيري مراکز دانشگاهي از 

 شرک تهاي توزيع

اين سرفصل را مي توان به عنوان زيرمجموعه 

تحقيق در »اي از سرفصلي که تحت عنوان 

خصوص را ههاي افزايش ارتباط موثر و 

ارآمد ميان صنعت و دانشگاه خصوصاً در ک

ذکر » حوزه توزيع تجديد ساختار يافته 

گرديد، به شمار آورد. در آن سر فصل به 

ين مطالب کلي بايد پرداخته شود. ولي در ا

سرفصل تحقيقاتي، بايد راهکارهاي عملي 

 مابين شرکت توزيع و دانشگاه ارايه گردد.

و  ينحوه طراح يقيتطب يمطالعه و بررس 2

در  يقاتيتحق يت هايمشخص نمودن اولو

ه برنامه يگر کشورها و تهيد يقاتيمراکز تحق

ن سلسله يينده پژوهانه به منظور تبيآ

 ها پروژه

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ يزد اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري توسعه فن

چند فاز و  يانجام شدن پروژه ها در ط

 شدن پروژه ها ييو اجرا يکاربرد

ن نقشه راه جهت دار و هدفمند شدن ييتع

 ياز پراکنده کار يريپروژه ها جلوگ
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در شرکت  يت نوآوريرينظام مد ياده سازيپ 3

 زديع برق استان يتوز

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري توسعه فن

تبر  يمبتن يک نظام نوآوري يطراح ينيش بيپ

 زديع برق استان يشرکت توز يازهاين

همساز نبودن ل يبه دل ينوآور يها ياستراتژ

گر با يد يها يت ها با استراتژيعدم قطع

ها  ين استراتژيار متفاوتند .ايج بسيمفهوم را

 يها يتوسعه نوآور يت بندياولو

نان يت اطميقابل يدرست را برا يکيتکنولوژ

ت ها و ياز امکان اختصاص منابع وجود قابل

 يز خروجيبکار گرفته شونده و ن يندهايفرآ

 يو براساس نوع نوآور يورمورد انتظار از نوآ

ط سازمان از يبه شرا ير است بستگيمتغ

 جمله افق رشد سازمان دارد

و  يساز يتجار يموانع موجود برا يبررس 4

ند ين فرآييقات و تعيج تحقينتا ياده سازيپ

 ن منظوريا يمناسب برا

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ خراسان اي منطقهت برق کشر

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري توسعه فن

 قاتيج تحقيعدم توجه به نتا قاتيج تحقينتا ياده سازيو پ يساز يتجار

نه ير کم هزيساخت ربات گردگ و يطراح 5

روگاه يدر ن يديخورش يجهت پنل ها

 mv2کوچک 

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري توسعه فن

 ير که از نظر اقتصاديساخت ربات گردگ

ک ينه احداث يدرصد هز 23حداکثر حدود 

 roofک پشت بام )ييستم فتوولتايس

topنه داشته باشد و به لحاظ کاربردآسان ي(هز

ک ربات يباشدوانتظارات الزم از  يو عموم

 را فراهم گردد. يدير از سلول خورشيگردگ

 يک روييفتوولتا يستم هايس يريبکارگ

ط يل مستعد بودن شرايپشت بام به دل

ران در حال گسترش هستند يا يمياقل

رود در تمام طول مدت سال  يوانتظار م

بتواند بازده مناسب داشته باشد. در مناطق 

 يزد آلودگيمثل استان  يو صنعت يريکو

بخصوص صنعت  يط صنعتياز مح يناش

 يز گردوغبار محليمان ونيو فوالد وس يکاش

استان  يريکو يميط اقليکه جزءشرا

استفاده از  يبخصوص مناطق مستعدتر برا

از موانع بهره  يکيستم ها است ين نوع سيا

 ينکه رباتهايمناسب است. با وجود ا يبردار

 يد کنندگان خارجيز کننده توسط توليتم

ران واردشده يه اساخته شده است و بعضاً ب

 يرين رباتها همواره جهت بکارگيا ياست. ول

ساخته شده  يديخورش يروگاههايدر ن

است که با گذشت زمان  ين در حالياست.ا

توسط کاربر  يرياز به تکرار به گردگيشتر نيب

نه که يک ربات کوچک وکم هزيازبه ي،ن

 يسلول ها يبرا يکاربرد خودکار و ساده ا

 داشته باشد احساس خواهدشد. يپشت بام
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ش مشارکت کارکنان يافزا يراهکارها يبررس 6

به  يقاتيتحق يت هايدر مباحث و فعال

 يتفکر جمع يفيش سطح کيمنظور افزا

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

4 اقتصادي و يمطالعات کالن انرژ

 مديريتي

الن مديريت نوآوري، تحقيقات و کمطالعات 

 آوري فنتوسعه 

ش مشارکت يافزا يه بسته جامع راهکارهايته

 يقاتيتحق يت هايکارکنان در مباحث و فعال

 يتفکر جمع يفيش سطح کيبه منظور افزا

در صورت شناخت موانع، و ارائه راهکار به 

ش مشارکت کارکنان در بحث يمنظور افزا

ت يري، نظام مشارکت و مديقاتيتحق يها

 يزه کارکنان، ميش انگيدانش، عالوه بر افزا

و  يقاتيتحق يند هايل فرايتوان موجه تسه

ت يريشده و با استفاده از مد يشنهاديپ

ث سازمان کمک کرد. يدانش، به رشد و تعال

ن امر، از دانش همکاران ين با انجام ايهمچن

 خواهد شد. يشترياستفاده ب

 

 هاي نو و تجديدپذير  انرژيمحور .5

 استفاده از انرژي خورشيديتوليد برق يا حرارت يا برودت با  .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

اهواز بر راندمان  يطيط محياثر شرا يبررس 1

 يبا هدف امکان سنج يديخورش يها سلول

 يساز ه و فرهنگداستفاده گستر

توليد برق يا حرارت يا برودت با استفاده از انرژي  هاي نو و تجديدپذير  انرژي ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 خورشيدي

در  يديخورش يراندمان انواع سلول ها يبررس

 اهواز يطيط محيشرا

نو و  يها يت استفاده از انرژيبا توجه به اهم

راندمان سلول  يقات در خصوص بررسينبود تحق

شهر اهواز  يطيط محيدر شرا يديخورش يها

کالن و  يها يريم گيق در تصمين تحقيانجام ا

خواهد  يير بسزايتاث يجاد بستر فرهنگ سازيا

 داشت.

 يها ياسپر ياقتصاد يساز  و نمونه يساز هيشب 2

نسل  يساز ي)بوم يديرشفاف خورشيشفاف و غ

 (يديخورش يها  چهارم سلول

توليد برق يا حرارت يا برودت با استفاده از انرژي  هاي نو و تجديدپذير  انرژي يزد اي منطقهت برق کشر

 خورشيدي

تواند  يم ين فناوريا يساز يتجار  يپژوهش برا

 يک کشور در دوران کنونيموجب جهش تکنولوژ

  گردد. بخش نخست پروژه  يانرژ يانقالب جهان

 ياسپر يها  يتکنولوژ يو اقتصاد يياجرا يبند رده

برتر  يو بخش دوم آن انتخاب تکنولوژ يديخورش

  باشد.  يآن م يشگاهيآزما  و ساخت نمونه

 نو يها يمطالعات انرژ

نصب  يدهايل فرصت ها و تهديو تحل يبررس 3

کوچک و بزرگ در صنعت برق  يدين خورشيمولد

 خراسان

برودت با استفاده از انرژي توليد برق يا حرارت يا  هاي نو و تجديدپذير  انرژي خراسان اي منطقهت برق کشر

 خورشيدي

دها نصب يل فرصت ها و تهديو تحل يبررس

 کوچک و بزرگ يدين خورشيمولد

 يديخورش يلزوم استفاده از انرژ
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 هاي امواج  توليد برق با استفاده از انرژي .1.1

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 ي( و اقتصاديکيناميو د يکي)استات يفن يامکانسنج 1

 ياير در سواحل دريدپذيتجد يروگاههاياحداث ن

 خزر

 - 2تجديدپذير منطقه  ياطلس منابع انرژ - 1 هاي امواج  توليد برق با استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير  انرژي مازندران اي منطقهت برق کشر

جهت ترغيب  يو اقتصاد يمال يتدوين بسته ها

يبخش خصوص  

بلند مدت توسعه ظرفيت  يضرورت برنامه ريز -1

نو در منطقه  يتوليد با استفاده از پتانسيل انرژيها

صنعت برق و  ياهداف و برنامه راهبرد يدر راستا

 يمال يضرورت تبيين برنامه و مشوقها -2شرکت 

جهت  يدولت به سرمايه گذاران بخش خصوص

به زنجيره توليد  يتنوع بخش -3ورود به اين بخش 

 برق در منطقه

 يا و از انرژيشده به کمک امواج در يژنراتور طراح هاي امواج  توليد برق با استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير  انرژي هرمزگان اي منطقهت برق کشر ايد برق از امواج دريژنراتور تول يطراح 2

ت نصب يکند و قابل يد برق استفاده ميامواج در تول

جه: کمک يباشد. نت يمختلف را دارا م يدر عمق ها

به سوخت  يسبز و کاهش وابستگ يد انرژيبه تول

 يليفس يها

به  يسبز و کاهش وابستگ يد انرژيکمک به تول

 يليفس يسوخت ها

 

 کوچکهاي آبي   توليد برق با استفاده از انرژي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

       

 

 توليد برق با استفاده از انرژي باد .1.1

 داليل اولويت داشتن نهايي طرح اهداف مورد انتظار و محصول زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

در  ياتيعمل يمشکالت و ارائه راهکارها يبررس 1

د پراکنده در يش نفوذ انواع منابع توليخصوص افزا

ف استان سمنان با يع فشار ضعيتوز يشبکه ها

 GISستم يکمک س

در  ياتيعمل يمشکالت و ارائه راهکارها يبررس از انرژي بادتوليد برق با استفاده  هاي نو و تجديدپذير  انرژي شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

د پراکنده در يش نفوذ انواع منابع توليخصوص افزا

ف استان سمنان با يع فشار ضعيتوز يشبکه ها

 GISستم يکمک س

د پراکنده يش نفوذ انواع منابع توليت به افزايبا عنا

ع الزم است مشکالت و يتوز يدر شبکه ها

 گردد يرفع آنها بررس يبرا ياتيعمل يراهکارها
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 سازي انرژي  توليد برق با استفاده از ذخيره .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

طراحي، پياده سازي و ساخت تجهيزات ذخيره سازي  1

براي ايران، انرژي الکتروشيميايي که گزينه بهينه 

 خراسان، مشهد شناخته شده اند.

 پاسخ گويي بار و ذخيره سازي انرژي طراحي و ساخت تجهيزات ذخيره سازي انرژي سازي انرژي  توليد برق با استفاده از ذخيره هاي نو و تجديدپذير  انرژي ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

 

 پيل سوختيتوليد برق با استفاده از انرژي هيدروژن و  .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

د يبريه ياستفاده از انرژ يمطالعات امکان سنج 1

ع برق يدر شرکت توز يل سوختيست توده و پيز

 ديبريروگاه کوچک هيه نياول يمازندران و طراح

توليد برق با استفاده از انرژي هيدروژن و پيل  هاي نو و تجديدپذير  انرژي برق مازندرانت توزيع نيروي کشر

 سوختي

مناطق مختلف  ييتوانا ين پروژه بررسيهدف از ا

کوچک  يروگاه هاياستان مازندران در نصب ن

 باشد. يد ميبريه

ست يد زيبريه ياستفاده از انرژ يامکان سنج

ع برق يدر شرکت توز يل سوختيتوده و پ

 مازندران

 

 توليد برق يا حرارت با استفاده از انرژي زيست توده .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

زباله سوز در  يروگاههايچالشهاي توسعه ن يبررس 1

زم مناسب جهت يساختار و مکان ياستان و طراح

ن يورود به ا يبرا يزه در بخش خصوصيجاد انگيا

 بخش

توليد برق يا حرارت با استفاده از انرژي زيست  هاي نو و تجديدپذير  انرژي مازندران اي منطقهت برق کشر

 توده

و تدوين سازکار مناسب از جمله قرارداد  يطراح

سرمايه گذاران  يتضمين نحوه تامين زباله برا

 يبخش خصوص

زباله در استان و  يسيار باالحجم توليد ب -1

 ينامناسب که تاثيرات منف يآنها در مکانها يدپو

و محيط زيست در استان  يآب آشاميدن يبر رو

 يامکان توليد برق از زباله در راستا -2دارد. 

تجديدپذير يتوسعه انرژ  
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 هاي نو و تجديدپذير  مطالعات زيست محيطي انرژي .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

       

 

 ه سراسريکريزي و بررسي مسائل فني اتصال مولدهاي انرژي نو به شب  برنامه .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ه توزيع کر شبطراحي سيستم مديريت انرژي د 1

نده ، ادوات ذخيره کي پرابرق با حضور مولدها

 يکتريکساز انرژي و خودرو هاي ال

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 اصفهان

ريزي و بررسي مسائل فني اتصال   برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي

 ه سراسريکمولدهاي انرژي نو به شب

 زوم انجام مطالعات و پيش بيني هاي الزمل نتايج مطالعات

ع با يتوز يدر شبکه ها DER ياتصال داخل 2

 زد(يلوت يت توان )پايفياستفاده از ادوات ک

ريزي و بررسي مسائل فني اتصال   برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 ه سراسريکمولدهاي انرژي نو به شب

 ياتصال داخل يواقتصاد يفن يهاارائه روش 

DER ع با استفاده از ادوات يتوز يدر شبکه ها

 ت توانيفيک

به  ينده اير بطور فزايدپذيد تجديمنابع تول

نورترها يشوند ا يع برق اضافه ميتوز يشبکه ها

لتر فعال يک فيمثل  يفه ايبصورت چند وظ

ل يديفه تيکند که در وحله اول وظ يعمل م

کننده به شبکه را بعهده دارد و د يتوان از تول

ف مربوطر به جبران عدم يه وظايبعد از آن کل

ان بار يجر يک هايان ،جبران هارمونيتعادل جر

ان نول بار را برعهده دارد يو بار و جري،توان راکت

که دو با  يست که بخصوص زمانين در حاليا

ف يدر وصل بشود وظايک فيبه  DERشتر يب

داگانه توسط ادوات بصورت تک تک و ج يثانو

 يتواند انجام شود .انتظار م يت توان هم ميفيک

ن پروژه بتواند دو روش فوق را به لحاظ يرود ا

 د.يسه نمايمقا يو اقتصاد يفن

بزرگ  يواحدها يکيناميورود د يداريل پايتحل 3

 يديو خورش يباد

و بررسي مسائل فني اتصال ريزي   برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي خراسان اي منطقهت برق کشر

 ه سراسريکمولدهاي انرژي نو به شب

بزرگ  يواحدها يکيناميورود د يداريل پايتحل

 شبکه برق خراسان يبر رو يديو خورش يباد

 يديو خورش يبزرگ باد ير ورود واحدهايتاث

 شبکه يبر رو

د پراکنده و يسه حضور توليو مقا يبررس 4

 ع ويتوز يردر شبکه هايد پذيتجد يروگاههاين

و ينان و کنترل توان راکتيت اطمين بر قابلآر يتاث

 عيشبکه توز

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 همدان

ريزي و بررسي مسائل فني اتصال   برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي

 ه سراسريکمولدهاي انرژي نو به شب

نو  يها يد پراکنده و انرژيش منابع توليبا افزا

جهت ادقام  يزيوبرنامه رع يستم توزيدرس

 استان يروگاهها براين

 يبرا ييو اجرا يک روش فنيبه  يابيدست 

 نان و کنترل باريت اطميش قابليافزا
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

د پراکنده يتول يروگاههاين يو اقتصاد ير فنيتاث 5

 ک بار استانيبر کاهش پ

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 همدان

و بررسي مسائل فني اتصال  ريزي  برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي

 ه سراسريکمولدهاي انرژي نو به شب

اهش مصرف و مديريت انرژي در داخل ک

 روگاهين

ک بار استان وکاهش تلفات در جهت يبهبود پ

 تعهدات شرکت

 

 نار منابع انرژي تجديدپذيرکه توزيع در کريزي توسعه شب  برنامه .1.12

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

د با تعداد يکروگريک مي ياده سازيو پ يطراح 1

لوت در استان ين محدود به صورت پايمشترک

 زدي

نار منابع که توزيع در کريزي توسعه شب  برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 تجديدپذيرانرژي 

د درشبکه يکروگريک مي ياده سازيو پ يطراح

 زديع استان يتوز

ها و از آن DG يريبا توجه به شروع به کار گ

زد يک در استان ياز جنس فتوولتائ DERمهمتر 

ن مناطق به نظر ياز مستعدتر يکيبه عنوان 

ن شبکه ينو يساختارها يريرسد لزوم بکارگيم

به بهبود  يانيزات کمک شاين تجهيوابسته به ا

ر داشته يز يها يساختار ها و تکنولوژ ييکارا

اده يشود با پيم ين پروژه سعيباشد لذا در ا

از  يريلوت امکان بهره گيک منطقه پاي يساز

 شود. ين ساختار و... بررسيا

شبکه  يتوسعه شبکه ها يبرا يزيبرنامه ر 2

ع همدان با توجه به حضور منابع مختلف يتوز

 نو يها يو انرژ د پراکندهيتول

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 همدان

نار منابع که توزيع در کريزي توسعه شب  برنامه هاي نو و تجديدپذير  انرژي

 انرژي تجديدپذير

موجود در استان به منظور  يتهاياستفاده از ظرف

ن يد برق وتوسعه شبکه با استفاده از ايتول

 روگاههاي

اهش تلفات توان که، کنترل و افزايش توان شبک

 تيوکتيو و راکا

از يع مورد نيشبکه توز يمطالعه ساختار و معمار 3

د پراکنده يط ورود گسترده منابع توليدر شرا

در  يبردار ک به شبکه به منظور بهرهيفتوولتائ

 ع برق مازندرانيدر شرکت توز يا رهيحالت جز

نار منابع که توزيع در کريزي توسعه شب  برنامه رهاي نو و تجديدپذي  انرژي ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 انرژي تجديدپذير

ک جهت بهره ياستراتژ ياست هاياتخاذ س

ره يط جزيد پراکنده در شراياز منابع تول يبردار

 يا

 يستم هايبا توجه به توسعه کاربرد س

و  يين برق مناطق روستايک جهت تاميفتوولتائ

و ساختار شبکه  ياست معمار ي، ضروريشهر

دات و يرد و تمهيقرار گ يع مورد بررسيتوز

 گردد. يياز شناسايمورد ن يرساختهايز

 

 هاي نو و تجديدپذير  سنجي استفاده از انرژي  انکمطالعات ام .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

و ارتقا  يشگاهيآزما يساز  ، نمونهيساز هيشب 1

 Ben يسيالکترومغناط ينهايماش  يور بهره

هاي نو و   انرژي يزد اي منطقهت برق کشر

 تجديدپذير

هاي   سنجي استفاده از انرژي  انکمطالعات ام

 نو و تجديدپذير

  نهيهز کم يها  از انواع مولد يکيموتور   نيا

 يکيدر کتاب الکترون  که  پاک است  يد انرژيتول

 نو يها يمطالعات انرژ
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

Teal گان( ي)را“Practical Guide to free-

Energy Devices ” نوشتهPatrick J. 

Kelly ه طرح ي. پتنت اول است  شده يمعرف

 . است يالديم 1478مربوط 

ر يد زيده تشدياحتمال و قوع پد يبررس 2

روگاه يسنکرون در شبکه استان بر اثر نصب ن

 از آن يريجلوگ يو راه حل ها يباد يها

هاي نو و   انرژي اي سيستان و بلوچستان ت برق منطقهکشر

 تجديدپذير

هاي   سنجي استفاده از انرژي  انکمطالعات ام

 نو و تجديدپذير

ر يد زيده تشدياحتمال وقوع پد يبررس

سنکرون در شبکه استان بر اثر نصب 

 رسد.يبه نظر م يضرور يباد يروگاههاين

 يباد موجود در منطقه و بحث بر رو ليپتانس

ت باال و يبا ظرف يباد يروگاههايساخت ن

 يروگاه بعنوان تجربه اين نوع نياستفاده از ا

 يداريمسائل پا ياز به بررسيد در استان نيجد

روگاه را دوچندان ين نوع نيشبکه با حضور ا

 نموده است

دات پراکنده ينصب تول يامکان سنج 3

با هدف کاهش تلفات و ( يباد ،يدي)خورش

 ين مطالعات حفاظتينان و همچنيش اطميافزا

ن منابع )با استفاده از نرم افزار ياتصال به شبکه ا

Dig Silent) 

و  ت توزيع نيروي برق استان چهارمحال کشر

 بختياري

هاي نو و   انرژي

 تجديدپذير

هاي   سنجي استفاده از انرژي  انکمطالعات ام

 نو و تجديدپذير

د يتول يروگاه هايش احداث نينقشه آماوجود 

 تلفات در شبکه يپراکنده با هدف حداقل رسان

مصرف کنندگان استان چهارمحال  يپراکندگ

م يو اقل يعيو وجود عوارض طب ياريو بخت

دشوار گذر جهت نصب شبکه  يسخت و را ها

 روگاه متمرکزيو احداث ن

 

 هاي تجديدپذير  تبديل انرژي هاي  سازي سيستم  تدوين دانش فني به منظور بومي .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

نورتر متصل به شبکه يا يتکنولوژ يساز يبوم 1

با توان سه  يديخورش يجهت استفاده از انرژ

 لوواتيک

نو و هاي   انرژي ت توزيع نيروي برق تبريزکشر

 تجديدپذير

سازي   تدوين دانش فني به منظور بومي

 هاي تجديدپذير  هاي تبديل انرژي  سيستم

متصل به  ينورترهايا يساز يساخت داخل و بوم

نه يت، هزيفيش کيکه عالوه بر افزا يشبکه به نحو

نورتر در داخل کشور کمتر از ين نوع ايد ايتول

 باشد.. يخارج ينورترهايمت ايق

 يتکنولوژ يساز يبوم - يانرژ يبهره ور

 يسنج و امکان DCخانه هوشمند  يمدل مفهوم 2

آن در  يساز ادهيمشخصات پ ياستانداردساز

 عيتوز يها شبکه

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 يزد

هاي نو و   انرژي

 تجديدپذير

سازي   تدوين دانش فني به منظور بومي

 هاي تجديدپذير  هاي تبديل انرژي  سيستم

وابالغ  يو طراح DCارائه مدل خانه هوشمند 

آن در شبکه  ياده سازيجهت پ يمل ياستانداردها

 عيتوز

 يبرا DCستم برق يمساله استفاده از س يکي

 يگريو د يتجار يو واحدها يمنازل مسکون

باشد. حضور روزافزون  يها م آن يهوشمندساز

در منازل  DCت يبا ماه يل برقيانواع وسا

 يها يبه استفاده از انرژ قي، تشويمسکون

 يها ر خصوصا استفاده از سلوليدپذيتجد

 يخودروها يجيز اضافه شدن تدريو ن يديخورش

دارد که از  يک الزم مينزد يا ندهيدر آ يکيالکتر

مطالعه و  DCستم برق ياکنون در مورد س هم
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ن صورت ير ايرد. در غيصورت بگ ياستانداردساز

واسط  يها که به انواع مبدل ياز روزافزونين

 ACستم برق ياتصال به س يک قدرت برايالکترون

وجود دارد، با توجه به وسعت استفاده، تلفات را به 

 يها هيش داده و سرمايافزا يا صورت قابل مالحظه

مصرف  يد، نصب و نگهداريخر يرا برا ياديز

است که با استفاده از  ين در حاليخواهد نمود. ا

از  ياريبس يتوان حت يم DCستم برق يس

 يزات برقيکه در تجه يواسط فعل يها مبدل

کرد يشود را حذف نمود با توجه به رو ياستفاده م

ران و جهان در يع ايتوز يها که در شبکه يفعل

د پراکنده هم به ينه استفاده از منابع توليزم

و کاهش  يصورت متمرکز و هم به صورت خانگ

د بتوان يجود دارد، بابه شبکه باالدست و يوابستگ

د و مصرف در شبکه يبه صورت هوشمند، تول

ن يها را کنترل نمود. ذکر ا زشبکهيا ريع و يتوز

در حال  يها ز ساختمانينکته الزم است که تجه

تر و  ار سادهيبس DCاحداث به شبکه هوشمند 

 يها خانه ACستم برق ير سييتر از تغ ارزان

 .باشد يموجود م

قابل  يديج برق خورشيدستگاه پکساخت نمونه  3

 رياستفاده عشا يحمل برا

ت توزيع نيروي برق استان کشر

 ايالم

هاي نو و   انرژي

 تجديدپذير

سازي   تدوين دانش فني به منظور بومي

 هاي تجديدپذير  هاي تبديل انرژي  سيستم

مت يبا ق يد صنعتيساخت دستگاه نمونه جهت تول

 يخوب واردات يبا نمونه ها يرقابت

اد ير کوچ رو با توجه به تعداد زين برق عشايتام -

ق مبتکران و يتشو -ر کوچ رو در استان يعشا

يسازندگان داخل  

سازي  کبررسي فني و اقتصادي روشهاي خن 4

زنجان  اي منطقهت برق کسلولهاي خورشيدي شر

 به منظور افزايش بازدهي آنها

هاي نو و   انرژي زنجان اي منطقهت برق کشر

 تجديدپذير

سازي   تدوين دانش فني به منظور بومي

 هاي تجديدپذير  هاي تبديل انرژي  سيستم

بازده سلول هاي خورشيدي با افزايش دما به طرز 

اهش ميابد.مشخصات پانل هاي کچشمگيري 

 اي منطقهت برق کخورشيدي نصب شده در شر

درجه  25ه دماي پانل کزنجان نشان ميدهد زماني

درصد  13يش مي يابد توان پانل سانتيگراد افزا

ند. هدف پروژه يافتن روشي مقرون به کافت مي 

صرفه براي جلوگيري از گرم شدن سلول ها و 

 افزايش بازدهي است.

به جاي سوخت  کلزوم استفاده از انرژي هاي پا

هاي فسيلي براي حفاظت از محيط زيست بر 

ي کسي پوشيده نيست. سلول هاي خورشيدي يک

به شمار مي روند. افزايش  کانرژي پااز منابع 

ردن دماي کم کبازدهي اين سلول ها از طريق 

دستگاه مورد نظر مي تواند در مقدار نهايي انرژي 

توليد شده توسط دستگاه و در نتيجه مبلغ تمام 

شده آن تاثير قابل توجهي داشته باشد و استفاده 

 از اين دستگاه ها را در جامعه توسعه دهد.
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 يعموممحور  .6

 آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ک شرکت يارائه مدل توسعه و بهبود خدمات الکترون 1

 کيت دولت الکترونيع با محوريتوز

نفعان به صورت يه خدمات قابل ارائه به ديارائه کل آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

 يکيالکترون

 کترونيکپياده سازي اهداف دولت ال

 يارتباط يندهايارائه مدل توسعه و بهبود فرآ 2

)صحت  زهين حوزه به صورت مکانيب يستميس

ت يو رعا يتيت استرس، امنيري، مديسنج

 (الزم ياستانداردها

زه يک سازمان و لزوم مکانيبا توجه به اهداف استراتژ آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان اصفهانکشر

ان و يه خدمات قابل ارائه به متقاضينمودن کل

 يندهايه فرآين صنعت، الزم است کليان ايمشتر

گردند. زه يو به صورت کامل مکان ييسازمان شناسا

، يهمچون صحت سنج يزه شدن از الزاماتين مکانيا

 يمنيت نکات ايت استرس در مواقع خاص، رعايريمد

الزم همانند  يت استانداردهايو رعا يتيو امن

 باشد. يم IEC61468استاندارد 

 ياستانداردساز

اطالعات در سازمان مطابق با  يت فناوريبهبود حاکم 3

 Improving ITموجود  ياستانداردها

Governance 

اطالعات جهت اداره  يت فناوريارائه سند حاکم آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 يها مدل ارائه •ر: يراز با اهداف زيع برق شيتوز

 حل راه ارائه • مذکور سازمان جهت شده يسفارش

 تيوضع به توجه با يساز ادهيپ تيقابل يدارا يها

 موجود تيوضع فاصله ليتحل ارائه • ها سازمان يفعل

 ييها حل راه ارائه • سازمان در مطلوب تيوضع با

در  اطالعات يفناور يفعل تيوضع يساز نهيبه جهت

 سازمان ها

از  ياطالعات در واقع بخش يت فناوريحاکم

ف ير تعريباشد که به صورت ز يت سازمان ميحاکم

را  ICT يو آت يکه کاربرد فعل ينظام"شود:  يم

 يابين نظام شامل ارزي. ا"دينما يت و کنترل ميهدا

 يبانيپشت يبرا ICT يت پروژه ها و برنامه هايو هدا

 يش و کنترل نحوه اجرايسازمان، پا يت هاياز فعال

 يو تحقق اهداف سازمان م يابيدست يآن ها برا

و استفاده  يريبکارگ ياست هايو س يباشد. استراتژ

 ين نظام ميا ياصل يدر سازمان از محورها ICTاز 

 يها نهيهز کاهش •: يو اقتصاد يه فنيباشد. توج

 • يکيالکترون کار و کسب حوزه در افزونه و سرباز

رگذار در حوزه کسب و کار يتاث يفه هامول تيريمد

 در محرک يها مولفه ياستانداردساز • يکيالکترون

 يابيارز جهت يبستر جاديا • اطالعات يفناور حوزه

 کاهش • سازمان قوت و ضعف نقاط ييشناسا و

 يها محرک ندهيآ توسعه با مرتبط يها نهيهز

 يها فاصله کاهش • ها سازمان در اطالعات يفناور

با  يت فعليوضع يبا نحوه استقرا مرتبط

 يجهان ياستانداردها
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بررسي و تدوين طرح جامع فن آوري اطالعات و  4

 ت توزيع برق آذربايجان غربيکارتباطات در شر

دستيابي به الگوي الزم چرخه بهبود مستمر براي  آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

ت توزيع نيروي برق کدر شر ITطرح جامع 

آذربايجان غربي محصول نهايي : گزارش مدون 

 تحقيقاتي

ت نياز به نياز به فن آوري اطالعات کتوسعه شر -

حفظ و بهبود ارائه سرويس هاي فن آوري  -دارد 

 اطالعات با ارائه الگوهاي الزم و چرخه بهبود مستمر

اطالعات با اهداف  يفناور ييهمراستا يبررس 5

 برق استان البرز يرويع نيک شرکت توزياستراتژ

با  ITبخش  يت هايها و فعال يه گذاريج سرماينتا آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان البرزکشر

ان يان و متقاضيت مشترياهداف شرکت که جلب رضا

باشد از نظر  يدار ميع برق مطمئن وپايو توز

 يبرا يشود. ارائه مدل يمشخص م ييهمراستا

زان يع که به استناد آن بتوان ميشرکت توز

 ديها را سنج يو استراتژ IT يها تيفعال ييهمراستا

 ينه هايدر هز ياقتصاد يها ييبه جهت صرفه جو

ک يبه اهداف استراتژ يابيع در دستيشرکت و تسر

 ت دارديشرکت حل مسئله اولو

شبکه  ييخطوط هوا يو ساخت پهپاد بازرس يطراح 6

بهره  يازهايع با هدف کسب دقت متناسب با نيتوز

 يبردار

شبکه  ييخطوط هوا يوساخت پهباد بازرس يطراح آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم برق استان يزدت توزيع نيروي کشر

 عيتوز

ن هوشمند يک پرنده بدون سرنشيبا استفاده از 

(UAVو تجه )مخصوص ) ترمو  ينهايز آن به دوربي

ب ين نرم افزار هوشمند عيکال( و همچنيژن و اپتيو

زات يدکلها و تجه توان در کنار خطوط ،ميباب 

پرواز نمود و ضمن مشاهده  يمرتفع انتقال انرژ

نرم افزار  يلم ، از خروجيه عکس و فيم و تهيمستق

سات استفاده ين تاسيا يوب شکليل عيتحل يبرا

هوشمند  يزات ناوبرين دستگاه به تجهينمود. ا

 يشود و قادر است براساس داده هايمجهز م

( بطور خودکار اس خطوط برق يآ ي) ج ييايجغراف

شده  يزيت برنامه ريت شده و بر اساس ماموريهدا

لم ير و فيزات مورد نظر را بصورت تصويت تجهيوضع

ن به مرجع خود ين و آناليالفآ ير در حالتهايو تصو

 د.يارسال نما

 يتهايفعال يق در ارتباط با اثر بخشيو تحق يبررس 7

ک يط موجود شبکه و ارائه يصورت گرفته با شرا

با  ينقشه راه مناسب در جهت کاهش خاموش

 ياستفاده از داده کاو

و  121داده هاي مرکز  يهدف پروژه فوق بررس آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

گر به ينگ شرکت و اطالعات مرتبط ديسپاچيد

زي يو داده کاوي خاموش هاي برنامه ر يمنظور بررس

 يساختارهاي فعل ين بررسيشرکت و همچننشده 

زي يهاي برنامه ر يت خاموشيرينه مديشرکت در زم

ه راه کارهاي مناسب جهت کاهش يشده به منظور ارا

 باشد . يها م يخاموش

نشده و شده و  يزيبرنامه ر يها يکاهش خامومش

 ک برنامه مدون جهت ادامه کاريار داشتن يدر اخت

 يبريسا يها يريپذ بيو استخراج آس يابيارز 8

نگ برق يسپاچيمرکز د ياسکادا يها سامانه

 زدي اي منطقه

مرکز  ياسکادا يها ر سامانهيپذ بيآس ياجزا -1 آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم يزد اي منطقهت برق کشر

دات يزد در مقابل تهدي اي منطقهنگ برق يسپاچيد

 يها يريپذ بيک از آسيکدام -2کدام است؟  يبريسا

نگ يسپاچيمرکز د ياسکادا يها در سامانه يبريسا

مطمئن خواهد  يرسان باعث بروز اختالل در امر برق

نگ برق مورد توجه يسپاچيدر حال حاضر مراکز د

قرار  يبريسا يها و حمله يخاص جهت خرابکار

ش تعداد حمالت در يکه افزا يا اند؛ به گونه گرفته

نگ يسپاچيمراکز د يون صنعتياتوماس يها شبکه

ل شده يتبد يتيبزرگ امن يک نگرانيا به يبرق در دن
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 يها يريپذ بيک از آسياحتمال وقوع هر -3شد؟ 

نگ يسپاچيمرکز د ياسکادا يها در سامانه يبريسا

ا کاهش مخاطرات يحل رفع  راه -4چقدر خواهد بود؟ 

کاهش  يبرا ييارائه راهکارها ييست؟ محصول نهايچ

اسکادا و  يها سامانه يبا درجه باال يها سکير

شبکه برق استان و کشور  يداريش پايجه افزايدرنت

 .خواهد بود

ع و يد فوق توزيجد يها نکه پستياست. با توجه به ا

ستم يانتقال برق در استان در حال مجهز شدن به س

DCS يا سهوي يعمد يباشند هر گونه خرابکار يم 

ر يباعث اختالل در امر خط DCS يها ستميدر س

 خواهد. يبرق رسان

 يستم هايس يت برون سپاريريمد ين الگويتدو 4

 ع برق استان فارسيدر شرکت توز ياطالعات

توسعه  يات برون سپاريجهت چرخه ح يارائه مدل آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 يياز ها کارفرما . محصول نهاينرم افزار ها و پوشش ن

 فاز •ش از عقد قرارداد يپ يدر چهار بخش دوره ا

 هايازمندين فيتعر شامل(:قرارداد از شيپ دوره)اول

 روش و يسپار برون ياستراتژ نييتع و يزير ،برنامه

م قرارداد(:شامل يره تنظدو)دوم فاز • مانيپ انتخاب

و انعقاد قرارداد ،مبادله و انتقال  ميند تنظيفرآ

 انجم دوره)سوم فاز •از يه مورد نياطالعات اول

 حسن بر نظارت با مرتبط يها تيفعال شامل(:پروژه

 فاز • پروژه ياجرا و ديتول زمان در کار انجام

 يابيارز نديفرآ شامل(:استقرار و ليتحو دوره)چهارم

از نرم  يبانيپشت يم در مورد چگونگيو تصم محصول

 يديافزار تول

 و شرفتيپ–ه و کسب و کار يال يازهايبا توجه به ن

 يآور فن تحوالت شتاب– يتکنولوژ يدگيچيپ

 ها نهيهز شيافزا و سازمانها شدن بزرگ اطالعات

 مراحل کنترل و تيريمد جامع يالگو نيتدو به ازين

از  يکيبه عنوان  ياطالعات يها ستميس يسپار برون

اطالعات و  يندفن آوريفرآ يهان بخش يتر ياصل

باشد که هم اکنون از زمان  يارتباطات در سازمان م

ن يستم و هم چنيل سيف کار تا زمان تحويتعر

وجود  يستم الگو وروش مشخصيل سيجهت تحو

ک شرکت ياهداف استراتژ ياز است با بررسينبوده و ن

ک مدل مناسب يموجود  ياستانداردها و مدل ها

توسع نرم افزار ها  يون سپارات بريجهت چرخه ح

نرم  يند برون سپارين گردد تا فرآييدر شرکت تع

 يشنهاديرد و مدل پيت صورت پذيافزار ها با موفق

ه و استقرار يمرتبط با ته يت هايه فعاليکل يجوابگو

 ستم مناسب باشديک سي

 ياطالعات يستم هايس يسطح توانمند يبررس 13

ع يدر شرکت توز ازهاين نيموجود در تام يحسابدار

 برق جنوب استان کرمان يروين

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

به منظور  يحسابدار ياطالعات يستم هايبهبهود س آوري اطالعات هاي مديريت فن سيستم يعموم

 ن راه حل هاياز ها و تدوين نييتع

 ياطالعات يستم هايس يت و کارامد سازيتقو -1

 ياطالعات ياز هاين ييشناسا -2 يحسابدار

ن ساز و کار ييموجود به منظور تع يحسابدار

ن اطالعاتيمناسب تدو  

 

 اربردي صنعت برقکهاي نرم افزاري  سيستم .1.1

محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور
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محور  نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يدستورالعمل ها يخراب ياستخراج عوامل کدها 1

برآن  يد ترانسفورماتورها وارائه راهکار مبتنيبازد

د)فاز يموارد بازد زمان و يجهت هوشمند ساز

 (يياجرا

تواند باعث  يد که ميارائه نرم افزار هوشمند بازد اربردي صنعت برقکهاي نرم افزاري  سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

ش ينه ها وافزايش هزد،کاهيت بازديفيارتقا ک

 راندمان گردد.

د که بدون توجه يبازد ينکه روش سنتيبا توجه به ا

تواند چندان  يط ترانسفورماتورها است نميبه شرا

 يد هوشمند سعيستم بازديک سيه يکارا باشد.ته

 يخراب يدر بدست آوردن عوامل مربوط به کدها

 د دارد.يبازد يدر دستورالعمل ها

 

 آوري اطالعات افزاري فنتجهيزات سخت  .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

1 

نگ داده در يتوريو مون يسخت افزار ارتباط يطراح

 اطالعاتآوري  تجهيزات سخت افزاري فن يعموم ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر Smart Gridشبکه 

به اطالعات پراکنده در سطح  يو دسترس يجمع آور

 يزات هوشمند سازيتجه يساز يبوم هوشمند يشبکه ها

2 

و  ينترنتيـ ا يق بستر مخابراتيجاد و تلفيا يبررس

 آوري اطالعات تجهيزات سخت افزاري فن يعموم ت توزيع نيروي برق تبريزکشر ييش کارايع برق به منظور افزايشبکه توز

با  يستم مخابراتيس ياده سازيپ يامکان سنج

ع برق)فشار متوسط و فشار ياستفاده از شبکه توز

 ي، بررسSpeechو  DATAف( جهت انتقال يضع

 يزينه، برنامه ريموانع امر و ارائه راهکار ، برآورد هز

ک شبکه يشرفته در يپ يستم مخابراتيس يو اجرا

 ون شبکهيش اتوماسيافزا نمونه

3 

آوري  نقشه راه تجهيزات سخت افزاري فنه يته

 آوري اطالعات تجهيزات سخت افزاري فن يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر اطالعات

زات سخت يتجه يريت سخت افزارها و بکارگيريمد

 است. يزيازمند داشتن برنامه رين نينو يافزار

کردن  يو سخت افزارها و کاربرد يرشد تکنولوژ

 يندهايکه در فرآ يادير زيتاث زات جهتيتجه

 شرکت دارد

 

 امنيت اطالعات .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

داده  يامن جهت جمع آور يارتباط يو معمار يطراح 1

 منطبق بر طرح فهام AMIها در 

است که  يهي) فهام( بد يمل يريفراسامانه هوشمند اندازه گ ياجرا داده ها يدر جمع آور يبريت سايش امنيافزا امنيت اطالعات يعموم شهرستان مشهدت توزيع نيروي برق کشر

ه يده و کليطرح فهام ارائه گرد ين طرح پس از مطالعه و برسيا

راهبر طرح  ين پروژه با هماهنگيا ياقدامات مورد اشاره در اجرا

ع برق شهرستان مشهد که يفهام و دفتر کاهش تلفات شرکت توز

 يبرق شهرستان مشهد م يرويع نيطرح فهام در شرکت توز يمجر
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 رفت.يباشد انجام خواهد پذ

 يمربوطه در واحدها ياطالعات و بانک ها ييشناسا امنيت اطالعات يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر مربوطه يامنيت اطالعات و راهکارها يچالشها 2

 ت اطالعاتيمختلف امن يوهايم سناريشرکت و تنظ

 ياست و همه روزه نگران ياتيار حيوجود اطالعات در سازمان بس

 افراد از دست دادن اطالعات وجود دارد

ر در يب پذيل نقاط آسيه و تحليو تجز ييشناسا 3

پدافند ع برق اهواز بر اساس اصول يشرکت توز

 رعامليغ

ر در شرکت يب پذيل نقاط آسيه و تحليو تجز ييشناسا امنيت اطالعات يعموم ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 رعامليع برق اهواز بر اساس اصول پدافند غيتوز

امروزه پدافند عامل به عنواني يکي از مباني امنيت عمومي در دنيا 

شرايط اضطراري و مطرح بوده و همواره در جهت ارائه خدمات در 

بحراني بايد آمادگي و انسجام الزم وجود داشته باشد مخصوصا از 

که حفاظت از اينها خيلي مهم و حياتي مي  يتاسيسات برقرسان

باشد شناخت گلوگاه ها، نقاط ضعف و معرفي روش هاي پيشگيري 

پدافندغيرعامل  مطالعات اعمال ور لزومکو از بين بردن نقاط 

يفي در حوضه کوتصميمات  ريزي ه جديددر برنامه ديدگا کي بعنوان

 کنديم يبرق را اجبار

 LAN يت شبکه هايامن ينه سازيبه يبرا يارائه روش 4

 يبرق استان مرکز يرويع نيشرکت توز WANو 

نان يت اطميجامع به منظور باال بردن قابل يارائه طرح امنيت اطالعات يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

برق استان  يرويع نيشرکت توز WANو  LANشبکه 

 باشد. يم يمرکز

ن خطرات و مشکالت ضعف در يا ين جنبه هاياز مهمتر يکي .

 يکه شبکه ها ييها است . از آنجا ين تکنولوژيبستر ا يطراح

ن يرساخت اين و در واقع زيتر يامروز اصل يايدر دن يوتريکامپ

زه يست مورد توجه ويبا يآنها مت در يها هستند بحث امنيتکنولوژ

انت از ياز انجام پروژه حفاظت و ص يناش ييرد .صرفه جويقرار گ

باشد يشرکتها م يه هاين سرمايتر ياز اصل يکيبعنوان  –تا يد . 

 زد ازي اي منطقهه برق کشب يبررسي آسيب پذيري کل 5

 د بر زلزله و طوفانينظر حوادث طبيعي با تاک

تحليل آسيب هاي ناشي از حوادث طبيعي بر روي  امنيت اطالعات يعموم يزد اي منطقهت برق کشر

خطوط و پستها ازنظر  يبند زد )ردهيه برق کرد شبکعمل

اهش کار براي ک( همراه با تدوين و ارائه راهيريبپذيآس

 يا حذف آسيب ها

 ن برق مطمئنيتام

 

 ICTهاي بخش  استاندارد نمودن روش ها در فعاليت .1.1

محور  نام شرکت تحقيقعنوان  فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

کسب و  يفضا ينحوه ارتقاء شاخص ها يبررس 1

 عيبهتر شرکت توز يس هايکار در ارائه سرو

هاي بخش  استاندارد نمودن روش ها در فعاليت يعموم ت توزيع نيروي برق شمال استان کرمانکشر

ICT 

ان يهدف: بهبود خدمات ارائه شده به مشتر

شامل  ي: مجموعه اييع محصول نهايشرکت توز

ش رو، يپ يشرح موضوع، چالش ها و تنگناها

به منظور بهبود  يعمل ينقاط قوت و راهکارها

 ع برقيکسب و کار در بخش توز يفضا

است  ياصل ياز پارامترها يکيکسب و کار  يفضا

در مورد  يريم گيمتص يبرا يکه فعاالن اقتصاد

دهند؛  يمدنظر قرار م يه گذارين محل سرماييتع

دا يت پيدر دهه گذشته اهم يين موضوع تاجايا

از حوزه  يکيکرده است که اقتصاد دانان آن را 

قلمداد کرده اند.  يه گذاريک سرماياستراتژ يها



     935                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 
محور  نام شرکت تحقيقعنوان  فيرد

 اصلي

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور

 يت فضايهر ساله وضع ين رو، بانک جهانياز ا

کسب و کار کشورها رابا استفاده از شاخص 

گر يکديسنجد و با  يسهولت کسب و کار م

 يبانک جهان 2316کند. در گزارش  يسه ميمقا

ن موضوع از يبوده است. ا 184از  118ران يرتبه ا

کند  يدا ميت پيع اهميشرکت توز يبرا ييآنجا

رشاخص مطرح شده در شاخص يز 13از  يکيکه 

از برق است. در واقع ياخذ امتسهولت کسب و کار، 

از  ينده اياز برق را نماياخذ امت يبانک جهان

رساخت در کشورها در نظر گرفته است يت زيوضع

ع يرو و شرکت توزيآن وزارت ن ياصل يکه متول

 برق است.

و  ي، بازرگانياسناد مهندس ينگهدار يامکان سنج 2

 SharePointن توسط راهکار يمشترک

و  برق استان چهارمحال  ت توزيع نيرويکشر

 بختياري

هاي بخش  استاندارد نمودن روش ها در فعاليت يعموم

ICT 

ت يريد در خصوص مديک راهکار حديه يته

 اسناد در صنعت برق

ن محصوالت موجود در کشور در ييت پايفيک

 يباال يريت اسناد ارتباط پذيريخصوص مد

SharePoint موجود  يبا همه نرم افزار ها

در خصوص توسعه  يم آموزشيوجود منابع عظ

SharePoint 

 

 هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ت شبکه داده و تبادل يامن يفضا ينه سازيبه 1

 برق استان فارسع ياطالعات در شرکت توز

 يستم نظارتيک سي يک مدل جهت طراحيارئه  هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

online ه مستندات مربوط به تست نفوذ يو ته

جهت بازگشت  ييو ارائه راه حل ها يستم اطالعاتيس

 از خط در صورت وقوع حمالت

جهت شبکه داده ها در  يتيک نقشه راه امنيوجود 

دات به منظور کاهش صدمات يبرابر حمالت و تهد

ع در کشف ياز تست اطالعات در سازمان و تسر يناش

 در شرکت الزم يتيامن يخطاها

بررسي مولفه هاي فرهنگي موثر بر استقرار نظام  2

ت توزيع نيروي برق کمديريت دانش در شر

 آذربايجان غربي

شناسايي دقيق عوامل فرهنگي موثر بر استقرار  - هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم آذربايجان غربيت توزيع نيروي برق کشر

ارهاي الزم براي کرائه راه -نظام مديريت دانش 

ور محصول نهايي : گزارش مدون کاصالح عوامل مذ

 تحقيقاتي

ت جهت کبرابر تحقيق انجام شده در اين شر -

دانش ، زير ساخت فرهنگي استقرار نظام مديريت 

ضعيف ترين زير ساخت تشخيص داده شد بنابر اين 

براي شناسايي دقيق عوامل فرهنگي نياز به تحقيق در 

 اين حوزه ضروري مي باشد

ت يريستم مديک سي يو طراح يامکان سنج 3

 cloudاطالعات شبکه با استفاده از مفهوم 

ت اطالعات با استفاده از مفهوم يريستم مديس يطراح اطالعاتي و مديريت دانشهاي  سيستم يعموم رمانک اي منطقهت برق کشر

 يش ابريپا

،  يره سازياز به ذخيع ، نيبا توجه به حجم وس

ز انبوه تراکنش اطالعات در يدردسترس بودن و ن

ت اطالعات يريستم مديک سيرود  يشرکت انتظار م
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 شود يطراح يش ابريبا استفاده از مفهوم پا

نه( با استفاده از ير بهيشبکه )مس يود طراحين قييتع 4

GIS ل يو تحلAHP 

نه با توجه به ير بهين مسييهدف پروژه عالوه بر تع هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

 يحداقل ساز يکاربرد ياطالعات و شاخص ها

 ز خواهد بود.ين ينه نصب و نگهداريهز

شبکه در حال حاضر صرفا بر اساس شبکه  يطراح

 يشود و البته از برخ يانجام م يد محليموجود و بازد

 يز بطور ضمنين نيا آفالين يآنال ييهوا ينقشه ها

اده ين پروژه با توجه به پيدر ا يشود ول ياستفاده م

خواهد شد روش مدون  يشبکه سع GISنقشه  يساز

موجود  يده هاه شود تا بر اساس دايته يتميا الگوري

نه ير بهي( مسAHP) يت بنديک روش اولويو با 

 د .يجهت توسعه شبکه بدست آ

طراحي و استقرار سيستم مديريت دانش مبتني بر  5

 زديع برق استان ينقشه در شرکت توز

ع برق استان يپذيري شرکت توز و رقابت ييبهبود کارا هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر

زد از طريق استقرار سيستم مديريت دانش در ي

 سازمان

ان گردآوري، استخراج، کت دانش اميريسيستم مد

نگهداشت، تسهيم و بروزنمايي دانش را در تمامي 

ايي را مهيا فض سازد،¬يهاي سازمان مهيا م بخش

ه براي کاري کل و مساله کسازد تا دربرابر هر مش مي

آيد،  هايشان پيش مي افراد سازمان در انجام فعاليت

آرايي نموده و پاسخ مناسبي به  ل سازمان صفک

 مسائل بدهد

 يشنهادهايجهت استقرار نظام پ يمدل يطراح 6

 برق استان هرمزگان يرويع نيدر شرکت توز يزنيکا

شنهادها به عنوان يستم نظام پيتوسعه و بهبود س مديريت دانش هاي اطالعاتي و سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان هرمزگانکشر

در  يت مشارکتيريمد ياده سازيپ ياز ابزارها يکي

بر  يمبتن يشنهادهايستم نظام پيسازمان استقرار س

 زنيکا

ش يافزا-2شنهادها يستم نظام پيتوسعه و بهبود س -

سازمان  يش بهره وريافزا -3 يانسان يروين يبهره ور

زه کارکنانيش انگيافزا -4  

 ،عيدر شرکت توز يتکنولوژ يراهبرد يزيبرنامه ر 7

قات و کاربرد يتحق يها يمشخص نمودن استراتژ

 يو الزامات خلق ارزش از پروژه ها يتکنولوژ

 يقاتيتحق

و الزامات  يتکنولوژ قات و کاربرديتحق يها ياستراتژ هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

 يقاتيتحق يخلق ارزش از پروژه ها

قات و کاربرد يتحق يها يمشخص نمودن استراتژ

 يو الزامات خلق ارزش از پروژه ها يتکنولوژ

 يقاتيتحق

ت دانش در شرکت يريه طرح جامع و استقرار مديته 8

 نيبرق استان قزو يرويع نيتوز

 يش بهره وريافزا-اتيحفظ اطالعات و تجرب هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان قزوينکشر

 شرکت يش بازدهيافزا-کارکنان

 اتيت دانش و انتقال تجربيريمد

اده يت دانش و پيريمد يريجهت به کارگ يه مدليارا 4

 آن در شرکت يساز

 ت دانش در شرکتيريمد ياده سازياجرا و پ ت دانش در شرکتيريکامل مد ياده سازيپ مديريت دانشهاي اطالعاتي و  سيستم يعموم شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

ژه ي( ويگر ينگ ) مربيمنتور يکاربرد يالگو يطراح 13

 ع برق استان همدانيشرکت توز

ه يته -2نگ کارکنان يمنتور يبوم يالگو يطراح -1 هاي اطالعاتي و مديريت دانش سيستم يعموم ت توزيع نيروي برق استان همدانکشر

نگيمنتور يجامع و کاربرد يراهنما  

 -2کارکنان  يو بهره ور ييضرورت ارتقاء کارا -1

ق انتقال ياز طر يينه هايدر هز ييضرورت صرفه جو

ديتجربه به کارکنان جد  
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 مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي .1.1

 داليل اولويت داشتن مورد انتظار و محصول نهايي طرح اهداف زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ارل با در نظر گرفتن کامحاء و احيا روغنهاي آس 1

حفاظتهاي زيست محيطي با ارائه روش نوين و 

 اقتصادي

نه که در آن در يمطلوب و کم هز يدن به روشيرس مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم زنجان اي منطقهت برق کشر

به  يبيترانسفورماتور آس يهنگام امحاء روغن ها

 ست وارد نشود.يط زيمح

 يها نکه در حال حاضر امحاء روغنيبا توجه به ا

ست يط زيترانسفورماتور بدون در نظر گرفتن شرا

بر  ياريبس يها يرفته و آلودگيصورت پذ يطيمح

ن امر و با ياز ا يريگذارد، به منظور جلوگ يم يجا

ر يز يست و حفظ آبهايط زيمحهدف محافظت از 

 يموجود در روغن ها ياز خطر نفوذ مواد سم ينيزم

PCBباشد. يت مطرح مي، پروژه مذکور به عنوان اولو 

بررسي عوامل بروز حوادث برق گرفتگي درون  2

ت توزيع نيروي کسازماني و برون سازماني در شر

ارهاي پيشگيري از کيجان غربي و ارائه راهابرق آذرب

 آن

تالش در  -تقويت روشهاي پيشگيري از حوادث  - مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق آذربايجان غربيکشر

پيشگيري از خسارات  -ار کجهت حوادث محيط 

نياز سنجي دوره هاي آموزش اثر  -جاني و مالي 

توجه به ايمني در سمت تقاضاي  -بخش ايمني 

 -ارآمد ايمني کتدوين فرايند -ي کتريکانرژي ال

 محصول نهايي: گزارش مدون تحقيقاتي

روند  -ضعف فرآيند موجودپيشگيري از حوادث  -

ضرورت توجه به ايمني  -ه کافزايش حوادث در شب

خسارات جاني و  -اران کنان و پيمانکارکجامعه ، 

ارکمالي باالي ناشي از حوادث محيط   

بر  يصنعت يروانشناسر بهداشت روان و يتاث يبررس 3

 پست يعملکرد اپراتورها

کاهش  يمشکالت احتمال ينيش بيو پ يريجلوگ مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم يزد اي منطقهت برق کشر

 يانسان ينه خطايکاهش هز يانسان يخطا

نه ارتقا کاهش در يکم هز يراهکارها ييشناسا

 شتريب يبهره ور ييخواست جابجا

سک و ي، درک ر يمنيان جو ايارتباط م يبررس 4

 عيشرکت توز يمنيت ايريمشارکت در مد

رانه از يشگيو پ يمنيارتقاء سطح فرهنگ ا -1 مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

ط امنيجاد محيا -3کاهش آمار حوادث  -2حوادث.   

و  يکار يط هايمحبه منظور کاهش آمار حوادث در 

 ينه هايجه کاهش هزيامن و در نت يطيجاد محيا

و از همه مهم تر حفاظت  يش بهره وريمربوطه ، افزا

کرد يرو يستيبا يمنيکار ، در ا يرويانت از نيو ص

 يمهم ياز ابزارها يکيرد. يرانه مد نظر قرار بگيشگيپ

ران کمک کند يتواند به مد ير مين مسيکه در ا

از محققان  يارياست. بس "يمنيجو ا يابيارز"

ش يگذارد و پ ير ميبر رفتار تاث يمنيمعتقدند جو ا

ب ين ترتيرفتار است. به ا يکننده ضرور ينيب

سک و مشارکت ي، درک ر يمنيشتر جو ايضرورت ب

ان آن يارتباط م ين بررسيو همچن يمنيت ايريدر مد

 گردد يها مشخص م

ن ارتباط ييتعک و يارگوم يسک فاکتورهاير يابيارز 5

ه بانک يو ته يعضالن يآن با اختالالت اسکلت

کارکنان شرکت  يآنتروبومتر ياطالعات داده ها

 يع برق استان فارس و ارائه مشخصات فنيتوز

هر فرد با توجه به نوع  يزات کاريابزارها و تجه

 تيفعال

 نييتع • کيارگوم يفاکتورها سکير ييشناسا • حيطيمطالعات ايمني، بهداشت و زيست م يعموم ت توزيع نيروي برق استان فارسکشر

 مشاغل نييتع • ياصالح اقدامات يبند تياولو

 در يعضالن ياسکلت عالئم وعيش نييتع • خطرناک

 کار بار نييتع • يشغل يمحتوا نييتع • کارکنان

 کارکنان يذهن

ن يع ترياز شا يکي يعضالن ياسکلت يها يماريب

باشند که در اغلب مشاغل  ياز کار م يعوارض ناش

ها  يمارين بيل عمده ايگزارش شده اند. از دال

باشد که ابعاد  يم يشغل يط نامناسب ارگوميشرا

ن است که يبر ا ين پروژه سعيدارد. در ا يمختلف

 يو با روش ها ييک شناسايارگوم يسک فاکتورهاير
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 يگر با بررسيرند ، از طرف ديقرار گ يابيج مورد ارزيرا

ن کارکنان يدر ب يعضالن يختالالت اسکلتشروع ا

ن عوارض مشخص شود و ارتباط آن با يا يتصور کل

ت ين گردد در نهاييک تعيارگوم يسک فاکتورهاير

شنهاد يبه منظور رفع مشکالت پ ياقدامات اصالح

 گردد.

شنهاد يپ ل حوادث ويه مدل مناسب جهت تحليارا 6

 راهکار مناسب به منظور کاهش حوادث

شنهاد مدل مناسب جهت تحليل و ارائه راهکار يپ مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم توزيع نيروي برق استان اصفهانت کشر

 مناسب به منظور کاهش حوادث

 اهش حوادث و افزايش ايمنيک

ه با استفاده از ينحوه صعود و فرود از پا يبازطراح 7

 ديجد يهايتکنولوژ

 اهش حوادث ناشي از سقوط از پايهک ساخت تجهيز جهت صعود و فرود از پايه مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم استان اصفهانت توزيع نيروي برق کشر

ست به يط زيو مح يمنيستم سالمت و ايز سيآنال 8

نه يه راهکار بهيب موجود و ارايا و معايهمراه مزا

 اده کردن آنيپ يبرا ياقتصاد

استقرار  ياقتصاد ياياز مزا يحداکثر يريبهره گ مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم برق استان البرز ت توزيع نيرويکشر

( در شرکت HSEست )يط زيومح يمنيسالمت ، ا

 يرويانت از نيدار با صيتوسعه پا -ع برق يتوز يها

ه يزه و توجيش انگيست افزايط زيو مح يانسان

 يمنينه سالمت ، ايدر زم يه گذاريسرما ياقتصاد

ش سطح حفظ يافزا -( HSEست )يط زيومح

 و ... ي، مال يه انسانيسرما

 HSEت استقرار ياهم يت فرهنگ سازيلزوم تقو

 يدگاه برخيبه خاطر د يمنيتوجه به ا يضعف کنون

 يمنينه بر بودن ايبه خاطر هز

د و نوآورانه جهت يزات جديو ساخت تجه يطراح 4

برق در  ين هايو تکنسمبانان يس يمنيارتقاء ا

 يکار يط هايمح

 يبرا يمنيزات نوآورانه ايو ساخت تجه يطراح مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق تبريزکشر

ط کار با خط گرم ، کار در ارتفاع، ياستفاده در شرا

ت يش قابلياحتمال سقوط اجسام و ... با هدف افزا

کارکنان،  يمنيش ايع، افزايتوز ينان شبکه هاياطم

 يو مال يکاهش صدمات جان

 در کار، کاهش خسارات يمنيش ايافزا

بروز  يشه ايرامون علل ريق پيو تحق يبررس 13

ندها ير با دستورالعملها و فرآيمن و مغاينا ا يرفتارها

 مانکارانيکارگران و پ يتوسط برخ

 يمن توسط برخينا ا يعلل بروز رفتارها يابيشه ير بهداشت و زيست محيطيمطالعات ايمني،  يعموم ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

جاد يندها و ايل فرآيمانکاران جهت تسهيکارگران و پ

 مقابله يبه جا يريشگيبازدارنده جهت پ يستمهايس

مانکاران يمن کارگران و پيناا يباال بودن آمار رفتارها

، يجاد خوادث جانير که منجر به اياخ يدر سالها

 يو اتالف زمان شده است، عامل اصل يخسارت مال

ج و يق نتايباشد تا بتوان از طر ين پروژه ميف ايتعر

 ارائه شده، معضل موجود را برطرف نمود. يراهکارها

ر يدرختان کاشته شده در ز يطيست محيز يبررس 11

موثر  يراز و ارائه راهکارهايبرق شهر ش يشبکه ها

 ها يجهت کاهش خاموش

 يمناسب جهت نوع و نحوه نگهدار يارائه راهکارها مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم توزيع نيروي برق شيرازت کشر

برق با توجه  ير شبکه هايدرختان کاشته شده در ز

 يکيالکتر يو مسائل فن يشهر ييبايبه حفظ ز

ل شکستن ياز قطع برق به دل يجاد شده ناشيبحران ا

شهر  1342شبکه در سال  يرودرختان و سقوط بر 

 رازيش

بررسي استفاده از تجهيزات نوين براي مقابله با  12

 ار با خط گرمکاسترس گرمايي در 

مبني  NFPA 73Eبا عنايت به الزامات استاندارد  مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

بر استفاده از تجهيزات حفاظت فردي) لباس هاي 

FRاري کي ، لزوم راهکتريک( براي مقابله با قوس ال

مناسب براي مقابله با پديده استرس گرمايي براي 

 پرسنل ضروري مي باشد.

 ار با خط گرمکارتقاء ايمني 
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اهش کشدار بر کبررسي تاثير استفاده سيم هاي رو 13

 ساخت و ساز حوادث انساني در بخش

ارگري در صنعت کبا توجه به نرخ حوادث انساني و  مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

ه بتواند کارگيري سيستمي کساخت و ساز ، لزوم ب

برق گرفتگي در پروژه هاي ساختماني و  کريس

 اهش دهد ضروري مي باشد.کعمراني را حذف يا 

 ارتقاء ايمني مردم

ي کبررسي اجرا و توسعه مديريت دارايي هاي فيزي 14

در بخش بهره برداري در ارتقاء ايمني تاسيسات و 

 هکشب

ه و تاسيسات توزيع در کبا عنايت به گستردگي شب مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق شهرستان مشهدکشر

سطح شهرها و روستاها، مديريت بر چنين 

تاسيساتي با اين حجم و تعداد و تنوع به منظور 

هاي ايمني با روش هاي سنتي  کاهش ريسک

پاسخگو نبوده لذا نياز به تغيير ديدگاه و استفاده از 

سيستم هاي نوين در مديريت نگهداري و تعمير 

 اشد.ه مي بکتجهيزات و تاسيسات شب

 ارتقاء ايمني مردم و پرسنل

ن يگزيهارنس بعنوان جا يساز يبوم ينقش تکنولوژ 15

 در کاهش حوادث يکنون يکمربندها

ه ها) به صرف رساندن يسک سقوط از پايکاهش ر مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

 : کمربند اهارنس ييسک سقوط ( محصول نهاير

در خصو ص انجام کار  ييآموزش کارکنان اجرا

:  ييمحصول نها -ن و بعد از کار يح -قبل  يمنيا

 يشغل يمنيشناسنامه ا

 از بروز حوادث يريشگيپ و يمنيباال بردن ا

 يمنيا ير لوازم و دستورالعمل هايزان تاثيم يبررس 16

 يعلل کم توجه ييو شناسا يموجود در حوادث جان

ر عوامل مرتبط و ارائه يو سا يمنيپرسنل به ا

 کاهش حوادث يراهکارها

 يمنيو ارتقاء سطح ا يانسان يرويت حفظ نياهم مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 افراد

است  يب حوادث، ضروريش ضريبا توجه به افزا

قرار گرفته و نقاط  يط موجود مجدداً مورد بررسيشرا

 گردد. ييقابل بهبود شناسا

ي جهت تعبيه ارت مناسب در يارهاکبررسي راه 17

 وهستاني و مرتفعکمناطق 

حصول اطمينان از وجود سيستم ارت مناسب و باال  مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق استان هرمزگانکشر

که در صورت ط کار يمح يمنيب ايبردن ضر

 کتحري موجب ه،کشب ناخواسته شدن دار¬برق

 سوختن يا پست حفاظتي هاي رله ردکوعمل

 لذا. گردد¬يم برق سريع قطع و يارتباط يفيوزها

 يراهکارها پروژه نيا انجام با رود¬يم انتظار

ع يشرکت توز يروهاين يمنيش ايجهت افزا يمناسب

و مرتفع  يبرق در هنگام کار در مناطق کوهستان

 شنهاد شوديپ

 در برق نيروي توزيع تکشر اجرايي هاي¬يپکا

 به اي¬وهپايهک و وهستانيک مناطق در ارک هنگام

 سيستم تعبيه انکام زمين مقاومت بودن باال جهت

از اتالف  جلوگيري منظور به و ندارند حفاظتي ارت

وقت در همان محيط، اقدام به ارت موقت طرفين 

 به شروع ارت بدون بعضا يا و ندينما¬يه مکشب

 و آفرين خطر بارها و بارها مساله اين. کنند¬يارمک

 به نياز معضل نيا رفع لذا. است بوده ساز لکمش

 مناسب ارهايکراه يافتن و دقيق مطالعاتي انجام

ا ين محل کار يزم مقاومت کاهش جهت يوکاربرد

 خاص دارد. يزاتياستفاده ازتجه

اهش کنان وکارکبرسالمت  بررسي عوامل موثر 18

ع يمرخصي هاي استعالجي کارکنان شرکت توز

 يبرق استان مرکز يروين

ش سالمت کارکنان يموثربرافزا يراهکارها ييشناسا مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

 ياستعالج يهايوکاهش مرخص

اهش کو نانکارکبررسي عوامل موثربرسالمت 

ع يمرخصي هاي استعالجي کارکنان شرکت توز

 يبرق استان مرکز يروين
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 داليل اولويت داشتن مورد انتظار و محصول نهايي طرح اهداف زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

ت يش رضايافزا يعوامل موثروراهها ييشناسا مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر ت کارکنانيش رضايافزا بر عوامل موثر يبررس 14

 کارکنان

 شانيکارکنان برعملکردات يزان رضاينقش موثرم

 

 مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

 يارتقائ مشارکتها يمناسب برا يارائه مدلها 1

ت يريدر مد ين سازمانيب يهايو همکار يمردم

 برق يتلفات انرژمصرف و کاهش 

 يارتقائ مشارکتها يمناسب برا يارائه مدلها مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 يمردم

است و  يانرژ ير از مصرف بااليامروزه، ناگز يزندگ

 يستيش بايد، رفاه و آسايبه تول يابيجهت دست

م يخواه يمصرف کرد، ما م يانرژ يمقدار مشخص

کن يم. ليممکن را داشته باش يحداقل مصرف انرژ

وارد نشود. لذا  يد و رفاه ما خدشه ايبه سطح تول

جهت  ييست مدلهايباينه کردن مصرف ميجهت به

 باال بردن مشارکت مردم و سازمانها ارائه کرد

رش باشد يشده و مورد پذ يت که بوميفيبا ک يابيارز مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم مرکزيت توزيع نيروي برق استان کشر کارکنان يابيارز يبهبود شاخصه ها  و ييشناسا 2

 و تعهد خواهد شد يعيباعث عدالت توز

 يا عدم بوميو  يابيارز يعدم وجود شاخصه ها

ک از کارکنان يهر واحد و  يشاخصه ها برا يساز

 زشيانگ ياز عوامل اصل يکي

عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض برق و  يبررس 3

 نيمشترک يزشيانگ يراهکارها

ارائه عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض برق و  مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 نيمشترک يزشيانگ يراهکارها

افزايش درآمد شرکت شناسايي علت عدم پرداخت و 

مناسب جهت تشويق مشترکين بخش  ارائه راهکار

زيادي از مطالبات شرکت توسط مشترکين پرداخت 

نمي گردد و الزم است مطالعه اي در خصوص 

راهکارهاي مناسب جهت وصول مطالبات صورت 

 گيرد

 يت هاياولو ييند آموزش و شناسايفرآ يبازمهندس 4

 يآموزش

آموزش ها در  يش اثر بخشيتوسعه آموزش ها و افزا آموزشي و مهارتي منابع انسانيمطالعات  يعموم ت توزيع نيروي برق استان مرکزيکشر

 از کارکنانيمورد ن يم آموزشيچار چوب تقو

اد يش سطح دانش و يو افزا ياز به ارتقاء بهره ورين

 کارکنان يريگ

زان يو م يند چرخش شغليجاد فرآيعوامل ا يبررس 5

 رازيبرق ش يرويع نير آنها در شرکت توزيتاث

در  يگر يله تصديجاد مهارت در کارکنان به وسيا مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق شيرازکشر

مشابه و ارائه  يمتفاوت با رشته شغلها يپستها

 ين در مواقع ضرورين جانشيتام يراهکارها

مشخص  يک برنامه و استراتژيدر دسترس بودن 

 ير و تک بعدييجهت کاهش مقاومت در برابر تغ

 بودن پرسنل

مطالعه و استقرار سيستم مديريت دانش در راستاي  6

 تکحفظ تجارب فني و مديريتي در شر

در سطوح مختلف  يتيريو مد يتجارب فن يريبکارگ مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق مازندرانکشر

 شرکت

ل يت دانش با توجه به پتانسيريلزوم استقرار مد

 يروهايبرق مازندران و وجود ن يرويع نيشرکت توز

 با تجربه
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

عملکرد کارکنان  يابيستم ارزيس ياده سازيپ 7

و  يبهره ور يع بر اساس شاخصهايشرکت توز

 شرکت يکل يشاخصها

 کارکنان يش بهره وريافزا شرکت يش بازدهيافزا مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق استان قزوينکشر

زه يت انگيدر تقو ينقش چرخش شغل يبررس 8

 نيبرق استان قزو يرويع نيکارکنان شرکت توز

-زه کارکنانيش انگيافزا-کارکنان يش بهره وريافزا شرکت يو سودآور يش بازدهيافزا مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم ت توزيع نيروي برق استان قزوينکشر

 شرکت يش بازدهيافزا

بر  يتيريمد يستم هاير استقرار سيسنجش تأث 4

 يسازمان يبهبود عملکرد و بهره ور

ت توزيع نيروي برق جنوب استان کشر

 کرمان

 يچالش ها و موانع موجود در استقرار و اجرا يبررس مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم

عملکرد  يزان اثر بخشيم يبهبود و بررس يپروژه ها

 يو بهره ور يستم ها در عملکرد سازمانين سيا

ت يا عدم موفقيت و يعوامل موفق يبررس يسازمان

در سازمان با توجه به  يتيريمد يستم هايس ياجرا

 يسازمان يل هايپتانس يط منطقه و بررسيشرا

ستم ها ين سينه ايعملکرد به يجهت حداکثر ساز

 در سازمان

در سازمان و  يتيريمد يستم هايش استقرار سيپا

ستم ها در بهره ين سيا يزان اثر بخشيم يبررس

 سازمان يور

 يزان اثر بخشيند آموزش و ميفرا يابيو ارز يبررس 13

 و ارائه راهکار يآموزش يدوره ها

استان  ت توزيع نيروي برق جنوبکشر

 کرمان

سه ياقدامات صورت گرفته تا کنون و مقا يبررس مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني يعموم

ک از يهر  يوزن ده -ر سازمانهايبا سا يقيتطب

 -آن در سازمان يريزان نفوذ پذياقدامات بر اساس م

ل ينظام مند جهت تحل ين برنامه ايف و تدويتعر

 يوزشآم يدوره ها يزان اثر بخشيم

 يابيارز يروشها يند آموزش و بررسيدر فرا يبازنگر

 ند آموزشيفرا يزان اثر بخشيآموزش و م

 

 مطالعات حقوقي .1.2

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح زيرمحور محور اصلي نام شرکت عنوان تحقيق فيرد

طرحها و پرو ژه ها  يت بنديو الو يابيارز ين شاخصهايتدو 1

 يو سازمانده يزيبا هدف برنامه ر يستميه برنامه سيو ته

 ص اعتباراتيجهت تخص

 يزيضرورت برنامه ر ينگيط موجود و نقديباتوجه به شرا ارائه شاخص ها مطالعات حقوقي يعموم ت توزيع نيروي برق اهوازکشر

 رسديبه نظر م يپروژه ها ضرور يت بنديوالو

ع يتوز يت هايرياز مديمورد ن يقانون يبسترها ينيش بيپ مطالعات حقوقي يعموم ت توزيع نيروي برق استان يزدکشر هوشمند يتوسعه شبکه ها يبرا يقانون يچارچوب ها 2

 هوشمند. يبرق جهت توسعه شبکه ها

در حال شکل  يجيهوشمند بصورت تدر يامروزه شبکه ها

هوشمند در  ياستقرار ملزومات شبکه ها يهستند ول يريگ

ت يريان دوطرفه توان مدياز موارد از جمله جر ياريبس

جاد چارچوب يز تبادل اطالعات مستلزم ايهوشمند بار و ن

 جاد شود.ياز الزم است اياست که بنا بر ن يقانون يها
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 هاتيرو جهت انجام اولويوزارت ن يهانحوه تماس با شرکت

  لعليمهندس خانم ، 39721188خيابان شهيد عباسپور، تلفن ، ک، ميدان ونتهران، نشاني: ت توانيرکشر ◄

 www.tavanir.org.ir :ينترنتينشاني ا

 عدالت تيزپرمهندس ،  11918738قدس، بلوار شهيد دادمان، پژوهشگاه نيرو ،تلفن  کشهرتهران، نشاني: ، )سانا(هاي نو ايران سازمان انرژي ◄

www.suna.org.ir: ينترنتيانشاني 

 رامين همتيمهندس ،11290998قدس، بلوار شهيد دادمان، پژوهشگاه نيرو ،تلفن کشهرتهران، نشاني:  ،ايران)سابا(انرژي سازمان بهروري ◄

www.saba.org.ir: ينترنتيانشاني 

دکتر سيد ابراهيم موسوي، 11793381تلفن 31کشهيد شهامتي پالوچه کخيابان وليعصر، باالتر از ميدان وليعصر، تهران، نشاني:  ،شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي◄

www.ipdc.ir: ينترنتيانشاني 

 خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، جنب بيمارستان خاتم االنبياء تهران، نشاني:  ،ه برق ايرانکت مديريت شبکشر◄

 آرمان سليمي بنيمهندس ، 18883088و 11800732تلفن 

www.igmc.ir: ينترنتيانشاني 
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اي هاي برق منطقه تکن تحقيقات شرياسامي مسئول  

ف
ردي

  

 اي ت برق منطقهکشر
ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 آذربايجان 1
 

88138131-141 88138831-141 www.azrec.co.ir 

 www.erec.co.ir 181-83136668 181-83148133اصفهان 1

 www.brec.ir 133-84181114 133-84181114  باختر 8

 www.trec.co.ir 111-11111888 111-18311414 لباسيکمحمدرضا تهران 4

 www.krec.ir 181-83118316 181-83118361مهديعلوميبايگي خراسان8

 www.kzrec.co.ir 131-88836131 131-88836131 محمدامينانصاري خوزستان 3

 www.zrec.co.ir 114-88148431 114-88148411 حميدهمحمدرضاييزنجان 6

 www.semrec.co.ir 118-88841461 118-88844161 مجيدخطيبي سمنان 3

 www.sbrec.co.ir 184-81186183 184-81186183 سروشمحمودرضا سيستانوبلوچستان 6

 www.ghrec.co.ir 138-83183636 138-83183168بهروزباوندپوريغرب 11

 www.frec.co.ir 161-81886146 161-81886161 عليصدرزاده فارس 11

 www.krec.co.ir 184-81683114 184-81683113 ينمحمدينسر رمانک 11

http://www.azrec.co.ir/
http://www.azrec.co.ir/
http://www.erec.co.ir/
http://www.erec.co.ir/
http://www.brec.ir/
http://www.brec.ir/
http://www.trec.co.ir/
http://www.trec.co.ir/
http://www.krec.ir/
http://www.krec.ir/
http://www.kzrec.co.ir/
http://www.kzrec.co.ir/
http://www.zrec.co.ir/
http://www.zrec.co.ir/
http://www.semrec.co.ir/
http://www.semrec.co.ir/
http://www.sbrec.co.ir/
http://www.sbrec.co.ir/
http://www.ghrec.co.ir/
http://www.ghrec.co.ir/
http://www.frec.co.ir/
http://www.frec.co.ir/
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ف
ردي

  

 اي ت برق منطقهکشر
ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.gilrec.co.ir 118-88881813 118-88881813 عادلسليماني گيالن 18

 www.mazrec.co.ir 111-88831318 111-88888648 توقهعايشهقرهمازندران 14

 www.hrec.co.ir 163-88818614 163-88818611 ناصرقندهاري هرمزگان 18

 www.yrec.co.ir 188-83186186 188-83181848 اميرشريفيزدي يزد 13

برق يرويع نيهاي توز تکن تحقيقات شرياسامي مسئول  

ف
ردي

  

شرکت توزيع نيروي 

 برق

ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.ezepdico.ir 141-88838318 141-88838318 ادهمکبابيشرقاستانآذربايجان 1

 www.waepd.ir 144-48443188 144-48443168 نادربانيراديغربآذربايجاناستان 1

 www.aped.ir 148-88641311 148-88641314مسعودحامديلياستاناردب 8

 www.epedc.ir 181-83161866 181-83181661انيرزائيداميواصفهاناستان 4

 www.aepdc.ir 113-81813438 113-81813438 ينعبداللهيپرو استانالبرز 8

http://www.gilrec.co.ir/
http://www.gilrec.co.ir/
http://www.mazrec.co.ir/
http://www.mazrec.co.ir/
http://www.hrec.co.ir/
http://www.hrec.co.ir/
http://www.ezepdico.ir/
http://www.ezepdico.ir/
http://www.waepd.ir/
http://www.waepd.ir/
http://www.epedc.ir/
http://www.epedc.ir/
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ف
ردي

  

شرکت توزيع نيروي 

 برق

ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.Bargh-ilam.ir 134-88888418 134-88888141حسيندانشالمياستانا 3

 166www.bedc.ir-16688881383-88881618عليرضابازداراستانبوشهر6

 111www.tvedc.ir-11188841146-88131834عزيزآقازادهاستانتهران3

 www.chb-edc.ir 183-81113463 183-81184641 جبارکياني ياريچهارمحالوبختاستان 6

 183www.skedc.ir-1114148 183-81186346 مصطفياسماعيلي ياستانخراسانجنوب 11

 181www.kedc.ir-18183686161-83686186هاديصفريفارمداستانخراسانرضوي11

 183www.nkedc.ir-18381141844-81111613عليرحيمياستانخراسانشمالي11

 www.kepdc.co.ir 131-88838311 131-88884311 منوچهراسماعيلي استانخوزستان 18

 www.zedc.ir 114-88446314 114-88446314 ابليکمهدي استانزنجان 14

 www.semepd.ir 118-84488168 118-88488131 حامدقانع استانسمنان 18

 www.sbedc.ir 184-81186163 184-81186163 يمحمدمحمود ستانوبلوچستانياستانس 13

 161www.farsedc.ir-81813413 161-81813614 سعيدرهنما استانفارس 16

 www.qazvin-ed.co.ir 113-88886311 113-88886311 فائزهرجبي نياستانقزو 13

http://www.skedc.ir/
http://www.skedc.ir/
http://www.kedc.ir/
http://www.kedc.ir/
http://www.kepdc.co.ir/
http://www.kepdc.co.ir/
http://www.zedc.ir/
http://www.zedc.ir/
http://www.semepd.ir/
http://www.semepd.ir/
http://www.sbedc.ir/
http://www.sbedc.ir/
http://www.qazvin-ed.co.ir/
http://www.qazvin-ed.co.ir/
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ف
ردي

  

شرکت توزيع نيروي 

 برق

ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.qepd.co.ir 118-83383136 118-83311318 مسعودسليمينيا استانقم 16

 www.sked.co.ir 184-81111414 184-81111414 احمدکريميافشار جنوباستانکرمان 11

 استانکرمانشمال 11
 

81886134-184 81886134-184 www.nked.co.ir 

 www.kurdelectric.ir 136-88138311 136-88138311هيوالهونيانردستانکاستان11

 www.kpedc.ir 138-83188131 138-83188186رمانشاهکاستان18

 www.ped-golestan.ir 116-81188341 116-81334133 موسيابوترابي استانگلستان 14

 www.gilanpdc.ir 118-83311381 118-83313188 عليميرزازاده استانگيالن 18

 133www.barghlorestan.ir-13388111311-88113833پورابراهيمشريفياستانلرستان13

 www.maztozi.ir 111-88861311 111-88868186هادييوسفي استانمازندران 16

 www.bargh-gmaz.ir 111-81141146 111-81141146 بهراميعلياکبرشاه غرباستانمازندران 13

 www.mpedc.ir 133-81111831 133-81111831 يرياکبربصيعل ياستانمرکز 16

 www.hedc.co.ir 163-84811884 163–88811338 شهرامبردبار استانهرمزگان 81

 www.edch.ir 131-83131184 131-831661118 ياحساناشرفيعل استانهمدان 81

http://www.qepd.co.ir/
http://www.qepd.co.ir/
http://www.nked.co.ir/
http://www.nked.co.ir/
http://www.ped-golestan.ir/
http://www.ped-golestan.ir/
http://www.barghlorestan.ir/
http://www.barghlorestan.ir/


     911                                                                                                                                                                                                                                      9315در سال رو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو 
                                                                               

 

ف
ردي

  

شرکت توزيع نيروي 

 برق

ا کارشناس يمدير 

  تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.yed.co.ir 188-83138813 188-83188116 فريدهبهداد زدياستان 81

 www.eepdc.ir 181-83388111 181-83341186 حبيباهللمظاهرياصفهانشهرستان 88

اهواز84


88831848-13188831848-131www.aepdco.ir 

 www.toztab.ir 141-88813681 141-88161661 سيدابوالفضلحسيني زيتبر 88

 WWW.TBTB.IR 111-33318848 111-33318163 مژگانبشيري تهرانبزرگ 83

 www.shirazedc.co.ir 161-81184841 161-81184861 سزادهينرئيام رازيش 86

 www.meedc.ir 181-83883811 181-83883811سعيدعليشاهيشهرستانمشهد83

برقمديريت توليد هاي  تکشرن تحقيقات ياسامي مسئول  

ف
ردي

  

 شرکت مديريت توليد برق
ا کارشناس يمدير 

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.tpgmco.ir 141-84861111 141-84411438 بهراملطفينياآذربايجانشرقي)سهند( 1

 www.isfahanps.ir 181-86311161 181-86331186 مرتضيقربانياصفهان 1

http://www.eepdc.ir/
http://www.eepdc.ir/
http://www.toztab.ir/
http://www.toztab.ir/


       918                                                                                                                                                                                                                              رمجموعهيز يها ر و  شرکتيشرکت توان

                                                                                     
 

ف
ردي

  

 شرکت مديريت توليد برق
ا کارشناس يمدير 

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا سکفا  تلفن

 www.besatpower.ir 111-88134116 111-88134113سيدمجتبيميرعابدينيبعثت 8

 www.bistounps.ir 138-84341611 138-84341111بيستون 4

 www.raminpower.ir 131-84468163 131-84468138 فرهاداسکندري رامين)اهواز( 8

 www.shazandtpp.ir 133-3131111 133-83131416اکبراحمديشازند)اراک( 3

.111www.rajaeepowerplant-11133663688-33168636شهيدرجايي6

ir 

 111www.nekapowerplant.ir-11184311444-84311331 سميهگليشهيدسليمي)نکاء(3

 www.tpp.ir 111-44131844 111-44131164 اميرآهي شهيدفيروزي)طرشت( 6

 131www.tmpp.ir-81811318 131-81816461اسماعيلافشار شهيدمفتح)همدان( 11

 184www.sbpm.ir-18488446381-81186816هايسيستانوبلوچستاننيروگاه11

 181www.khgpp.ir-18188166111-88166481مجتبيجوانهايگازيخراساننيروگاه11

 www.kpp.co.ir 184-88861661 184-81811181 رضاکاوياني کرمان 18

 www.hpgmc.co.ir 163-88861613 163-88861611 مهديدادرس هرمزگان)بندرعباس( 14

 


