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طراحی، ساخت و نصب 
مافلر -دو نمونه سايلنسر

برای اجکتور هاگينگ 
شرکت (نيروگاه بعثت 

)توليد برق نيروگاه بعثت

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 تهران

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

ساينسرها دارای 
های بسيار متنوعی  طرح
باشند که طراحی آنها  می

بر عملکرد سيکل 
با توجه . تأثيرگذار است

به اينکه معموًال 
سايلنسرها دارای محيط 

پروس مديای داخلی 
اساس انواع هستند بر 

مختلفی که دارند، افت 
فشار متفاوتی را به 
. نمايند سيستم تحميل می
نوع  ٢سايلنسرها دارای 

در يکی . عمده هستند
نمونه از سايلنسرها 

جريان گذرنده به اتمسفر 
گردد اما در نوع تخليه می

ديگری که در اين پروژه 
با توجه به سيکل مد نظر 

باشد سايلنسرها در  می
بسته نصب يک مسير 

گردند و به عبارتی به  می
آنها سايلنسرهای درخط 

)Inline Silencer (
در طراحی . شود گفته می

سايلنسرها فاکتورهای 
بايست مد نظر مختلفی می
دبی  -١. قرار گيرد

جريان از جمله 
فاکتورهايی است که تا 

حدودی قطر سايلنسر را 
البته . سازد مشخص می

در طراحی قطر سايلنسر 
های ابعادی  ديتمحدو

خود اجکتور نيز بی تأثير
رسيدن به . باشد نمی

سرعت مجاز حياتی بوده 
تا از فرسايش و کنده شدن
قطعات داخلی سايلنسر بر

های باال  اثر سرعت
سطح  -٢. جلوگيری شود

موجود بر ) dB(صوت 
روی طراحی سايلنسر 
شامل نوع، ساختار و 

طول آن تأثيرگذار 
 افت فشار -٣. باشد می

اعمالی به سيستم و تأثير 
آن بر عملکرد 

. ترموسياالتی سيکل
عمومًا در سايلنسرها از 

يک ديفيوزر و هسته 
جاذب صوت استفاده 

ذکر الزم به  HSEاز ديدگاه 
است آلودگی صوتی از جمله 

آيد که  هايی به حساب می آلودگی
عدم رعايت آن نيروگاه را 
های  مجبور به پرداخت جريمه

از سوی ديگر . نمايد سنگين می
وجود آلودگی صوتی در محيط 
کار کارمندان نيروگاه منجر به 
ضعيف شدن شنوايی کارمندان 

لذا از هر دو . گردد نيروگاه می
نسانی و مالی عدم جهت نيروی ا

رعايت آن نيروگاه را مجبور به 
اما الزم . نمايد حل اين مشکل می

به ذکر است که برای حل مسئله 
بايست با دقت و تأمل به  می

در استفاده از . مسئله نگاه شود
های خالء، ايجاد فشار منفی  پمپ

توسط سيستم دوار و انرژی 
گردد که  خارجی تأمين می

سبت به تأثيرپذيری کمتری ن
عملکرد اجکتورها دارا 

اما در اجکتورها افت . باشند می
فشار در مسير و يا حتی 

تغييرات دما به دليل اينکه 
محرک مکش صرفًا يک جريان 

باشد، به  پرسرعت سيال می
شدت تحت تأثير عوامل جانبی 

سايلنسرها با اعمال . سيکل است
توانند  افت فشار در مسير می
کتور را شرايط ترموسياالتی اج

کامًال تحت تأثير قرار دهند و بر 
روی عملکرد مطلوب آن تأثير 

کاهش راندمان . داشته باشند
اجکتور منجر به کاهش در 

. گردد راندمان کندانسور می
کاهش در راندمان کندانسور بر 
روی خروجی توربين بخار نيز 

به عبارتی . تأثير گذار است
های  کندانسور يکی از بخش

آيد ها به حساب می اهکليدی نيروگ
و جهت حفظ راندمان آنها 

اسيدشويی و تميز نمودن سطوح 
ها بسيار حياتی و ضروری  لوله
سازی  به منظور شفاف. باشد می

حساسيت عملکرد صحيح 
کندانسورها الزم به ذکر است که
طبق فعاليت انجام شده در سال 

و گزارشات نيروگاه  ١٣٩١
رامين اهواز، اسيد شويی 

واحد نيروگاه  ۴ورهای کندانس
رامين اهواز سبب افزايش قابل 

توجه توليد برق اين نيروگاه 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

در ديفيوزر . گردد می
سرعت جريان کاهش پيدا

کند و فرکانس آلودگی  می
. يابد صوتی تغيير می

سپس جريان وارد 
دار متعدد  ها سوراخ محيط

)Perforated (د شون می
تواند امواج صوتی  که می

از . را دمپ نمايد
های مختلفی مانند  جنس

فابيرگالس به صورت 
يک پوروس مديا به 

عنوان يک جاذب تکميلی 
گردد که  استفاده می

تواند در جداره و يا در می
هسته سايلنسر تعبيه 

در شکل زير يک . گردند
تصوير از يک نمونه 

سايلنسر نشان داده شده 
ا در ابعاد سايلنره. است

بسيار متنوع صنعتی 
همانطور. شوند ساخته می

که در باال ذکر گرديد با 
توجه به نوع کاربرد 

توانند دارای ساختار  می
در . کامًال متفاوتی باشند

اين پروژه هدف طراحی،
نمونه  ٢ساخت و نصب 

سايلنسر برای اجکتور 
هاگينگ نيروگاه بعثت 

با توجه به هدف . باشد می
ه مطالعات به اصلی پروژ

صورت کلی در 
چارچوب زير در دستور 

) ١. کار خواهد بود
ی عملکرد  بررسی نحوه

دقيق سيکل مربوط به 
) ٢. کندانسور و اجکتور

شناسايی شرايط 
عملکردی دقيق کندانسور 

و اجکتور از قبيل بازه 
تغييرات دبی، دما و 

بررسی سطح ) ٣. فشار
صوت بر اساس مقادير 

 اخذ شده توسط واحد
HSE ۴. نيروگاه بعثت (

شناسايی افت فشار مجاز 
) ۵. برای سيکل مربوطه

بعدی بسيار ٣سازی  شبيه
دقيق اجکتور به کمک 

CFD  و مدلLES  و
استخراج سطح صوت 

معاونت توليد نيروگاه . گرديد
رامين اهواز اعالم کرد که با 

اجرای اسيدشويی کندانسورهای 
نيروگاه  ۴واحدهای يک تا 

رامين، روزانه توليد برق در اين
 ۴٨٠واحدها به ميزان 

ته ساعت افزايش ياف مگاوات
 ۶نيروگاه رامين اهواز با . است

 ١٨۵٠واحد توليدی به ميزان 
مگاوات ساعت يکی از 

بزرگترين نيروگاه حرارتی 
های  در سيکل. کشور است

نيروگاهی تمامی اجزاء نيروگاه 
باشند و  به يکديگر مرتبط می

عدم عملکرد مطلوب هر عضو 
بر روی راندمان کل مجموعه 

به لذا با توجه . تأثيرگذار است
حساسيت در عملکرد مطلوب 

های  کندانسور در سيکل
  نيروگاهی و آگاهی نيروگاه

بعثت مبنی بر تعريف اين پروژه
در قالب يک طرح تحقيقاتی، 

مطالعات دقيق مهندسی 
بايست در دستور کار قرار  می
 . گيرد
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در داخل ) dB(توليدی 
اجکتور با استفاده از 
) ۶. ميدان توربوالنسی
های  بررسی محدوديت

ابعادی برای طراحی و 
) ٧. نصب سايلنسر جديد

شناسايی نوع سايلنسر 
. مورد نظر برای نصب

سازی  طراحی و شبيه) ٨
عملکرد سايلنسر به 

و  CFDتنهايی به کمک 
) ٩. LESمدل 
سازی جامع اجکتور  شبيه

و سايلنسر و اطمينان از 
.عملکرد مطلوب اجکتور

نظارت بر ساخت ) ١٠
سايلنسر و نصب آن در 

 . سيکل مورد نظر

٢ 
تهيه دانش فني و ساخت 

والو ريسرآوله 
 توربوفيدپمپ

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 

رامين 

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

ساخت والو بهينه شده 
والو ريسرآوله 
 توربوفيدپمپ

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

 آشور

١٣
٩۶ 
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و ساخت قطعات طراحي 
يدآي خصوصا آبند هاي 
پمپ هاي روانكاري نوع 
سانتريفيوژ ساخت شرآت

FINDER 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

ساخت قطعات يدکی 
 مورد نياز

خودکفايی و در دسترس بودن 
 سريع قطعات مورد نياز 

١٣
٩۶ 

۴ 

امکان سنجی فنی و 
اقتصادی بازيافت بخار 

ونت بلودان در بويلرهای 
 نيروگاه کرمان

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

بازگردانی بخار ونت شده
از بلودان بويلرها به 

 چرخه توليد

منظور جلوگيری از هدر به 
رفت بخار الزم به نظر می رسد 
که بخار ونت شده به سيکل توليد

 بازگردد

١٣
٩۶ 

۵ 

بررسی فنی و اقتصادی و
ارائه راهکار جهت رفع 

نشتی هوای داغ از 
اطراف ديورتر دمپر های
بويلرهای نيروکاه کرمان

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

ارائه راهکار مناسب و 
اقتصادی جهت بهينه 

نمودن و يا جايگزينی 
Guillotine Damper 

 با نوعی ديگر

جلوگيری از هدر رفت حرارتی 
اگزوزهای واحدهای گازی و 

 تعويض سيل پليتها

١٣
٩۶ 

۶ 

تدوين دانش فنی و ساخت 
نمونه چرخدنده های 

primary  مربوط به
 Feed waterگيربکس 

pump  به همراه شفت
 مربوطه

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سهند

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

دستيابی به دانش فنی 
فرايند ساخت، توليد قطعه

با کيفيت مناسب و 
کارکرد مناسب در شرايط

 کاری

مجموعه و مشکل در تهيه نياز 
قطعه اورجينال از تأمين کننده 

 خارجی

١٣
٩۶ 

٧ 

مدل سازي سيستم هواي 
بويلر در پيش گرمايش 

)Warm-Up (بويلر طي
فرآيند راه اندازي 

واحدهاي بخار نيروگاه 
 نكا

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

در زمان راه اندازي واحد
بخار، نياز به پيش گرم 

هاي بويلر نمودن جداره 
در حال حاضر،. مي باشد

-F.Dمقدار دبي هواي 
Fan  به صورت آامًال

آاهش زمان گرمايش بويلر و در
نتيجه آاهش اضمحالل توليد 

برق و آاهش حجم بخار 
 مصرفي در استيم آويل

١٣
٩۶ 
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تجربي و بدون مقدار 
بهينه مشخص تنظيم 

هدف از اين . ميگردد
پروژه، مدل سازي 

سيستم هواي بويلر ميباشد
تا به ازاي مقدار 
جريان  مشخصي از بخار

يافته به درون استيم 
آويل، مقدار بهينه هوا 
جهت پيش گرم نمودن 

جداره هاي بويلر بدست 
 .بيايد

٨ 

تاثير مشارکت بررسی 
در کنترل فرکانس 

نيروگاههای بخاری نکا 
بر اجزاء اصلی و 

شناسايی پارامترهای مهم 
 برای ارزيابی آن

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

نتيجه انجام اين پروژه در 
اثرات تغيير بار نوسانی 

بر ) نوسانات فرکانس(
اجزای مهم شناسايی شده 

و نقاط حساس و آسيب 
پذير شناسايی می شود و 
با توجه به ارزيابی ميزان
آسيب می توان در مورد 

ادامه فعاليت اين 
نيروگاهها در کنترل 
. فرکانس تصميم گرفت
همچنين دستورالعمل 

مميزی  ارزيابی و
مشارکت در کنترل 

فرکانس نيروگاههای بار 
 . پايه بدست می آيد

نيروگاههای بخاری بزرگ برای
بهره برداری در حالت بار پايه 
طراحی می شوند و با توجه به 

اينرسی بزرگی که دارند در 
حالت تغييرات لحظه ای فرکانس
و بار شبکه مورد استفاده قرار 

در سالهای اخير . نمی گيرند
بدليل نياز به کنترل فرکانس 

شبکه از اين نيروگاهها هم در 
اين حالت استفاده شده و انتظار 
می رود در تغييرات فرکانس و 

اين . کنترل آن مشارکت نمايند
امر مکن است تاثير نامطلوبی 

بر اجزاء اصلی و مهم مثل 
توربين ژنراتور و بويلر داشته 
باشد و با توجه به تغييرات سريع

ر رژيم بهره برداری هم بار د
. تغييرات نامناسبی ايجاد نمايد

شناسايی نقاط ضعف نيروگاه در 
اين حالت و نقاط آسيب پذير و 

همچنين پارامترهايی که بايد 
برای اين شناسايی مدنظر قرار 
گيرد اهميت به سزايی در عمر 
نيروگاه و اثرات مخرب بر آن 

 . دارد

١٣
٩۶ 

٩ 

و مقايسه فنی و بررسی 
اقتصادی طرح ارتقاء 

يافته توربين های نيروگاه 
شهيد مفتح پيشنهادی 

MHI  با توربين های
 موجود

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
شهيد 
 مفتح 

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

با توجه به هزينه زياد 
انجام تغييرات بر روی 
توربين مطالعه دقيق بر 

تغييرات روی 
پارامترهای مورد انتظار 

ضمنا .ضروری می باشد
برای تعريف پروژه و 
ارسال پروپوزال،ريز 

تغييرات پيشنهادی سازنده
و پارامترهای 

فعلی و تغييرات (توربين
به محقق)MHIپيشنهادی 

 ارسال خواهد شد

سال از ساخت نيروگاه ٢٢حدود 
از . شهيد مفتح همدان می گذرد

نجام گرفته طرفی طراحی های ا
برای توربين آن به سالها قبل تر 

با .از ساخت آن بر می گردد
پيشرفت تکنولوژی و افزايش 

تجربه شرکت سازنده توربين، 
پيشنهاداتی ) MHI(اين شرکت

برای انجام باز طراحی توربين 
HP/IP وLP  بمنظور افزايش

را )ارتقای توربين(راندمان آن 
در اين طرح .ارائه داده است

از اجزای توربين با  تعدادی
قطعات جديد جايگزين و تعدادی 

١٣
٩۶ 
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نيز بدون تغيير باقی خواهند 
طبق ادعای سازنده اين .ماند

تا ٢تغييرات مقدار هيت ريت را 
. درصد افزايش خواهد داد ۴

هدف از انجام اين پروژه 
بررسی فنی و اقتصادی طرح 

ارتقای توربين ذکر شده می باشد
آن با و با مقايسه پارامترهای 

پارامترهای موجود ارزيابی 
دقيقی از بعد فنی و اقتصادی 

 . طرح صورت پذيرد

١٠

مطالعه و ارايه روشی 
برای استفاده از حرارت 

تلف شده در سيستم 
کولينگ نيروگاه سيکل 

 ترکيبی شهيد کاوه

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
خراسا

 ن

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

بهره وری انرژی و 
 افزايش راندمان

 V94.2در واحد های گازی 
روغن روانکاری و سيستم 

ترنينگير در يک کولر با آب 
کند، عالوه ¬تبادل حرارتی می

بر آن هوای خنک کاری 
ژنراتور نيز با آب تبادل 

حرارتی کرده و نهايتًا آب گرم 
با ) رادياتور(ردر چهار عدد کول

اين . کند¬هوا تبادل حرارتی می
حرارت تلف شده مقدار قابل 

باشد که می توان ¬توجه ای می
با بازيافت آن در مصرف مقدار 

قابل توجه ای سوخت صرفه 
 .جويی کرد

١٣
٩۶ 

١١

بررسی فنی و اقتصادی 
استفاده از کوپلينگ 

هيدروليکی و يا فرکانس 
کنورتور در بويلر 

فيدپمپ و تاثير آن بر 
راندمان يک بلوک سيکل 
ترکيبی و ارايه طرح کار

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 يزد

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

کاهش جريان راه انداز 
بويلر فيدپمپ و امکان 

تنظيم دبی پمپ بر اساس 
 نياز بويلر

عدم کارايی کوپلينگ صلب 
ه جهت کشيدن بويلر فيدپمپ ب

جريان زياد در زمان راه اندازی
و عدم امکان تغيير دور در هر 

 لحظه جهت تغيير دبی 

١٣
٩۶ 

١٢

امکان سنجی استفاده از 
اکچوايتور هيدروليکی به 
جای اکچوايتور موتوری 

مولدهای  IGVبرای
 V94.2آنسالدو

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 يزد

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

باال بردن دقت و کارايی 
سيستم در تغيير زاويه پره

با جايگزينی  IGVهای 
اکچوايتور هيدروليکی به 
جای اکچوايتور موتوری

عملکرد نامناسب اکچوايتور 
موجود موتوری در تغيير زاويه 

ورودی  IGVپره های 
کمپرسور مولدهای گازی 

 V94.2آنسالدو 

١٣
٩۶ 

١٣

برسی مشکالت بهره 
برداری پمپ اينجکشن 
در هنگام راه اندازی و 
رفع مشکالت به وجود 

 آمده 

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

شاهرو
 د

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

برداری مناسب از بهره 
پمپ اينجکشن کاهش 
آسيب های احتمالی به 

پمپ مذکور افزايش 
 ضريب آمادگی نيروگاه

با توجه به مشکالت به وجود 
آمده برای راه اندازی پمپ 
اينجکشن در طی يک سال 

گذشته در نيروگاه شهيد بسطامی 
تايين روشی برای رفع مشکالت 
بوجود آمده ضروری بوده و نياز

 و کار تحقيقاتی داردبه برسی 

١٣
٩۶ 

١۴

 AIRتعيين نقش 
BLOWING FAN در
عملکرد کمپرسور از 
نظر راندمان و کاهش 

تاثيرات نامطلوب ذرات 
 معلق در هوا

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

شاهرو
 د

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

راندمان افزايش 
کمپرسور و توربين 

کاهش ورود ذرات معلق 
در هوا به کمپرسور 

افزايش طول عمر پره 
 های کمپرسور و توربين

با توجه به اينکه اين موضوع در
در V94.2اکثر نيروگاه های 

سطح کشور وجود دارد و 
عملکرد بهينه کمپرسور ميتواند 
نقش بسزايی در افزايش راندمان

طرح دارای  نيروگاه داشته باشد

١٣
٩۶ 
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 اولويت تحقيقاتی ميباشد

١۵

طراحی، تدوين دانش فنی
و ساخت پک هيدروليکی 

تست های عملکردی 
مربوط به( سکوئنس ولو 

)سيستم هيدروليک راچت

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

آذربايج
 ان

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

بهبود عملکرد بخش  -
هيدروليک و افزايش 

راندمان واحد های گازی

تدوين دانش فنی و ارتقاء  -
 سيستم هيدروليک بخش راچت 

١٣
٩۶ 

١۶

طراحی، تدوين دانش فنی
و ساخت سيستم الکتريکی

خنک کاری ديزل 
ژنراتور به همراه سيستم 

کنترلی آن جهت 
جايگزينی آن با سيستم 

مکانيکی موجود که باعث
تريپ های متعدد واحدها 

 .می شود

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

آذربايج
 ان

 توليد

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
 نيروگاهي

کاهش تريپ های  -
ناخواسته با بهبود 

عملکرد بخش الکتريک 
ز ضعف سيستمکه ناشی ا

مکانيکی در خنک کاری 
ديزل ژنراتور می باشد و 

افزايش راندمان واحد 
 های گازی

داشتن کارايی باالی سيستم  -
های کنترل الکتريکی و 

جايگزينی آن با سيستم مکانيکی 
جهت کاهش تريپ های 

 ناخواسته

١٣
٩۶ 

١٧

شناخت عوامل موثر بر 
ناکار آمدی احتراق 

V94.2  با تاکيد بر پديده
هامينگ و ارايه روشهای 

 حذف آن

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

شاهرو
 د

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

بهره برداری مناسب از 
ر مفيد توربين افزايش عم

توربين کاهش مصرف 
 سوخت 

با توجه به اينکه پديده هامينگ 
 V94.2دراکثر نيروگاه های 

وجود دارد به نظر ميرسد بدست 
آوردن روشهای مناسب جهت 

مقابله با اين پديده ميتواند به بهره
وری بهتر در نيروگاه ها منجر 

 شود

١٣
٩۶ 

١٨
روش های بهبود تعيين 

دمای سالن توربين جهت 
رفع مسائل روغن توربين

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

شاهرو
 د

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

افزايش دمای سالن 
ايش راندمان توربين افز

توربين و تجهيزات جانبی
کاهش مصرف سوخت 

جهت افزايش دمای سالن 
 توربين

با توجه به اينکه کارکرد مناسب 
سيستم روغنکاری ارتباط مستقيم

با دمای روغن و دمای سالن 
توربين دارد و تامين گرمای 

مناسب در فصول سرد سال با 
سيستم های موجود به سختی 

ا فضای سالنانجام شده متناسب ب
توربين نميباشد لذا به نظر 

ميرسد بااستفاده از روشهای 
جديد ميتوان بهره وری در اين 

 حوزه را افزايش داد 

١٣
٩۶ 

١٩

بررسی علل حرکت 
محوری روتور توربين 

بخاری  ٢و  ١واحدهای 
نيروگاه لوشان و ارائه 

راه حل مناسب جهت رفع
 آن

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 لوشان

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 

هدف از بررسی علل 
حرکت محوری روتور 

توربين واحدهای بخاری 
 -١:موارد زير است

جلوگيری از افزايش 
مای ياتاقان تراست و د

خروج و تعميرات مکرر 
اصالح و  -٢واحدها 

دمای ياتاقان تراست توربين 
واحدهی بخاری نيروگاه لوشان 
باالتر از حد مجاز بوده و باعث 

محدوديت بار و در موارد 
خروج واحدهای  بحرانی باعث

مصرف . بخاری گرديده است
آب تغذيه بويلر افزايش و 
 .راندمان کاهش می يابد

١٣
٩۶ 
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بخاري و 
سيكل ترآيبي 

و اصالح ) 
ها و   روش
 ها فرآيند

بهينه کردن شرايط بهره 
افزايش عمر -٣برداری 
کم شدن تلفات  -۴واحدها 

 آب تغذيه بويلر

٢٠

بررسی و ارائه 
راهکارهای کاهش 

مصرف آب برج خنک 
 کن نيروگاه لوشان

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 لوشان

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

جلوگيری از اتالف -١
کاهش -٢منابع طبيعی 

کاهش-٣هزينه توليد برق 
جلوگيری -۴مصرف آب 

 از آلودگی محيط زيست 

در حال حاضر مصرف آب برج
ن نيروگاه لوشان بسيار خنک ک

زياد بوده و اين امر باعث اتالف
منابع طبيعی و افزايش هزينه 
توليد برق در نيروگاه گرديده 

برج خنک کن نيروگاه . است
لوشان از نوع تر و جنس بدنه 

 .آن چوبی می باشد

١٣
٩۶ 

٢١

سنجی و ارايه امکان 
طرح استفاده از بلودان 

بويلرهای بازياب نيروگاه 
گرم کردن *به منظور 

سوخت مايع مولدهای 
گرمايش اتاق *گازی 

گرمايش * S1فرمان مولد
ساختمانهای اداری و 

 کارگاهی

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 يزد

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  داز واح
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

شناسايی ميزان کميت و *
کيفيت آب بلودان 
بويلرهای بازياب 

بررسی فنی و اقتصادی *
و امکان سنجی استفاده از

ارايه طرح *آب بلودان 
های استفاده از آب بلودان

 بويلرهای باز ياب 

از پتانسيل آب بلودان استفاده 
بويلرهای بازياب جهت گرمايش 

 قسمتهای مختلف نيروگاه

١٣
٩۶ 

٢٢

بررسی تاثير استفاده از 
نانو ذرات برای 

جلوگيری از نفوذ گرد و 
غبار بر روی فين های 
رادياتورهای آب خنک 

GEF9کاری مولد گازی 

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 يزد

 توليد

تعميرات، 
اري، نگهد

مطالعات 
سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

بررسی مشخصات *
هندسی و عملکردی 

تجهيزات سيستم آب خنک
تحليل سياالتی و *کن 

حرارتی مرتبط با نرم 
بررسی *افزار مناسب 

اثرات زيست محيطی 
فنی و اقتصادی بررسی *

 نانو ذرات 

با توجه به شرايط اقليمی يزد و 
وجود ذرات معلق در منطقه و 
اثرات گرد و غبار بر کارايی 

فين های رادياتورهای آب خنک 
الزام GEF9کاری مولدهای 

مطالعات مذکور را توجيه می 
 کند

١٣
٩۶ 

٢٣

سنجی جا به جايی امکان 
سايلنسرهای اگزوز واقع 
در ورودی به بويلرهای 

نيروگاه  s1باز ياب مولد 
 سيکل ترکيبی يزد

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 
 يزد

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

افزايش بازدهی سيکل 
ترکيبی با جابه جايی 
 سايلنسرهای اگزوز

حداقل نمودن افت فشار گاز داغ 
عبوری بين خروجی توربين و 

 بويلر باز يافت 

١٣
٩۶ 
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گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

٢۴

راهکارهای بررسی 
اجرايی برای کاهش 

صدای فيدواتر پمپ های 
 ١٠dbتوربين به ميزان 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 

شازند 

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

سر و صدای کاهش 
 محيطی

کاهش سر و صدا و کاهش 
 آلودگی صوتی

١٣
٩۶ 

٢۵
بهبود الگوريتم های پايش

سالمت و توربين های 
 گازی

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
شهيد 
رجايي

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

کاهش هزينه های 
تعميراتی و کاهش زمان 
انجام تعميرات و کاهش 

ميزان خاموشی و 
جلوگيری از کاهش توليد

جلوگيری به هنگام از اسيب و 
 حوادث مربوطه

١٣
٩۶ 

٢۶

بررسی عملکرد برجهای 
خنک کن اصلی 

)MAIN COOLING 
TOWER ( بهينه ،

سازی عملکرد و ارائه 
راهکار مناسب جهت 

جلوگيری از محدوديت 
توليد در تغييرات شرايط 

 جوی و محيطی

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سهند

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

بهينه سازی عملکرد برج 
به هنگام تغييرات شرايط 
جوی و دستيابی به توليد 
 حداکثر در اين شرايط

جلوگيری از کاهش بار توليدی 
 به ويژه در پيک مصرف

١٣
٩۶ 

٢٧

بررسی علل شکست پره 
های رديف آخر توربين 

L.P  واحد دوبخار در
و  ٠۵/٠١/٩۵مورخه 

ارائه راهکارهای عملی 
برای جلوگيری از تکرار 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 

بيستون

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد

جلوگيری از بوجود آمدن 
.حادثه فوق در نيروگاهها

با اجرای موفق پروژه مذکور 
علل عمده حادثه فوق مشخص 

شده وبا تبيين راهکارهای ممکن 
و اجرايی شدن آنها کمک قابل 

توجهی به بخش توليد در 
 نيروگاههای بخار خوهد شد 

١٣
٩۶ 
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( نيروگاهي  حادثه 
گازي ، 

بخاري و 
سيكل ترآيبي 

و اصالح ) 
ها و   روش
 ها فرآيند

٢٨

رفع اشکاالت ناشی از 
مل گاز سوز نمودن کا

مگاواتی  ٣٢٠واحدهای 
نيروگاه حرارتی بيستون 
واخذ بارهای مختلف در 

شرايط نرمال بهره 
 .برداری

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 

بيستون

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

توليد برق توسط سوخت 
 .گاز در بارهای مختلف 

باال بردن صرفه اقتصادی توليد 
( برق توسط سوخت گاز بدليل 

-هزينه کمتر  -در دسترس بودن 
، باال) عدم نياز به سوخت ديگر 

بردن شرائط مطلوب از نظر 
 اجرای بخشی. زيست محيطی 

 .از طرح اقتصاد مقاومتی

١٣
٩۶ 

٢٩

 ١۶تحليل خرابی رديف 
و  GE F5کمپرسور 

ارائه راهکار جهت 
جلوگيری از وقوع مجدد 

خرابی و تهيه 
دستورالعمل بازسازی آن

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 تهران

 توليد

تعميرات، 
نگهداري، 
مطالعات 

سازي و  بهينه
برداري   ه بهر

هاي  از واحد
( نيروگاهي 

گازي ، 
بخاري و 

سيكل ترآيبي 
و اصالح ) 

ها و   روش
 ها فرآيند

مهمترين هدف يافتن علت
 ١۶شکست ديسک 

 GEواحدهای   کمپرسور
F5  برای جلوگيری از

وقوع حوادث مشابه و 
تهيه دستورالعمل جهت 

بازسازی ديسک 
سورهای تخريب کمپر

محصول . باشد شده می
ی نهايی بايد منجر به ارئه

راهکاری برای پيشگيری
از حوادث ذکر شده در 

و تهيه  GE F5واحدهای 
يک دستورالعمل برای 

بازسازی ديسک 
 .کمپرسور باشد

با توجه به تعداد واحدهای باالی 
موجود از اين نوع توربين در 

و ) واحد ٩٠در حدود (کشور 
تا کنون (ند حادثه مشابه وقوع چ

لزوم توجه به شکست ) حادثه ۴
کمپرسور  ١۶ديسک رديف 

جهت يافتن علل حادثه و 
راهکاری جهت جلوگيری از 

وقوع حوادت مشابه و بازسازی 
واحدهای تخريب شده بسيار 

 .باشد ضروری می

١٣
٩۶ 

٣٠

قابليت حفاظت بررسی 
سيستم گراند موجود 

نيروگاه بخار از 
سيستمهای الکترونيکی 
حساس در مقابل امواج 

، صاعقه و EMIنويز، 
 امواج موبايل

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

مطالعات 
سازي   بهينه

سيستم آنترل 
و ابزاردقيق 
 نيروگاهي

صورت شناسايی نقاطدر 
ضعف سيستم در برابر 

، EMIامواج نويز، 
صاعقه و امواج موبايل و

رفع نقاط ضعف، 
واحدهای نيروگاه از 

لحاظ خطر تريپ مجازی 
. حفظ خواهد شد... و 

محصول نهايی گزارش 
شامل طرح اجرايی بهينه 

سازی سيستم گراند 
 .نيروگاه خواهد بود

یستمهای گراند نيروگاه نکا قديم
بوده و سيستمهای حساس 

الکترونيکی قديمی و سيستمهای 
جديد در برابر اثرات نامساعد و 
مزاحم امواج حفاظت نمی گردد 

زيرا سيستم قديمی از لحاظ 
ارتينگ حفاظت، الکتريکی و 
ابزار دقيقی جدا نبوده و برای 

... و PLCسيستمهای جديد 
 .طراحی نشده است

١٣
٩۶ 

٣١
برنامه جامع طراحی 

مديريت بار صنايع استان 
خوزستان با هدف کاهش 

شرآت 
برق 

منطقه 
 توليد

مطالعات 
سازي   بهينه

سيستم آنترل 

ارائه يک برنامه و 
راهکار عملياتی مناسب 

با توجه به نوع صنعت و 

 يکی از موضوعات مهم در اين
خصوص بررسی دقيق تر 
مصارف انرژی و سنجش 

١٣
٩۶ 
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اي   پيک بار شبکه 
خوزس
 تان

و ابزاردقيق 
 نيروگاهي

پتانسيل ها و فرصت ها جهت  شرايط آن 
استفاده از حداکثر ظرفيت 

همکاری مشترکين در اين طرح 
می باشد که الزمه آن ارائه يک 

برنامه و راهکار عملياتی 
مناسب با توجه به نوع صنعت و
شرايط آن می باشد بگونه ای که 

باعث ايجاد هزينه اضافی و يا 
 . به صنايع نگرددضرر 

٣٢

بررسی علل شکست 
های رديف دوم  ديسک

توربين آسک، ارائه 
راهکار جهت جلوگيری 

از وقوع آن و تخمين 
های  عمر باقيمانده ديسک

و  W251توربين 
TG20 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 تهران

 توليد

مطالعات 
خوردگي و 
تعيين عمر 

باقيمانده 
تجهيزات و 

قطعات 
 نيروگاهي

مهمترين هدف از تحقيق 
فوق افزايش قابليت 
اطمينان واحدهای 

W251  آسک وTG20 
فيات از طريق تخمين 
های  عمر باقيمانده ديسک

همچنين . باشد توربين می
يافتن علل شکست و 

راهکاری جهت جلوگيری
از شکست احتمالی از 

ورد انتظار محصوالت م
 .تحقيق است

وقوع حوادث مشابه در 
 TG20و  W251واحدهای 

 ٢شکست ديسک مرحله (
ديدگی که منجر به آسيب) توربين

های فوق شده که  شديد واحد
فرآيند بازسازی واحدهای دچار 

حادثه بسيار طوالنی و در 
عمال با توجه به بعضی موارد 
ها به روتور و  ديدگی شدت آسيب

باشد،  پوسته عمال ناممکن می
ضرورت انجام تحقيق راجع به 

علل آن و يافتن راهکارهای 
جهت جلوگيری از وقوع حوادث

مشابه در واحدهای فعال را 
همچنين تخمين . کند مشخص می

عمر باقيمانده ديسکهای توربين 
واحدهای فوق منجر به 

ريزی صحيح جهت  برنامه
برداری و انجام تعميرات  بهره

 .گردد در زمان مناسب می

١٣
٩۶ 

٣٣

طراحی و ساخت قطعات 
آببند ولو های بويلر های 

،  Seatنيروگاه ازقبيل 
Globe  ،Gate  ولوها

مطابق با استاندارد های 
سازنده با استفاده از 

Nano Material  و يا
با  Nanoپوشش های 

افزايش مقاومت هدف 
فرسايشی در مقابل 

 جريان بخار 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

مطالعات 
خوردگي و 
تعيين عمر 

باقيمانده 
تجهيزات و 

قطعات 
 نيروگاهي

استفاده از تکنولوژی های
جديد و ساخت قطعات 

 مورد نياز

بهينه نمودن قطعات داخلی سيل 
کننده ولوهابمنظور افزايش طول

 عمر

١٣
٩۶ 

٣۴

امکان سنجی ساخت 
سراميکها با تکنولوژی 

Nano Material  و يا
پوشش سراميکها با 

 Nanoاستفاده از 
Coating  با هدف

افزايش مقاومت در مقابل 
تنش های حرارتی و 

همچنين کاهش زبری 
سطحی و حفظ 

آيروديناميک محفظه 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

مطالعات 
خوردگي و 
تعيين عمر 

باقيمانده 
تجهيزات و 

قطعات 
 نيروگاهي

ساخت سراميک و يا 
پوشش سراميک با 

 تکنولوژی های جديد 

افزايش مقاومت در برابر 
 خوردگيها و کم کردن هزينه ها

١٣
٩۶ 
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 احتراق

٣۵

سنجی استحصال امکان 
نانو تيوب های کربنی از 
دودهای اگزوز بويلرهای 

 بازيافت حرارتی

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

استفاده از 
تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 ها  نيروگاه

رسيدن به تکنولوژی جمع
آوری کربن خروجی از 

 بويلرها

توجه به دفع زياد کربن از با 
تعداد (اگزوز بويلرهای نيروگاه 

می توان با استحصال ) اگزوز ٨
: نتيجه رسيد  ٢اين کربن ها به 

توليد محصول جانبی و ) ١
کم ) ٢فروش اين محصول 

کردن آالينده های زيست محيطی

١٣
٩۶ 

٣۶

استفاده از سنجي  امكان
ميکروگريدهای مبتنی بر 

های تجديدپذير ¬انرژی
در شبكه برق خوزستان و

بررسی تأثير آن در 
کاهش هزينه احداث 

خطوط انتقال و 
های زيست ¬آالينده

 محيطی 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

 توليد

استفاده از 
تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 ها  نيروگاه

به  در اين پروژه با توجه
پتانسيل جغرافيايی 

مناطقی که دسترسی به 
شبکه برق ندارند، 

ساختار مناسب برای 
ميکروگريد برای منطقه 
مورد نظر با ابعاد بهينه 

جهت تأمين بار آنها 
انتخاب و مدلسازی 

بنابراين نياز . گردد¬می
به احداث خطوط انتقال و 

همچنين خريد برق از 
از . يابد¬شبکه کاهش می
ه به استفاده طرفی با توج

از منابع تجديدپذير 
انرژی، تأثير آن در 

های ¬کاهش آالينده
زيست محيطی نيز در اين

پروژه بررسی 
مراحل عمده . گردد¬می

انجام آار به شرح زير 
شناسائي مناطق -١: است

دور از دسترس به شبکه 
سراسری در شبکه برق 

بررسی  -٢خوزستان 
های جغرافيايی ¬پتانسيل

و فاصله  و آب و هوايی
آنها از شبکه سراسری 

طراحی ميکروگريد  -٣
متناسب با بار مصرفی، 

ها و امکانات ¬پتانسيل
موجود با در نظر گرفتن 

 -۴ابعاد بهينه تجهيزات 
بررسی و مقايسه تأثير 

احداث خطوط انتقال 
 -۵جهت انتقال انرژی 

بررسی تأثير استفاده از 
ميکروگريد در کاهش 

های زيست ¬آالينده
بررسی تاثير -۶ی محيط

استفاده از ميکرو گريد 
-٧در پايداری شبکه 

بررسی تاثير استفاده از 

انتخاب تکنولوژی مناسب و 
تعيين ابعاد تجهيزات مورد نياز 

های انرژی ¬در سيستم
های¬تجديدپذير، نيازمند بررسی
های ¬دقيق و استفاده از روش

عالوه  به. سازی است¬بهينه
برای مناطق دور از شبکه 

سراسری برق و مناطق 
روستايی مستقل از شبکه، منابع 

انرژی تجديدپذير به طور 
ای به عنوان منابع توليد¬گسترده

اقتصادی و مقرون به صرفه 
طراحی . اند¬شناخته شده

ميکروگريدهای مبتنی بر منابع 
تجديدپذير در مناطق روستايی، 

ين مستلزم در نظرگرفتن چند
پارامتر از قبيل انتخاب بهترين 

منابع تجديدپذير در دسترس، 
تعداد و ظرفيت منابع توليد، 

هزينه کل سيستم، ميزان آلودگی،
فاصله تا نزديکترين نقطه اتصال
به شبکه، انرژی مازاد توليدی، 
بار تأمين نشده، هزينه سوخت، 
بارهای متفاوت و سيستم های 

در . باشد¬متصل به شبکه می
ن پژوهش سعی بر آن است کهاي

با در نظر گرفتن عوامل فوق در
انتخاب و مدلسازی ميکروگريد 
در شبکه برق خوزستان ، تأثير 

آنها در کاهش هزينه احداث 
-خطوط انتقال و کاهش آالينده
های زيست محيطی بررسی 

 . گردد

١٣
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ميکرو گريد بر 
 ديسپاچينگ شبکه 

٣٧

مطالعه و امکان سنجی 
-CPHنصب سيستم 

RECIRCULATION
برروی بويلرهای با هدف
بازيافت بيشتر حرارت از

قسمت انتهايی بويلر و 
افزايش راندمان حرارتی 

 بويلرها

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
کرمان

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

 - CPHنصب سيستم 
RECICULATION 

آالينده ها  افزايش راندمان کاهش
 کاهش هزينه ها

١٣
٩۶ 

٣٨

مطالعه فنی و اقتصادی 
استفاده از حرارت 

دودکش بويلرهای نيروگاه
طرشت و استفاده از آن 

در سيکل کالينا جهت 
 توليد برق

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 تهران

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

کاهش -افزايش راندمان
 آاليندگی هوا

کاهش ميزان انتشار گازهای ) ١
 افزايش راندمان) ٢گلخانه ای 

١٣
٩۶ 

٣٩

پروفيل شعله بررسي 
سوخت ( نازلهاي مشعل

و توزيع دما در ) مازوت
ديواره هاي بويلر يك 

 واحد 

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 

رامين 

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

ارائه راهكارهاي عملي 
توزيع مناسب دما در 

آوره ، افزايش راندمان 
، آاهش  سوخت

محدوديت هاي توليد و 
 خروج

توزيع نامناسب سوخت ازمشعل 
هاي بويلر ، مشكالتي 

درخصوص بهره برداري از 
هنگام استفاده از سوخت (بويلر 
، سوختن لوله هاي بويلر ،) مايع

افزايش دوده در سطوح حرارتي 
، محدوديت هاي توليد و خروج 

واحد، لذا ضرورت دارد پروفيل 
د آن سوخت و عملكر

موردمطالعه و بررسي قرار 
 گيرد 

١٣
٩۶ 

۴٠

ارزيابی و شبيه سازی 
طرح بازيابی آب و 

انرژی از بخار فالش 
حاصل از خروجی آب 
استيم ايرهيتر در حالت 

نرمال و درين به دريای 
مخزن استارت آپ در 

 حالت راه اندازی

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

در اين پژوهش، پس از 
مطالعه، مدلسازی 

وضعيت موجود با کمک 
نرم افزارها، شبيه سازی 
سيستمی قسمتی از سيکل 
مربوطه انجام شده و کليه 

راهکارهای الزم شامل 
بازيافت آب، حرارت و 

توان جهت يافتن نقاط 
برداشت آب و بهينه 

تزريق مجدد آن به سيکل 
با تکيه بر ايجاد باالترين 

بازده حرارتی انجام 
 .خواهد شد

در نيروگاه بخار به منظور 
جلوگيري از خوردگي سرد در 

بسکتهاي اير پري هيتر 
قبل از هر ) ژونگستروم(

ايرپري هيتر يک عدد استيم اير 
هيتر قرار داده شده است، تا 

ا تا مقدار دماي هواي ورودي ر
کندانس . قابل قبول افزايش دهد

بخار خروجی استيم کويلها پس 
از گرم نمودن هواي ورودي به 
ژونگستروم، و عبور از تله های
بخار وارد فالش تانک شده و از 

آنجا از طريق پمپهاي استارت 
آپ وارد فيدواتر تانک 

از آنجاييکه جريان . شود¬مي
سيال ورودي به فالش تانک دو 

ي مي باشد بخشي از اين فاز
کندانس در فالش تانک به 

صورت بخار وارد اتمسفر 
ميگردد و قابل بازيابي نخواهد 

يکی از پيشنهاد های ارائه . بود
شده در راستای بازيابي بخار 
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درحال فلش و انرژی حرارتی 
آن، نصب مبدل حرارتي در 
مسير آب سيکل واحدها می 

 .باشد

۴١

سنجي به آارگيري امكان 
سامانه مافوق خالء 

)Super Vacuum ( در
آندانسور اصلي واحدهاي

 .بخار نيروگاه نكا آن

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

اجراي اين پروژه، امكان 
به آار گيري سامانه 

ء بررسي مافوق خال
در صورت . خواهد شد

امكان به آار گيري، 
تحليل ترمواآونوميك 

سامانه و سپس طراحي 
. دقيق آن مدنظر مي باشد
در صورت موفق بودن 
طرح، توان توليدي آه 

مهمترين هدف مجموعه 
نيروگاه است، افزايش 

 .خواهد يافت

يكي از داليل اصلي آاهش توان 
توليدي واحدهاي بخار، آاهش 

ندانسور اصلي در اثر خالء آ
عواملي همچون آاهش دماي آب 

دريا در ماه هاي گرم سال مي 
يكي از راهكارهايي آه در. باشد

برخي از نيروگاه ها اجرا شده 
است، استفاده از يك جت پمپ 
باالي چاهك داغ آندانسور مي 
باشد آه سبب مكش مضاعف 
بخار خروجي از توربين مي 

 . گردد
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۴٢

مطالعه و تحقيق پيرامون 
اختالف قدرت نصب شده 
و قدرت عملی و اقدامات 
اصالحی جهت دستيابی 
به حداکثر قدرت نصب 

 شده

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
خراسا

 ن

 توليد

افزايش 
راندمان 
ها در  نيروگاه
هاي   بخش

( مختلف 
گاز، بخار و 

سيكل ترآيبي 
( 

کاهش اختالف قدرت 
عملی و نصب شده، 

 يش راندمانافزا

اختالف قدرت نصب شده و 
عملی مقدار قابل توجهی حدود 

لذا . باشد-هزار مگاوات می ٣٠
با تحقيق پيرامون داليل اين 

محل احداث نيروگاه ( اختالف 
ها، نوع واحد های نصب شده 

توان با ¬در آينده می...) و
احداث نيروگاه های جديد 

اختالف قدرت نصب شده و 
و بدين عملی را کاهش داد 

طريق متوسط راندمان نيروگاه 
ها و همچنين پويايی شبکه را 

 .افزايش داد
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رفع آلودگی صوتی ۴٣
 نيروگاه گازی اروميه

شرآت 
توليد 

نيروي 
برق 

آذربايج
 ان

 توليد

مطالعات 
مرتبط با 
شناسايي 

انواع 
  تكنولوژي

هاي آاهش 
آاليندگي 
ها و   نيروگاه

تعيين مزايا و 
معايب هر 

 نوع

کاهش دسيبل حاصل از 
کارکرد واحدهای گازی 

در منطقه مسکونی 
 مجاور نيروگاه

ارتقاء سطح زيست محيطی 
ساکنين ضلع شرقی نيروگاه 

گازی اروميه به دليل باال بودن 
 سطح آلودگی صوتی 
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۴۴

سنجی و طراحی امکان 
ياتاقان راهنمای پايينی 

CWP  از جنس
Rubber Cut  و
 روانکاری با آب

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
 سليمي

 توليد

مطالعات 
مرتبط با 
شناسايي 

انواع 
  تكنولوژي

هاي آاهش 
آاليندگي 
ها و   نيروگاه

تعيين مزايا و 
معايب هر 

دستيابی به دانش طراحی 
و طرح بهينه آماده ی 

خت ياتاقان جديد و سا
کاهش آلودگی های زيست

 محيطی

آلودگی زيست محيطی ناشی از 
نفوذ (ياتاقان های نوع روغنی 
 )گريس و روغن به دريا

١٣
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 نوع

۴۵

تحقيق جامع پيرامون آثار 
مخرب آالينده های دود 

مازوت بر 
آب،خاک،پوشش 

گياهی،محصوالت 
کشاورزی ،دام ، انسان و 

ساير عوامل در مناطق 
اطراف نيروگاه شهيد 

 مفتح

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
شهيد 
 مفتح 

 توليد

مطالعات 
مرتبط با 
شناسايي 

انواع 
  تكنولوژي

هاي آاهش 
آاليندگي 
ها و   نيروگاه

تعيين مزايا و 
معايب هر 

 نوع

هدف از اين طرح 
بررسی جامع پيرامون 

ينده های آثار مخرب آال
دود مازوت بر 

آب،خاک،پوشش 
گياهی،محصوالت 

کشاورزی ،دام ، انسان و 
ساير عوامل در مناطق 

اطراف نيروگاه شهيد 
که تالش . مفتح می باشد 

شود با استناد به نتايج اين 
تحقيق جهت اقدامات 
 .مقتضی صورت گيرد

توجه به اهميت حفظ محيط با 
زيست و همچنين با توجه به 

اينکه سوخت واحدهای نيروگاه 
شهيد مفتح اکثرا مازوت می 

لزوم انجام يک تحقيق . باشد 
جامع پيرامون بررسی آثار 

مخرب آالينده های دود مازوت 
بر عوامل محيطی مثل 

آب،خاک،پوشش 
گياهی،محصوالت کشاورزی 
در  ،دام ، انسان و ساير عوامل

مناطق اطراف نيروگاه شهيد 
از طرفی .مفتح احساس ميشود

انجام اين تحقيق جامع از سوی 
مقامات محلی استان الزم و 
 .ضروری عنوان شده است

١٣
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۴۶

آسيب شناسي واحدهاي 
توليد پراآنده گازي و 

تدوين دستورالعمل هايي 
با نگاه ارزيابي اقتصادي 
 براي حداآثر استفاده در

پيك شبانه روز و پيك 
 سال

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

 توليد

مطالعات فني 
استفاده از 

توليد پراآنده 
براي توليد 

 برق

محصول 
دستورالعمل و :نهايي

مطالعات جامع واحدهاي 
-توليد پراآنده گازي

افزار مكان يابي  نرم
اقتصادي و منطبق با 

شرايط بهره برداري و 
د توسعه شبكه اهداف مور

شناسايی  -١: انتظار
های  اهميت و فرصت
های  سرمايه گذاری

غيردولتی انجام شده در 
توليد پراکنده برق بر 

افزايش  -٢شبکه 
مندی مديريت شبکه  توان

برق جهت استفاده از 
واحدهای توليد پراکنده 

برای گذر از پيک 
مطالعه و -٣تابستان 

بررسي رويكرد پدافند 
غيرعامل در بهره 

لدات پراآنده برداري تو
اثر عملي اين : شامل

واحدها در شبكه، آسيب 
شناسي اين مولدها و 

اثرات تهديدات نوين بر 
 اين مولدها 

ضرورت وجود مطالعات -١
جامع تولدات پراآنده بر اساس 

اسناد باالدستي ابالغي جهت 
-٢جايابي و اتصال به شبكه 

ضرورت وجود دستورالعمل 
با توپولوژي شبكه هاي متناسب 

برق تهران جهت اتصال 
 -٣مگاوات  ٢۵تا  ٢مولدهاي 

پس از عرضه برق در محل 
مصرف نياز به توسعه 

های انتقال کمتر شده و  شبکه
سهم مشارکت توليد پراکنده 
باالخص در پيک بار بسيار 

ارزيابی -۴. حياتی می باشد 
های توليد  نحوه مديريت نيروگاه
پيک سال پراکنده برای گذر از 

و جبران آثار ناشی از  ٩۶
پرداخت آمادگی به ايشان برای 
پيک سال از رويکردهای حل 

-۵. مسئله فوق خواهد بود 
مطالعه حفظ ولتاژ در خطوط 

طوالنی در ايام پيک و نيز 
کنترل توان راکتيو ناشی از 

توليدات پراکنده نيز از 
  -۶موضوعات مهم است 
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۴٧

ی و ارائه نقاطامکان سنج
کانديدا جهت بهره 
برداري به روش 
جداسازي عمدي 

در سطح فوق) ای جزيره(
توزيع جهت جلوگيري از 
خاموشی هاي گسترده در 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

نهايی پروژه بايد نتيجه 
ارائه گزارشی کامل از 

نحوه انتخاب نقاط کانديدا 
باشد و بتوان مشخص کند
در صورت اجرای طرح 

در چه نوع از حوادثی 
می توان روی طرح 

يکی از روشهای جديد در بهره 
برداری از سيستم های قدرت 

روش جداسازی عمدی در شبکه 
ای در اين روش بر. می باشد

جلوگيری از خاموشی های 
گسترده و قطع شدن آبشاری 
تجهيزات، سدهايی در نظر 
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گرفته می شود که با ايجاد  . مذکور حساب کرد N-1شرايط 
فواصل در حفاظت ها و برخی 

نقاط جداسازی شبکه، عمال مانع 
از شکل گيری دومينوی خاموش

 . شدن تجهيزات می شود

۴٨
بررسی و مطالعه 

بکارگيری سيستم کنترل 
 فرکانس-ربا

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

در اين پروژه انتظار 
ميرود ضمن بررسی 

شرايط موجود ، مشکالت
پيش رو در اجرايی 

کنترل ثانويه نمودن 
اقدامات عملی برداشته 
شود و در نهايت حداقل 

نيروگاه روی حالت  ١٠
کنترل از راه دور قرار 

 گيرد

در حال حاضر به لحاظ دستی 
بودن کنترل ثانويه فرکانس 

مشکالت عديده ای در انتخاب و 
تغيير توليد نيروگاهها وجود 

دارد با اجرای سيستم کنترل از 
)  AGC (راه دور نيروگاهها 

اوال کيفت کنترل فرکانس بسيار 
بهتر خواهد بود و ثانيا به لحاظ 
نزديک شدن به قيود بازار بهره 

برداری شبکه اقتصادی تر 
 خواهد گرديد
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۴٩

بررسی تعداد بهينه 
استارت و استاپ 

واحدهای نيروگاهی با در
نظر گرفتن قيد امنيت 

 شبکه

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 راناي

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

در برنامه ريزی و 
بحث, اجرای آرايش توليد
استارت و استاپ 

واحدهای نيروگاهی 
همواره مورد مناقشه بين 

گروه های فنی و 
, اقتصادی بوده است

بطوريکه توجه يا عدم 
تاثير , اين مهمتوجه به 

متضادی روی امنيت و 
در. قيمت بازار برق دارد

هدف يافتن , اين پروژه
راهکاری است که با 

بهينه نمودن تعداد 
استارت و استاپ 

واحدهای نيروگاهی هر 
دو قيد بازار و امنيت 
 .شبکه را بهينه سازد

بحث استارت و استاپ واحدهای 
نيروگاه در بازه زمانی برنامه 

جرا يکی از مشکالتی ريزی و ا
است که در شبکه تجديد ساختار 
با. يافته ايران بايستی بهينه گردد
توجه به اينکه تعداد روشن و 

خاموش نمودن واحدهای 
نيروگاهی از يک طرف مستقيما 

روی ساعت کارکرد واحدهای 
نيروگاهی و درنتيجه هزينه 
کارکرد واحدها و باال بردن 

خروج های اضطراری و در 
ت امنيت شبکه و از طرف نهاي

ديگر روی قيمت بازار برق اثر 
همواره مورد مناقشه , گذار است

بين گروه های فنی و اقتصادی 
حل نمودن اين مسئله . بوده است

ميتواند تبديل به رويه مشخصی 
در برنامه ريزی توليد شود و 

عدم توجه به اين مهم زيان های 
مالی برای بازار برق و يا امنيت

.ا به همراه خواهد داشتشبکه ر
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۵٠

بررسی ابزارها و روش 
های جديد بهره برداری، 

بمنظور بهبود انعطاف 
پذيری و قابليت اطمينان 

شبکه برق در حضور 
منابع تجديد پذير و 

تجهيزات ذخيره سازی 
 انرژی

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

و کنترل 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

بحران انرژی در جهان و
لزوم کاهش وابستگی به 

های فسيلی،  سوخت
همچنين مالحظات زيست 

محيطی ضرورت توجه 
بيش از پيش به 

های تجديد پذير را  انرژی
کشور . کند نمايان می

ايران دارای پتانسيل 
بااليی برای نصب اين 

به  با توجه. باشد منابع می
اينکه در جهان استفاده از 
منابع تجديد پذير روز به 

با توسعه شبکه برق ايران 
خصوصًا توليد از منابع انرژی 

تجديدپذير، نصب و 
برداری از نيروگاه تلمبه ¬بهره
ای سياه بيشه، منافع و ¬ذخيره
ها  های اين نوع نيروگاه¬قابليت

در پيک سايی و اصالح منحنی 
بار شبکه بيش از پيش مورد 

رفی منابع از ط. توجه واقع شد
توانند با ايجاد  تجديدپذير می

بازار خرده فروشی تأثير قابل 
ای در اصالح فرآيندهای مالحظه

در کنار . بازار برق داشته باشند

١٣
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روز در حال افزايش 
باشد و ماهيت منابع  می

های پاک از قبيل  انرژی
انرژی بادی و خورشيدی 

باشد، لذا ¬تصادفی می
نفوذ روزافزون آنها 

تواند منجر به وقوع  می
های قابل  عدم قطعيت

توجهی در سيستم قدرت 
. و بازار انرژی گردد

همچنين استفاده از منابع 
کننده انرژی از ¬ذخيره

های تلمبه  قبيل نيروگاه
ای بدليل توانايی  ذخيره

باال در اصالح منحنی بار
شبکه، کنترل بار و 

خدمات جانبی قابل ارائه، 
در کشور رو به افزايش 

در اين شرايط . باشند می
استفاده حداکثری از منابع

تجديدپذير در حين 
طمئن از برداری م بهره

شبکه و حفظ رفاه 
اجتماعی بازيگران بازار 

های عمده  از چالش
برداران سيستم  بهره
هدف از اين   .باشد می

پروژه ارائه ابزارها و 
های جديد  روش
برداری به منظور  بهره

بهبود همزمان انعطاف 
پذيری و قابليت اطمينان 

برداری  در فرآيند بهره
در اين . باشد شبکه می
رود  ار میپروژه انتظ

مدلهای جديد ادغام انواع 
کننده انرژی¬منابع ذخيره

در حضور منابع 
تجديدپذير در سيستم 

قدرت و همچنين در کنار 
بارهای قابل کنترل 

انعطاف پذير ارائه شود و
تأثير آنها روی انعطاف 
پذيری و قابليت اطمينان 

شبکه مورد بررسی قرار 
های  سپس مدل. گيرد

ه معرفی شده روی شبک
نمونه و واقعی ارزيابی 

 .گردد

همه اين موارد گسترش روز 
افزون شبکه بخصوص با منابع 
تجديد پذير و منابع ذخيره کننده 

تر  انرژی شرايط متنوع
 شود که برداری ايجاد می بهره

قابليت اطمينان شبکه را تحت 
با اجرای . دهد تاثير قرار می

طرح انتظار ميرود مسائل زير 
ايجاد منابع -١: مرتفع گردد

انرژی تجديدپذير و کمک به 
پايداری ولتاژ شبکه در منطقه 

حضور  -٢نصب شده 
ساز انرژی در کنار ¬ذخيره

منابع تجديدپذير باعث ايجاد 
حضور مطمئن توليد انرژی 

دپذير در بازار برق تجدي
جلوگيری از -٣. شود¬می

های جديد و ¬احداث نيروگاه
-۴خطوط انتقال در شبکه برق 

مسطح شدن منحنی بار شبکه 
کمک به ميرايی -۵برق کشور 

ای با برخی از  بارهای لحظه
ساز انرژی ¬های ذخيره مدل

ها  مانند ابررسانايی و ابرخازن
همچنين صرفه جويی های ناشی 

رح را ميتوان به از اجرای ط
کاهش-١: صورت زير بر شمرد

گذاری شبکه با حضور ¬سرمايه
سته -٢سازهای انرژی  ذخيره

(شدن بازار برق در قيمت پايين 
mcp شود عدد کوچکتری می (.

لذا هزينه سبد خانوار کاهش 
کاهش تلفات شبکه در-٣. يابد می

 های شبکه  نتيجه کاهش هزينه

۵١
و بررسی جهت پژوهش 

ايجاد مکانيزم پيش بينی 
ميان مدت بار شبکه برق 

شرآت 
مديري

ت 

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 

پيش بينی نياز مصرف 
يکی از الزامات برنامه 
ريزی و بهره برداری 

در حال حاضر پيش بينی ميان 
مدت که گام اول برنامه ريزی 

بدون بهره از , ميان مدت ميباشد
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شبكه  کشور
برق 
 ايران

های انتقال 
 نيرو

قابل است و دقت آن تاثير 
هزينه , توجهی در امنيت

و قيمت بهره برداری 
در . شبکه سراسری دارد

اين ميان پيش بينی ميان 
مدت و بلند مدت در امر 
برنامه ريزی و مطالعات 
شبکه از جايگاه ويژه ای 

هدف از. برخوردار است
اين پروژه تهيه يا پيشنهاد 

) به همراه بومی سازی(
نرم افزار مکانيزه ای 

نی ميان مدتجهت پيش بي
بازه (نياز مصرف شبکه 

زمانی يک ماه تا يک 
 .ميباشد) سال آينده

نرم افزارهای مدرن انجام 
با توجه به اينکه نرم . ميپذيرد

افزارهای پيشرفته خوبی در اين 
نياز , دارد زمينه در دنيا وجود

است تا ضمن بررسی ساير نرم 
, افزارهای موجود در دنيا

بهترين آنها را به همراه روش 
بومی سازی و پشتيبانی آتی نرم 

هم اکنون اين . افزار ارايه گردد
مهم با تکيه بر تجربه کارشناسی 
انجام ميشود که اتکا به فرد بودن
اين فرايند يک تهديد جدی ميباشد

ين تهديد با که الزم است ا
مکانيزه شدن به نحو مقتضی 

 .مرتفع گردد

۵٢
قابليت اداره شبکه در 

شرايط اضطرار و بحران
راهبری شبکه برق کشور

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

شبکه اصلی برقراهبری 
کشور توسط ديسپاچينگ 

ملی و ديپاچينگ های 
منطقه ای به صورت 

زمان واقعی انجام می 
حوادث در شبکه . پذيرد

های برق اجتناب ناپذير 
بوده و بسياری از عوامل 

اثرگذار بر شبکه های 
برق، از کنترل راهبران 

اداره . شبکه خارج است
شبکه در شرايط غير 

عادی شامل شرايط 
رار و بحران اضط

نيازمند داشتن ابزار، 
روش ها و مهارت هايی 

است که در اختيار گرفتن 
آن ها در گام اول نيازمند 

انجام يک مطالعه 
تحقيقاتی در ارتباط با 

نيازمندی های راهبری 
در شرايط اضطرار و 

هدف اصلی .بحران است
از تعريف اين اولويت 

تحقيقاتی، آگاهی از 
نيازمندی های اداره 

که در شرايط شب
اضطرار و بحران است 

تا در کمترين زمان و 
صرف بهينه منابع، 

راهبران شبکه الزامات 
مواجهه با شرايط غير 

عادی را در اختيار داشته 
و شبکه را به حالت عادی
برگردانند تا از اين طريق

حداکثر منافع کاربران 

مستندات تحليلی و کاربردی 
نيازمندی های  خاصی در مورد

راهبری شبکه در شرايط 
 .اضطرار و بحران وجود ندارد
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 . شبکه حاصل شود

۵٣

استانداردسازی 
سيستمهای اسکادا بومی 
به منظور تعيين کارايی 
آن در بخشهای مختلف 

 صنعت برق

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

و کنترل 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

های اخير با وجود در سال
های داخلی  تالش شرکت

به منظور ساخت و راه 
های  اندازی سيستم

مانيتورينگ در صنعت 
برق، مرجع استانداردی 

برای ازريابی و تشخيص 
ها  کارايی اين سيستم

همچنين با . وجود ندارد
توجه به اهميت حمايت از

و استفاده هر  توليد ملی
های  چه بيشتر از سيستم
اسکادای داخلی در 

صنعت برق کشور نياز 
به تهيه سندی دارد که 

نشان دهنده الزامات 
سيستمهای مانيتورينگ 
برای بهره برداری در 

قسمتها و سطوح مختلف 
بهره برداری صنعت برق

بدين . کشور می باشد
منظور می بايست 

مواردی نظير تعيين 
سيستم نيازهای يک 

اسکادا در سطوح ملی، 
انتقال، فوق توزيع و 

توزيع، استاندارد های 
الزم نرم افزار و سخت 

افزار سيستم اسکادا، 
... امنيت سيستم اسکادا و 
. مورد بررسی قرار گيرد

در حوزه صنعت برق، استاندارد
و امنيت سيستم های اسکادا 

موضوعی حائز اهميت است و 
در حال حاضر سيستم های 

اسکادا استفاده شده در صنعت 
برق اغلب توليد کشور های 

اين امر عالوه . خارجی می باشد
بر تحميل کردن هزينه های 

باالی اقتصادی به منظور تعمير 
ها، امکان  و نگهداری اين سيستم

ايجاد مخاطرات امنيتی و 
. جاسوسی را نيز فراهم می کند

با توجه به رشد روز افزون 
ادا در دانش در زمينه اسک

های  کشور، امروزه شرکت
بسياری توانايی توليد و عرضه 
اين سيستم ها را در صنت برق 

بنابراين در راستای . دارند
حمايت از اين توليدکنندگان و 
ايجاد بازار رقابتی به منظور 

افزايش کيفيت سيستم های توليد 
شده نياز به تهيه سندی برای 
ازريابی اين سيستم ها وجود 

دليل عدم وجود اين  به. دارد
هايی که توسط  استاندارد، سيستم

شرکت های داخلی توليد شده، 
نتوانسته مورد ازريابی صحيح 
قرار گرفته و در صنعت برق 

های  همچنين سيستم. استفاده شود
داخلی که مورد بهره برداری 
قرار گرفته اند بدليل نبود سند 

راهبردی جهت ارتقا و استاندارد
گامهای نخستين سازی در همان 

ايجاد، دچار رکود شده و اين 
محصوالت با پيشرفت علم و 

تکنولوژی روز پيشرفت ننموده 
بنابراين ضرورت تهيه و . اند

سند (تدوين يک استاندارد 
برای سيستم های ) راهبردی 

اسکادا در صنعت برق بيش از 
 .پيش احساس می شود
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۵۴

عملياتی نمودن 
های  ماژول

ED/AGC/SE/UC/O
PF/DTS  سامانه

EMS/SCADA  مرکز
 کنترل

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

عدم استفاده از 
های  ماژول

EMS/SACADA 
عالوه بر هدر رفت منابع 

موجود که از نظر 
اقتصادی توجيه ناپذير 

باشد در امر پايش  می
ايمن از شبکه سراسری 

به دليل. باشد نيز مؤثر می

محصول نهايی اين پروژه 
های  اجرای ماژول

ED/AGC/SE/UC/OPF/D
TS  سامانهEMS/SCADA 

زمان تحويل از . خواهد بود
 EMS/SCADAسامانه 

ديسپاچينگ ملی برخی از 
های اين سامانه در شبکه  ماژول

. اند ايران قابل اجرا نبوده
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ها از  استفاده اين ماژول
اطالعات زمان حقيقی و 

سازگاری محاسبات با 
برداری،  نيازهای بهره

ها  استفاده از اين ماژول
تواند پايش شبکه  می

سراسری را هم از جهت 
برداری ايمن و هم از بهره

برداری  جهت بهره
قتصادی به شکلی قابل ا

عالوه . توجه بهرمند کند
بر اين شناسايی نقاط 

ضعف فعلی در اجرای 
تواند در  ها می اين ماژول

سازی  رفع آنها جهت پياده
ها در  کامل اين ماژول

های آينده بسيار  سيستم
به عبارت . راهگشا باشد

ديگر، در اين پروژه 
هدف شناسايی موانع 

موجود در اجرای 
 های ماژول

ED/AGC/SE/UC/O
PF/DTS  سامانه

EMS/SCADA 
باشد  ديسپاچينگ ملی می

که بايد در صورت امکان
با استفاده از بسترهای 

افزاری و  سخت
افزاری موجود اين  نرم

ها را عملياتی  ماژول
 .نمود

بنابراين تبيين دقيق موانع فنی 
موجود بر سر راه اجرای اين 

کارهای  ها و ارائه راه ماژول
مناسب جهت برطرف نمودن 
آنها نيازمند انجام تحقيقات در 

 . اشدب اين زمينه می

۵۵

ها و  شناسايی چالش
موضوعات پايش و 

ای در افق  کنترل لحظه
بلندمدت برای طرح در 
مسائل مربوط به معماری

 شبکه

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

جمله اقدامات پيشبينانه از 
در جهت رفع مسائل در 

صنعت برق، اقدامات 
معمارانه هستند که بر 

ها مالحظات  اساس آن
کليه ذينفعان شبکه 

سراسری برق کشور در 
های شبکه از  فعاليت
ريزی و طراحی  برنامه
برداری ملحوظ  تا بهره

هدف از تعريف . شود می
اين اولويت تحقيقاتی، 
 شناسايی و انعکاس

مالحظات راهبری شبکه 
برق کشور برای 

های  شدن در طرح گنجانده
 . معمارانه شبکه است

از طريق انعکاس مالحظات 
های زمانی  راهبری در افق
حل بسياری از  بلندمدت، راه

مشکالت موجود در فرآيندهای 
های توليد و  راهبری در حوزه

انتقال شناسايی شده و از اين 
ه و طريق دسترسی آزاد به شبک

رقابت منصفانه بازيگران به 
تری عملياتی  بينانه صورت واقع
تا کنون مطالعه . خواهد شد

خاصی در اين زمينه صورت 
نگرفته است و اين موضوع در 

المللی نيز جديد  سطح بين
 .باشد می
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محاسبه ارزش بار قطع ۵۶
شده به تفکيک انواع 

شرآت 
برق 

انتقال 
و فوق 

کنترل و 
مديريت شبکه

ارائه مدلی جهت تعيين  -
ارزش بار قطع شده برای

افزايش بار پيک شبکه  -
بخصوص در ماه های تير و 
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بارها در شبکه برق 
ای آذربايجان منطقه 

جهت مشارکت در بحث 
پيک سائی و پاسخگويی 

 بار

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

در سيستم توزيع
های انتقال 

 نيرو

انواع بارهای موجود در 
استخراج  -. سطح انتقال

شارکتميزان و ساعات م
بارها در برنامه های 
پيک سائی و مديريت 

تدوين  -. مصرف
راهکارهای پرسشنامه ای

مناسب جهت تعامل 
ارائه  -. مناسب با بارها

کتابچه و نرم افزار تدوين
شده براساس جامعه 

 . آماری

مرداد شبکه برق را به شدت 
. ی دهدتحت فشار قرار م

افزايش تلفات توان، کاهش 
قابليت اطمينان، افت در کيفيت 

سرويس دهی و امکان بروز 
ناپايداری از نتايج افزايش بار 

از سوی  -. پيک شبکه ميباشد
ديگر مباحث مديريت مصرف 
به عنوان ابزار مناسبی در جهت
مديريت شرايط اضطرار و نيز 
 -. پيک سائی شبکه مطرح است

بارهای متصل به شناسايی انواع
شبکه انتقال و تعيين ارزش بار 

قطع شده هر يک از آنها تضمين 
کننده اجرای موفق برنامه های 

پيک سائی و مديريت سمت 
 . مصرف ميباشد

۵٧

بررسی و تجزيه و تحليل 
خطاهای انسانی با استفاده

در CREAMاز تکنيک 
واحدهای بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای 

 آذربايجان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

با توجه به پيچيده تر شدن 
روز به روز سيستم ها و 

فرآيندهای صنعتی و 
پديدآمدن تکنولوژی ها و 
 فرايند های پرريسک از

يکسو و همچنين 
خطاپذيری و غير قابل 
پيش بينی بودن انسان 
مهمترين علت کاهش 

قابليت اطمينان به سيستم 
ها می باشد و لذا شناسايی

و تجزيه وتحليل خطای 
انسانی ضروری به نظر 
می رسد که در اين پروژه

انجام خواهد پذيرفت تا 
خطاهای انسانی کاهش 

 .يابد

نه مطالعات انجام شده در زمي
حوادث صنعتی نشان داده است 

که عامل انسانی مهمترين و 
اصلی ترين نقش را در بروز 

 ۶٠حوادث دارد بطوری که که 
درصد حوادث در نتيجه  ٩٠الی 

مستقيم خطاها واشتباهات انسانی 
علی رغم . به وقوع می پيوندند 

پيشرفت های قابل توجه در 
زمينه به کارگيری تکنولوژی 

ستفاده از های پيشرفته و ا
اتوماسيون در صنايع و 

فرايندهای صنعتی ، باز هم در 
برخی از وظايف شغلی نقش 
انسان آنقدر حساس و بحرانی 

است که بروز يک اشتباه و 
خطای انسانی ساده در آن می 

تواند سبب بروز يک حادثه 
. ناگوار و تاسف آور شود

خطاهای انسانی به مجموعه ای 
شود ازاعمال انسانی اطالق می 

که از هنجارها ، حدود و 
استاندارهای از قبل تعريف شده،

طبيعی و قابل قبول تخطی می 
خطای انسانی در سيستم .نمايد

هايی که انسان در آن درگير 
است بعنوان عامل موثر در 

سطح فاکتورهای انسانی مورد 
بررسی .بررسی قرار می گيرد 

حوادث نشان داده که عامل 
بروز کليدی در پيشگيری از 

حوادث، شناسايی و درک 
عواملی است که بر انسان و 

اعمال انسان در محيط کار اثر 
اين عوامل از . می گذارد 

١٣
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فاکتورهای محيطی و شخصيتی 
جنبه های محيطی بر . می باشد

روی تصميم گيری افراد در 
هنگام انجام يک عمل تاثير می 

با توجه به پيچيده تر . گذارد 
ها و  شدن روز به روز سيستم

فرآيندهای صنعتی و پديدآمدن 
تکنولوژی ها و فرايند های 

پريسک از يکسو و همچنين 
خطاپذيری و غير قابل پيش بينی 

بودن انسان مهمترين علت 
کاهش قابليت اطمينان به سيستم 

ها می باشد و لذا شناسايی و 
تجزيه وتحليل خطای انسانی 
اين . ضروری به نظر می رسد

سايي و روش اساسا جهت شنا
ارزيابي خطاهای انسانی به آار 

روش تجزيه و تحليل . روند مي
خطا با تاکيد بر قابليت اطمينان 

توسط CREAMشناختی انسان 
 ١٩٩٨اريک هلنيگل در سال 

اين روش .ارائه گرديده است
جزو تکنيک های نسل دوم 

فرايند ارزيابی قابليت اطمينان 
بوده و از ) HRA(انسان 

بر روی زمينهويژگی آن تمرکز 
های شناختی رفتار انسانی 

از مهمترين مزيت های .است
CREAM  نسبت به ديگر

تکنيک های ارزيابی خطای 
انسانی می توان به ساختار نظام 

مند اين روش برای تعريف و 
کمی سازی خطاهای انسانی هم 

پيش بينی (به صورت آينده نگر
و هم به صورت ) خطای انسانی
حليل تجزيه و ت(گذشته نگر
. را نام برد) رخداد ها 
ابتدا در گام  CREAMتکنيک

اول با استفاده از روش اوليه 
CREAM  تجزيه وتحليل ،

 HTAوظايف شغلی به روش 
(hierarchical task 

analysis( انجام می گيرد سپس
ارزيابی شرايط کاری اثرگذار 

 CPCsبر عملکرد کاربر 
))common performance 

conditions ه و بعدمشخص شد
کنترل های محتمل کاربر در 

شرايط مذکور تعيين و در مرحله
آخر گام اول احتمال خطای 

 CFPtشناختی کلی 
)cognitive failure 
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probability total ( تعيين می
در گام دوم با استفاده از . گردد

در  CREAMروش گسترده 
مرحله اول نيازهای شناختی 

متناسب با هر يک از وظايف 
رايه شده سپس خطاهای شغلی ا

شناختی احتمالی برای هر يک 
از وظايف شغلی شناسايی می 

احتمال کمی " گرددو نهايتا
 CFPiخطای شناختی 

)cognitive failure 
probability ( برآورد و تعيين

از مهمترين مزيت . می گردد 
نسبت به ديگر  CREAMهای 

تکنيک های ارزيابی خطای 
 انسانی می توان به ساختار

نظامند اين روش برای تعريف و
کمی سازی خطاهای انسانی هم 

پيشبينی ( به صورت آينده نگر 
و هم بصورت ) خطای انسانی 

تجزيه و تحليل (گذشته نگر 
، رويه های طبقه بندی) رخدادها

شده ، مدل کنترلی شناختی بر 
حسب موقعيت و تعريف علت 

خطاهای انسانی بر پايه عوامل 
، فن آوری و مرتبط با انسان 

 سازمان را نام برد 

۵٨

ارزيابی اثر بخشی 
عمليات نگهداری 

وتعميرات پيشگيرانه 
وارائه راهکارهای 

اجرايی جهت جايگزينی 
RCM  به جایPM 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

افزايش سطح دسترس  -
افزايش -پذيری تجهيزات 

کارائی وقابليت اطمينان 
کاهش هزينه های -شبکه 

مرتبط با تعمير 
 ونگهداری 

با توجه به انجام سرويسهای 
پيگيرانه تاکنون بررسی در 

خصوص اثر بخشی انها انجام 
است ضمن اينکه انجام نشده 

برخی از اين سرويسهاممکن 
است لزوم نداشته باشد وبايستی 

مورد ارزيابی قرار بگيرد 
بنابراين بايستی مطالعات با 

 RCMبه PMتغيير رويکرد از 
 انجام پذيرد

١٣
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۵٩

بررسی تاثير طرحهای 
مديريت مصرف بر 

ميزان خطای پيش بينی 
 بار بلند مدت

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

کنترل و 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

طرحهای مديريت 
مصرف سبب ايجاد خطا 

در پيش بينی بلند مدت 
بار می گردند، هدف از 
اين پژوهش بررسی اين 

 .اثر می باشد

طرح های مديريت مصرف 
تعطيالت  -نظير طرح تعميرات 

طرح ذخيره عملياتی سبب و 
کاهش پيک بار صنايع و 

مصرف کنندگان بزرگ در 
شبکه شده اما عموما ميزان 

انرژی مصرفی را تغيير نمی 
دهند ،لذا ميزان ضريب بار را 

از سوی ديگر .تغيير می دهند
عموما روشهای بر آورد بار و 
انرژی از ضريب بار برای پيش

 .بينی استفاده می نمايند

١٣
٩۶ 

جايابي بهينه منابع توليد ۶٠
پراآنده به منظور نصب 

شرآت 
برق 

انتقال 
و فوق 

و کنترل 
مديريت شبکه

توليد پراآنده در سطح 
گسترده اي امروز در 

رويكردهاي جهاني تجديد 
ساختار و خصوصي سازي 

١٣
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 ۶٣در پست هاي 
آيلوولت استان گيالن با 
هدف آزادسازي ظرفيت 

خطوط و پست هاي 
موجود ،آاهش تلفات و 

 بهبود پروفيل ولتاژ 

منطقه 
اي  

 گيالن

در سيستم توزيع
های انتقال 

 نيرو

. دنيا استفاده مي گردد
هدف اصلي اين تحقيق، 
جايابي بهينه منابع توليد 
پراآنده به منظور نصب 

 ۶٣در پست هاي 
آيلوولت استان گيالن با 
هدف آزادسازي ظرفيت 

خطوط و پست هاي 
و  موجود ،آاهش تلفات

بهبود پروفيل ولتاژ و 
نهايتًا آاهش هزينه هاي 
انتقال و توزيع و استفاده 
از مزيت هاي نسبي در 
هر محل و عدم وابسگي 
. به شبكه برق مي باشد

بنابراين شناسايي محل 
نصب و تعيين مزيت هاي
نسبي توليد در هر منطقه 
يا براي هر مصرف آننده

با در نظر گرفتن 
محدوديت ها و مزيت 

ی فنی و اقتصادی ، ها
گام اساسي و اوليه در 

دست يابي به اهداف مد 
 . نظر مي باشد

صنعت برق از يك سو و تاآيد 
بر حفاظت از محيط زيست از 
سوي ديگر منجر به معطوف 

شدن سمت و سوي تكنولوژي به 
طرف توليدات پراآنده و ابداع 

ديد سازگار با اين ساختارهاي ج
 . شرايط شده است

۶١

ارائه يک الگوريتم و 
دستورالعمل جهت 

بازگردانی شبکه برق 
هرمزگان پس از 

خاموشی سراسری در 
حالت های جزيره ای و 

متصل به شبکه برق 
 کشور

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

و کنترل 
مديريت شبکه

در سيستم 
های انتقال 

 نيرو

بازگردانی شبکه در  -
حداقل زمان ممکن و در 

نتيجه حداقل خاموشی 
حداقل کردن  -شبکه 

زمان از سرويس خارج 
بودن پروسه های صنايع 

حداقل کردن خسارات  -
 -ناشی از بی برقی 

حداقل کردن هزينه 
فرصت سودآوری صنايع 

حداقل سازی خسارات  -
 ه به تجهيزات وارد

با توجه به منابع و صنايع مهم 
در... نفت و فوالد و آلومينيوم و 

استان هرمزگان ضروری است 
که برق مورد نياز اين صنايع 

وجود . بدون وقفه تامين گردد
عوامل طبيعی گاها باعث می 

گردد که در شبکه خاموشی 
سارسری برق اتفاق بيفتد که در 

در  اين شرايط بازگردانی شبکه
کوتاهترين زمان اهميت فوق 

به همبن . العاده ای پيدا می کند
دليل ضروری است که شبکه 

برق هرمزگان يک الگوريتم و 
دستورالعمل خاص جهت 

بازگردانی شبکه داشته باشد که 
در موقع لزوم نسبت به اجرای 
آن اقدام نمايد و منتظر اعمال 
اقدامات بازگردانی از طرف 

 شبکه سراسری نماند

١٣
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۶٢

بررسی و ارائه راهکار 
در خصوص اضافه ولتاژ
در شرايط بی برقی ناشی 

از رزونانس و القای 
متقابل در خطوط دارای 

 ٢٣٠و  ۴٠٠راکتور 
 کيلوولت 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

از اين طرح هدف 
بررسی علل اضافه ولتاژ 
القائی تعدادی از خطوط 
انتقال دومداره در سطح 
شبکه انتقال نيروی برق 
هرمزگان می باشد که با 

استفاده از مطالعات 

با توجه به اثرات مخرب اين 
پديده که در جای خود می تواند 

آسيب های جدی به تجهيزات 
وارد نمايد و همچنين مشکالتی 

که مانع از وصل مجدد اين 
خطوط در هنگام مانور ايجاد 

 . می شود
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تخصصی انجام شده در 
خصوص رزونانس در 

شبکه انتقال به توان 
نقاطی که در شرايط 

خاص، ولتاژی بيش از 
حد مجاز دارند شناسائی 

راهکاری مناسب جهتو 
تقليل اثرات نامطلوب اين 

 پديده ارائه نمود 

۶٣

ارائه راهکار عملی  -
جهت کاهش سطح اتصال

کوتاه در نقاط باالی 
قدرت قطع کليد ها% ٧٠

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

با توجه به تغييرات توان 
های توليدی و مصرفی 

در شبکه قدرت در استان 
طی ساليان  هرمزگان در

اخير ضرورت بررسی 
ميزان قدرت اتصالی 
کوتاه شبکه و کاهش 

احتمال خطرات زمان 
قطع و وصل با پيدا کردن

نقاط بهينه سطح اتصال 
کوتاه شبکه و به تبع آن 

کاهش سطح اتصال کوتاه 
در نقاطی که قدرت 
اتصال کوتاه آنها به 

قدرت قطع کليدها % ٧٠
 .نزديک گرديده است

١٣بروز خطا و حادثه کاهش موارد
٩۶ 

۶۴

طراحی و تحليل و اجرای
خنک سازی طبيعی 

های فوق  فيدرخانه پست
 توزيع

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

هزينه ای خنک حذف 
سازی با کولر گازی 

شامل هزينه های خريد، 
نصب، تعميرات و 

مصرف برق مهمترين 
مزيت روش پيشنهادی 

دوم اينکه در . است
پستهای برق با رويه بهره

برداری بدون حضور 
بهره بردار، سيستمهای 

که ) پسيو ( طبيعی 
خرابی ندارند و نياز 

بسيار کمتری به نظارت 
بسيار و بازرسی دارند 

 .مؤثر است

افزايش دما بيش از حد فيدرخانه 
ها عالوه بر اينکه منجر به 
خرابی و عملکرد نادرست 

کليدها در مانورها و حوادث می 
شوند و هزينه های قابل توجه از
نظر خرابی تجهيزات، حادثه و 
خاموش به مشترکين و شرکت 

برق اعمال می نمايد که سوابقی 
ازطرفی. از اين نظر وجود دارد

دمای زياد، منجر به کاهش عمر 
تجهيزات نيز می شود که در 
ارزيابی اقتصادی مورد نظر 

پيشنهاد دهندگان پروژه . است
سوابقی در اجرای سيستمهای 

خنک کاری ساختمان و 
روشهای پسيو، از برتريهايی 

است که حصول نتيجه را معبر 
 می نمايد 

١٣
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۶۵

پذيري  ارزيابي آسيب 
شبكه انتقال و فوق توزيع 

مازندران و گلستان در 
تهديدات با رويكرد  برابر 

پدافند غيرعامل و 
 مديريت بحران 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

مازندرا
 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

پذيري  ارزيابي آسيب  - 
هاي  خطوط و ايستگاه

برق در برابر حوادث 
شناسايي نقاط   - طبيعي 
ها و  خيز ايستگاه حادثه

خطوط انتقال و فوق 
هوشمندسازي   - توزيع 
يابي پست و مسير  مكان

هاي انتقال و  پذيري شبكه آسيب  - 
فوق توزيع در برابر تهديدات 

زلزله، رانش زمين و (عي طبي
افزايش پايداري و قابليت   -   ...)

اطمينان شبكه انتقال و فوق 
  GIS آاربردي نمودن   - توزيع 

شرآت در راستاي نيازهاي 
پدافند غيرعامل و مديريت 

١٣
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خطوط انتقال و فوق 
 توزيع 

 بحران 

۶۶
بررسی تاثير مزارع 

بادی بر پايداری ولتلژ 
 شبکه استان کرمان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

تعيين ظرفيت ومحل 
مناسب مزارع بادی که 

عالوه بر جلوگيری 
و(مشکالت پايداری ولتاژ

) هزينه های مرتبط
ميتواند با توليد انرژی 

پاک به محيط زيست نيز 
همچنين .کمک نمايد
های شبکه در محدوديت 

اين خصوص بررسی و 
راهکارهای متناسب ارائه

 .می شود

يکی از موارد حفظ حاشيه 
پايداری شبکه قدرت در حضور 
نيروگاه های بادی در شبکه های
. قدرت، توليد توان متغير است

زيرا برای افزايش ضريب نفوذ 
منابع انرژي الكتريكي بادي در 
شبكه برق، خصوصيت واضح 

يريكنواختی و عدم باد، يعنی غ
که (پيوستگی انرژي باد 

خصوصيت ذاتی آن بوده و 
) وابسته به شرايط هوايی است

عامل بسيار مهمی است آه بايد 
اين امر . مد نظر قرار گيرد

موجب خواهد شد که توان 
خروجی نيروگاه های بادی نيز 
متغير، غيريکنواخت و نوسانی 

هر شبكه اي آه بخواهد از . باشد
دی استفاده آند مجبور انرژي با

به پذيرش اين ناپيوستگي مي 
باشد آه عاملي براي ناپايداري 

اين تزريق . شبكه نيز خواهد بود
توان ناپايدار به شبكه بايد محدود

باشد، زيرا هر شبكه ای مي 
تواند مقدار محدودي ناپايداري 
را جذب و مستهلك نموده و از 
. انرژي ناپيوسته استفاده نمايند

سئله در کنار مصرف توان اين م
راکتيو در برخی مبدل های 
بادی، بويژه در شبکه های 

ضعيف مشکالت حادتری را نيز
از اين رو در . ايجاد می نمايد

شبکه هايی که تصميم بر افزايش
بهره گيری از انرژی بادی را 

دارند، حفظ حاشيه پايداری ولتاژ
و حتی بهبود آن مساله مهمی 

مطالعه و است که بايد مورد 
 .بررسی قرار گيرد

١٣
٩۶ 

۶٧

طراحی و ساخت ربات 
نيمه صنعتی بازرسی و 
شستشودهنده مقره های 

 خطوط انتقال

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

ربات نيمه دستگاه 
صنعتی بازرسی و 

شستشودهنده مقره های 
 خطوط انتقال

هدف از اين پروژه شستشوی 
مقره های خطوط انتقال و 

جلوگيری از بروز مشکالت و 
 .قطعی در آنها می گردد

١٣
٩۶ 

۶٨

های  پدافند غيرعامل پست
انتقال و فوق توزيع برق 
منطقه اي باختر در برابر

 بمب هاي الكترو
 مغناطيسي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

سازی تابش  شبيه -
های  پالس

الکترومغناطيسی به پست 
يا تجهيزات الکترونيکی 
و مخابراتی موجود در آن

و مشاهده عملکرد کلی 
انجام  -تجهيزات 

های بسيار مهم در  يکی از حوزه
اين عرصه، پدافند در مقابل 

های الکترومغناطيسی  پالس
های الکترومغناطيسی بمب. است

پس از انفجار تلفات جانی نداشته
های  و با توليد پالس

الکترومغناطيسی با زمان صعود

١٣
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عملی در های  گيری اندازه
ها يا تجهيزات  پست

الکترونيکی و مخابراتی 
موجود در آنها و بررسی 

صحت عمکردی 
های ارائه شده به  طرح

ها سازی پست منظور ايمن
طراحي -يا تجهيزات آنها 

نرم افزار شبيه ساز جهت
تست و بررسی صحت 

های ارائه  عمکردی طرح
سازی  شده به منظور ايمن

 - ها يا تجهيزات آنها  پست
ارايه طرحهای ايمن 
 سازی وپياده سازی آن

) در حدود نانو ثانيه(کوچک 
نوسان ولتاژ در بردهای  موجب

الکترونيکی شده و قطعات آنها 
با آسيب ديدن. کنند را تخريب می

حتی يک قطعه بر روی يک برد
مورد استفاده در نيروگاه يا پست 

رسانی مختل عملکرد سيستم برق
از آنجا که در . خواهد شد
های فشار قوی ها يا پست نيروگاه

تعداد بسيار زيادی تجهيزات 
کی و مخابراتی وجود الکتروني

دارد بنابراين يکی از تهديدات 
توان جدی در صنعت برق را می

های الکترومغناطيسی  بمب
 .دانست

۶٩

بررسی و تحليل ميزان 
آسيب پذيری و شناسايی 

نقاط ريسک پذير برق 
منطقه ای آذربايجان با 

رويکرد پدافند غير عامل

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

اين پروژه با انجام 
فازهای چهارگانه 

- مکان يابی(مطالعاتی 
بهره -احداث-طراحی
با روشهای ) برداری

مبتنی بر مديريت ريسک 
کاهش-ارزيابی-شناسايی(

) پايش و کنترل-ريسک
جر به استخراج من

مجموعه ای از ارزيابی 
ها که منجر به ضوابط و 
دستورالعملها و تغيير در 

رويکرد مکان يابی، 
طراحی، احداث و بهره 
برداری پستهای انتقال 

 خواهد شد

لزوم کسب آمادگی برای .١
رسانی و احيای شبکه های برق 

تامين شرايط امنيتی و کاهش 
آسيب پذيري تاسيسات برق 

ضرورت تقويت پدافند .٢
غيرعامل در برابر حوادث غير 
مترقبه و تهاجم دشمن و کاهش 

خسارات ناشی از تهديدها و 
کاهش آسيب .٣اقدامات دشمن 

پذيری و ارتقای پايداری بخش 
 انتقال صنعت برق

١٣
٩۶ 

٧٠

هش در تحقيق و پژو
خصوص ضرورت 

سنجی و امکان سنجی 
استفاده از خازن سری در

 شبکه برق ايران

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

راهبرد ) الف
سنجی داليل ¬ضرورت

اصلی استفاده از 
های سری در ¬خازن

خطوط انتقال بهبود 
افزايش (داری ماندگار پاي

و ) حد تبادل انتقال توان
بهبود پايداری گذرای 

بر . باشد¬سيستم می
همين اساس الزم است در

ابتدا موارد زير مورد 
. ١: بررسی قرار گيرد

شناخت مناطقی از شبکه 
که از نقطه نظر حد انتقال

توان دارای مشکل 
شناخت . ٢باشند ¬می

مناطقی از شبکه که از 
پايداری گذرا نقطه نظر 

باشند ¬دارای مشکل می
پس از شناخت اين مناطق

از تکنولوژی ها و استفاده 
تجهيزات جديد در شبکه برق 
کشور موجب افزايش قابليت 

همچنين . های شبکه می گردد
ممکن است در برخی موارد 
محدوديت های نيز به دنبال 

داشته باشد ، لذا الزم است قبل 
از پياده سازی ، محدوديت ها و 

مزايای اين تجهيزات مورد 
کشورهای . ارزيابی قرار گيرد

ز جمله ترکيه و هند مختلف ا
گامهای مختلفی را جهت استفاده 
از خازن سری در شبکه انتقال 

علی رقم اين . خود برداشته اند
موضوع ، تاکنون در کشور ما 
بررسی جامعی در اين خصوص

با توجه . صورت نگرفته است
به مزايای استفاده از خازن 
سری ، نياز است موضوع 

 استفاده از آن در شبکه ايران از

١٣
٩۶ 
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الزم است بررسی شود 
های ¬که با اتخاذ روش

برداری آيا ¬مناسب بهره
توان مبادرت به رفع¬می

اين مشکالت نمود يا 
در صورتی که . خير

نتوان با اتخاذ راهبردهای
برداری مناسب به ¬بهره

معيارهای مورد نظر 
دست يافت ضرورت 

فاده از خازن سری است
پس از . محرز خواهد شد

مشخص شدن ضرورت 
استفاده از خازن سری در

مرحله بعد جايابی و 
يابی خازن سری ¬اندازه

با مالحظات اقتصادی 
) ب. الزم خواهد بود
سنجی در ¬راهبرد امکان

مورد استفاده از خازن 
سری الزم است موارد 

زير برای امکان استفاده 
از اين وسيله مورد 
. ١: بررسی قرار گيرند

امکان ايجاد رزونانس در
امکان ايجاد . ٢سيستم 

نوسانات زير سنکرون 
های ¬بحث. ٣در سيستم 

مربوط به حفاظت خازن 
سری و سطح عايقی آن 

اثرات خازن سری بر . ۴
روی تنظيمات 

های حفاظتی ¬وسيله
 موجود در سيستم

نظر فنی و اقتصادی مورد 
 .بررسی جامع قرار گيرد

٧١

بررسي مشكالت حفاظتي 
شبكه انتقال در صورت 

عدم استفاده از از سيستم 
هاي مخابراتي مبتني بر 

PLC  و فيبر نوري 

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

با توجه به گسترش 
نيازهای مربوط به ارسال
و دريافت حجم وسيع داده 

ها در حداقل زمان 
ممکن، و قابليت های 
سيستم فيبر نوری در 

برآورده کردن اين 
نيازها، گسترش شبکه 

فيبر نوری جزء يکی از 
مهمترين زير ساخت های
توسعه کشور مطرح شده 

و تالشهای زيادی در 
خصوص گسترش اين 

.شبکه در حال انجام است
با توجه به اهميت 

موضوع ، مطالعات 
مربوط به ارزيابی شبکه 
انتقال داده ای موجود با 

از آنجا که سيستم های فيبر 
نوری می توانند در ارتقای 

سيستم های کنترلی و حفاظتی 
ر صنعت برق مورد استفاده د

سهم به سزايی داشته باشند، لذا 
انجام مطالعات جامع و کامل نه 
تنها به بستر سازی مناسبی جهت
اجرايی شدن موفقيت آميز پروژه
گسترش شبکه فيبر نوری کمک 
می کند ، بلکه با مطالعه در ابعاد

و جنبه های مختلف فنی اين 
شبکه امکان بهره برداری بهينه 

ورد نياز فراهم با حداقل هزينه م
شده و استفاده از تجربيات 

کشورهايی نظير آلمان و فرانسه 
که در کاربرد سيستم های فيبر 

نوری دارای سابقه تقريبا نيم 
قرنی هستند ضمن جلوگيری از 

١٣
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و لزوم  PLCسيستم 
جايگزينی آن با فيبر 

نوری ، و انجام ساير 
طالعات فنی در مورد م

مشخصات سيستم فيبر 
نوری ، و موارد مربوط 
به نصب و بهره برداری 
آن ضروری به نظر می 

هدف اين پروژه . رسد
تهيه مرجع کامل و 

جامعی از موارد مذکور 
 .می باشد

تکرار تجربيات احتماال پر 
هزينه ديگران ، می تواند مسير 
را در گسترش شبکه فيبر نوری 
 در حداقل زمان ممکن هموار

عالوه بر اين مطالعه در . سازد
چگونگی کاربرد اين سيستم در 

زمينه های کنترلی و حفاظتی 
شبکه برق ، موجب می شود قبل

از نصب ملزومات مربوط به 
اين کاربردها بررسی شده و 

راهکارهای مورد نياز در نظر 
 .گرفته شود

٧٢

بررسی و تحقيق 
درخصوص تعيين رويه 

ستهای جامع رله انجام ت
های حفاظتی شبکه انتقال 

و تهيه تست شيت 
استاندارد برای 

فانکشنهای مختلف 
 حفاظتی

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

از اين پروژه تعيين هدف 
رويه انجام تستهای جامع 

فانکشن تست و تستهای ( 
تمامی فانکشنهای ) خاص

رله های حفاظتی ميباشد 
به نحوی که پس از انجام 
اين پروژه رويه و روند 
انجام و شرايط قبول يا 
عدم قبول تست برای 

انواع رله های حفاظتی 
رله های ( شبکه انتقال 

ديستانس، ديفرانسيل، 
...) ريان زياد وج

مشخص شده و برای 
تمامی فانکشنها نيز يک 

تست شيت استاندارد تهيه 
در اين پروژه . می گردد

در ابتدا روشهای تست 
های حفاظتی¬موجود رله

در ايران و جهان بررسی
های ¬شده و سپس روش

استاندارد معتبر نظير 
IEC گردد¬بررسی می .

سپس کليه حاالت مانا و 
های ¬گذرايی که رله

حفاظتی در شبکه با 
شوند، ¬ها مواجه می¬آن

استخراج شده و 
های متناسب با ¬تست
ها طراحی خواهد ¬آن
الزم به ذکر است . شد

همانطور که اشاره شد 
های ¬بسياری از تست
طراحی شده در 

استانداردهای متداول 
الزم به ذکر. وجود ندارند

های آماده¬است تهيه فايل
گيری ¬برای گزارش

چگونگی تست  ها،¬تست
-End-to(همزمان 

بررسيها و تجزيه و تحليل 
حوادث شبکه انتقال برق کشور 

نشان ميدهند که بسياری از 
 حوادث شبکه توليد و انتقال

کشور ناشی از عدم تست به 
موقع و جامع رله های حفاظتی 

در زمان راه اندازی و بهره 
برداری از پستهای شبکه انتقال 

عالوه بر اين در حال . ميباشد
حاضر روند و رويه مشخصی 
نيز برای انجام تست رله های 

حفاظتی وجود نداشته و هر 
شرکتی بنابر سليقه و روش خود 

ه که اينبا موضوع برخورد کرد
موضوع فرآيند تحليل حوادث و 
عيب يابی مشکالت موجود در 

رله ها و تنظيمات آنها را دشوار 
همچنين در حال حاضر . ميسازد

يک تست شيت استاندارد برای 
فانکشنهای مختلف حفاظتی 

وجود نداشته و پارامترهای مهم 
و اساسی در تست رله ها که 
معيار پذيرش يا عدم پذيرش 

يح رله را معرفی عملکرد صح
نمايد در تست شيتها مشخص 

شرکت مديريت شبکه . نميباشد
دستورالعملی را  ١٣٩٣در سال 

جهت انجام تستهای اساسی 
سيستمهای حفاظتی در دوره 

زمانی های مشخص به 
شرکتهای برق منطقه ابالغ 

ليکن در حال . نموده است
حاضر خال بزرگی در خصوص
چگونگی انجام و رويه تستها و 
شرايط قبول يا عدم قبول تستها 

وجود دارد که در صورت انجام 
اين پروژه ميتوان رويه های 
استاندارد برای تستهای جامع 
رله و تست شيت استاندارد را 

مشخص و به شرکتها ابالغ 

١٣
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End(های¬، تستهای رله
همراه با تله پروتکشن و 

مشخصات کامل 
هايی که بتوانند ¬دستگاه

تست جامع را انجام دهند 
از ديگر اهداف پروژه 

 .است

انجام اين پروژه ميتواند . نمود
منجر به کاهش آمار حوادث 

شبکه اصلی برق کشور، کاهش 
اری و هزينه های بهره برد

قطعی ها و خاموشيهای گسترده 
در شبکه انتقال شود و عالوه بر 

اين ميتوان به عيب رله ها و 
فانکشنهای حفاظتی بموقع پی 

برد و در خصوص اقدامات الزم
جهت تعويض يا اصالح مدارات 
و تنظيمات رله ها به موقع اقدام 

نمود و از اين طريق به حفظ 
پايداری شبکه و چلوگيری از 

بی مورد تجهيزات کمک  خروج
 .نمود

٧٣

بررسی و ارائه روش 
شناسی به منظور اندازه 
گيری دقيق هارمونيک 

های ولتاژ در پست های 
 فشار قوی برون مرزی

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

دقت اندازه موضوع 
گيری هارمونيک ولتاژ 
در پست خوی که يک 

پست تبادلی جهت 
صادرات برق با کشور 

ترکيه هست همواره مورد
بحث ميان طرف ايرانی 
. و طرف ترک بوده است

از آنجايی که طرف ترک 
در حال احداث ايستگاه 

HVDC-B-to-B  در
پست وان می باشد و 

هزينه هنگفتی در اين 
ز پروژه خواهد کرد ا

طرف ايرانی تقاضا دارد 
که که هارمونيک ولتاژ 
ها در محدوده واقعی خود

قرارگير و همچنين 
ابزار کنونی. نظارت شود

اندازه گيری به داليلی که 
ذکر خواهد شد پاسخگو 
نخواهد بود بدليل اينکه 

يکی از عوامل تاثيرگذار 
بر عملکرد تجهيزات 

فشار قوی و لوازم اندازه 
وجود گيری و حفاظتی م

در پست های فشار قوی، 
هارمونيک های ولتاژ 

ايجاد شده در شرايط 
. دائمی و گذرا می باشد

به منظور تحليل شبکه در
حضور هارمونيک، ابتدا 

الزم است اندازه گيری 
هارمونيک ولتاژ با دقت 

-ساده. مناسبی انجام شود
ترين روش برای اندازه 
گيری ولتاژ در پست های

يکی از نکات مورد توجه به . ١
منظور اتصال به شبکه کشور 

ترکيه از طريق ليينک 
HVDC مشکل هارمونيک ،

های ولتاژ باالی اندازه گيری 
شده در پست وان در کشور 

ترکيه است که ادعا می شود، 
ز هارمونيک اين مشکل ناشی ا

. های توليدی در ايران است
بنابراين يکی از کاربردهای 
مستقيم نتايج حاصل از اين 

پروژه، اندازه گيری هارمونيک 
های ولتاژ در پست مورد نظر 

تنها يک بار هزينه (با هزينه کم 
و به صورت دايمی ) خواهد شد
از ديگر مزايای . ٢. می باشد

اين پروژه اين است که به 
حليل حوادث شبکه، منظور ت

اطالع از هارمونيک های ولتاژ 
توليد شده در شينه های فشار 

قوی سيستم، در حالت ماندگار و 
به ويژه حالت های گذرای 
. سيستم، اهميت زيادی دارد

برای اين منظور نياز به روش 
های مناسب و عملياتی، با توجه 
به ظرفيت های موجود در کشور

ر چنين روش هايی د. می باشد
اين پروژه پيشنهاد شده و 

بصورت نمونه پياده سازی و 
 . صحت سنجی می شود

١٣
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ز انتقال، استفاده ا
ترانسفورماتورماتورهای 

اين . ولتاژ خازنی است
تجهيز متشکل از مقسم 

ولتاژ خازنی، 
ترانسفورماتور ولتاژ 

ميانی، سلف جبران ساز، 
فيلتر ميراکننده 

فرورزنانس و بار متصل 
. به سيم پيچ ثانويه است

از اين رو می توان 
CVT  را بصورت يک

مدار الکتريکی خطی با 
. مدل نمود ۵يا  ۴مرتبه 

به دليل پاسخ فرکانسی 
پيچيده چنين مداری، 

انتظار می رود که پاسخ 
CVT به هارمونيک های

ولتاژ اعمالی به آن، 
بصورت خطی نبوده و 
نسبت هارمونيک های 
ولتاژ اندازه گيری شده 

با اين  CVTدر خروجی 
مقادير در ورودی 

CVTبه . ، متفاوت باشد
عبارت ديگر، مقدار 
سيم اندازه گيری شده از 
پيچ ثانويه در مورد 

فرکانس های غير نامی، 
با مقدار واقعی آنها در 

الزم . شبکه متفاوت است
به ذکر است که گزارش 

های متعدد منتشر شده در 
اين زمينه، مويد فرضيه 

در اين . مذکور می باشد
پروژه روش های 

متنوعی ارايه می شود که
از دو ديدگاه مختلف بتوان

به مقدار واقعی 
مونيک ولتاژ موجود هار

در شبکه انتقال دست 
در روش اول،  -: يافت 

فرض می شود که مدار 
معلوم است  CVTمعادل 

که اين فرض در مورد (
CVT  های نيروترانس

می تواند در اين پروژه، 
و در نتيجه ) عملی شود

می توان تابع تبديل 
CVT  را در حوزه

تا محدوده ای از(فرکانس 
 فرکانس که در اندازه
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گيری هارمونيک حائز 
.، تعيين کرد)اهميت است

بنابراين پس از اندازه 
گيری ولتاژ خروجی سيم 

پيچ ثانويه و با کمک 
، CVTعکس تابع تبديل 

می توان مقدار واقعی 
ولتاژ سمت اوليه را تعيين

الزم به ذکر است . نمود
که اين روش حتی در 
صورت اندازه گيری 

توسط  CVTولتاژ 
PMU دوده ای نيز تا مح

از فرکانس، قابل استفاده 
بنابراين از اين . می باشد

تکنيک به ويژه در مورد 
CVT  های ساخت

شرکت نيروترانس می 
کاربرد. توان استفاده نمود

مهم روش پيشنهادی اين 
است که در مرکز کنترل 

PMU بر اساس ،
اطالعات زمان واقعی 

ها، می CVTدريافتی از 
توان به مقدار واقعی 

هارمونيک های موجود 
در شينه های مختلف 

به  -. شبکه دست يافت
عنوان روش دوم، از 

تکنيک های آزمايشگاهی 
مناسب برای اندازه گيری
دقيق و عملی هارمونيک 

. ولتاژ استفاده می شود
يکی از روش های 

آزمايشگاهی، استفاده از 
مقسم ولتاژ مقاومتی است 

ته تهيه آن در محل که الب
پست های فشار قوی با 
مشکالت زيادی مواجه 

بنابراين برای . می باشد
اينکه نتايج حاصل از اين 
پروژه را بتوان در ساير 
پست های فشار قوی نيز 
تکرار نمود، روش هايی 
در اين پروژه پيشنهاد می
شود که بتوان بر اساس 

مجموعه تجهيزات موجود
و نه بر اساس (در پست 

، )مقسم ولتاژ مقاومتی
اندازه گيری هارمونيک 
را با دقت مطلوب انجام 

 . داد
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٧۴

بررسی نحوه پياده سازی 
های حفاظت  و زيرساخت

مبتنی بر شبکه فيبر 
نوری در کشورهای 
های  پيشرفته و نيازمندی

تجهيزات مخابراتی و 
های مربوطه جهت  تست

کاربرد در حفاظت 
 یديفرانسيل طول

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

با پيشرفت تکنولوژی و 
توسعه شبکه های 

مخابراتی فيبر نوری، 
امروزه امکان تبادل 

اطالعات با سرعت باال 
ميان نقاط مختلف شبکه 
.قدرت ميسر گرديده است

تواند در اين مهم می 
جهت بهبود عملکرد 

سيستهای حفاظتی شبکه 
انتقال به کار گرفته شود، 

به نحوی که خطاهای 
اتصال کوتاه در شبکه 

انتقال در زمان کوتاه تر 
و با قابليت تمايز باالتر 

از . پاکسازی شوند
طرفی، با توجه به اهميت 

باالی قابليت اطمينان 
سيستم حفاظتی، به 

صورت سنتی ترجيح داده
شود که حفاظت اصلی می

خط توسط يک رله مبتنی 
بر داده های محلی 

صورت پذيرد و به 
عملکرد يک سيستم ديگر 

نظر به . وابسته نباشد
اينکه چنانچه در حفاظت 

ديفرانسيل طولی خط 
انتقال امکان استفاده از 

فيبر نوری اختصاصی يا 
تار تاريک وجود نداشته 

باشد، اطالعات سمت 
از طريق ديگر خط بايد 

يک شبکه مخابراتی 
عمومی به رله برسد، 

قابليت اطمينان اين 
حفاظت وابسته به شبکه و

تجهيزات مخابراتی 
هدف از اين . باشد می

پروژه بررسی نحوه پياده 
سازی زيرساختهای 
مخابراتی شبکه فيبر 
نوری در کشورهای 

پيشرفته است تا مشخص 
گردد آيا تجهيزات کالس 

مينان مخابرات قابليت اط
مورد نياز را برای 

کاربرد حفاظت فراهم 
آورد يا مالحظات  می

ديگری بايد در طراحی 
های مخابراتی برای شبکه

اين منظور در نظر گرفته

با توجه به روند رو به گسترش 
رله های ديفرانسيل طولی جهت 
حفاظت خطوط انتقال ضروری 

است مطالعات کافی در 
خصوص اطمينان از شبکه 

خابراتی فيبر نوری جهت تبادلم
اطالعات در سيستم حفاظتی 
های  صورت پذيرد و نيازمندی

 . مربوطه تعيين گردند
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 . شود

٧۵

ارائه راهکارهای عملی 
جهت کاهش تأثيرات پديده

بازيابی ولتاژ تأخيری 
)FIDVR(ناشی از خطا 

حفاظت   های بر سيستم
ويژه شبکه سراسری برق

 ايران

 شرآت
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

در اثر  FIDVRپديده 
رفتار بارهای کولری در 
حين افت ولتاژ ناشی از 

وقوع خطا در شبکه 
اين . آيد انتقال بوجود می

بارهای ممکن است در 
اثر افت ولتاژ اصطالحًا 

شده و ) Stall( متوقف 
پس از رفع اتصالی شبکه

با کشيدن جريان زياد 
منجر به تداوم افت ولتاژ 
و کند شدن فرآيند بازيابی 

الزم به ذکر . ولتاژ گردند
است اين پديده در گزارش

در  NERCفنی مؤسسه 
به تفصيل  ٢٠٠٩سال 

بررسی شده و تعدادی از 
مقاالت منتشر شده در 

 IEEEژورنالهای معتبر 
سی آن نيز به برر
ليکن با توجه . اند پرداخته

به نوظهور بودن اين 
پديده در شبکه برق 

ايران، هنوز شناخت 
جامعی نسبت به آن و 
راهکاری مقابله با آن 

اخيرًا در دو . وجود ندارد
مورد از حوادث رخ داده 

در ناحيه جنوب ايران 
 FIDVRوقوع پديده 

منجر به عملکرد نامناسب
های حذف بار ولتاژی رله

)UVLS (تا . شده است
جائی که حذف بيش از 
حد بار منجر به وقوع 

اضافه ولتاژ در بعضی 
از فيدرها و خروج 

ترانسفورماتورهای فوق 
توزيع با عملکرد حفاظت 

O/V راهکار . شده است
ساده کاهش تأثير پديده 

FIDVR بر عملکرد رله
های حذف بار ولتاِژی،  

افزايش تأخير زمانی اين 
اما اين . اشدب حفاظت می

موضوع ممکن است 
پايداری ولتاژ را 

های  مخصوصًا در پست
دارای افت ولتاژ و در 

بار دچار   شرايط پيک
لذا . مخاطره سازد

با توجه به نوظهور بودن پديده 
FIDVR  و حوادث منجر به

های خاموشی گسترده که در سال
اخير بعلت وقوع اين پديده در 
شبکه برق ايران اتفاق افتاده 

جدی به مطالعه و است، نياز 
بررسی تأثيرات آن بر 

های حفاظت ويژه وجود  سيستم
تواند  نتايج اين پروژه می. دارد

به اصالح تنظيمات حفاظت 
حذف بار ولتاژی و جلوگيری از

های گسترده در  ايجاد خاموشی
. حوادث مشابه منجر شود
همچنين شناسايی رفتار 

موتورهای کولری پراستفاده در 
فت ولتاژ شبکه در زمان ا

برداری و  تواند به بهره می
راهبری شبکه در زمان پيک بار

کمک  FIDVRو وقوع پديده 
 . شايانی نمايد
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ضروری است اوًال 
نواحی مستعد شبکه از 

نظر وقوع پديده 
FIDVR  شناسايی شده و

ثانيًا مطالعه جامعی در 
مورد شناسايی ابعاد اين 

زی پديده، نحوه مدلسا
به ويژه(بارهای موتوری 

کولرهای تکفاز پراستفاده 
و نيز بررسی ) در شبکه

های  کننده نقش کنترل
اينورتری سرعت موتور،

های کاهش ولتاژ  رله
موتورها و اساسًا رفتار 

کولرهای گازی پراستفاده 
در ايران در حين افت 
. ولتاژ صورت گيرد
رود  همچنين، انتظار می

 که اين پژوهش منجر به
ارائه راهکارهای عملی 

جهت کاهش پديده 
FIDVR  و اثرات سوء

های حفاظت  آن بر سيستم
ويژه شبکه سراسری برق

 .ايران گردد

٧۶
مطالعات مدلسازی بار 

در سطح ولتاژ فشارقوی 
 در شبکه برق ايران

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

شناخت و مدلسازی 
بارهای سيستم قدرت هم 

از جهت تأثير آن بر 
سيستم قدرت و هم از 

جهت تأثير سيستم قدرت 
بر آنها از اهميت فوق 

العاده ای برخوردار 
ماهيت بارهای . است

شبکه تابعی از زمان، 
وضعيت آب و هوا، 
وضعيت اقتصادی و 

. صنعتی می باشدشرايط 
لذا شناخت مدل بار شبکه 
در شرايط مختلف دارای 
.اهميت ويژه ای می باشد

در مطالعات سيستم قدرت اگر 
بارهای شبکه به طور دقيق مدل 

نشده و مشخصه های آن بر 
اساس شرايط واقعی در نظر 
گرفته نشوند، نتايج مطالعات 

ظهور . معتبر نخواهد بود
انواع  بارهای جديد، تغيير سهم

مختلف بار در شبکه و توزيع 
متفاوت بارها در کشور برخی 

از عواملی است که نياز به 
شناسايی مدل بار را در اولويت 

 . قرار می دهد

١٣
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بررسی اثر خروج 
بارهای عمده صنعتی در 

شبکه برق 
مطالعه موردی(خوزستان

حادثه فوالد خوزستان 
 ) ٢/۴/٩۵مورخ 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

دستاوردهای حاصل از 
انجام اين پروژه را می 

توان به صورت زير 
بررسی  -١. خالصه کرد

داليل سوئينگ درشبکه 
برق منطقه ای خوزستان 

و مدل سازی و با نرم 
پيدانمودن  -٢افزار 
کار عملی جهت راه

جلوگيری از بروز يا 
 -٣گسترش اين پديده 

وجود صنايع بزرگ نفت و گاز 
و فوالد سازی در اين استان 

پايداری شبکه برق اين اهميت 
استان را بيشتر نموده و 

حساسيتهای ملی و منطقه ای 
نسبت به خاموشی مشترکين 

خاص در اين استان را افزايش 
شايان ذکر است در . داده است 

شرايط بروز حوادث شبکه يا 
ورود و خروج بارهای صنعتی 
بزرگ به دليل حجم باالی توان 
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ايجاد تنظيمات صحيح 
سيستم های حفاظتی در 
شبکه بمنظور به حداقل 

 -۴رساندن آثار اين پديده 
مقايسه آثارمالی وغير 
مالی حاصل از وقوع 

 پديده سوئينگ در شبکه 

اکتيو عبوری روی شبکه باعث 
شرايط سوئينگ با دامنه بروز 

های باال در شبکه انتقال شرکت 
برق منطقه ای می گردد بگونه 
ای که در برخی حوادث اخير 

 ١٠/٣/٩۴شبکه نظير حوادث 
و ) ملی راه  -١اهواز( ٨٢٠خط 
–رامين ( ٨١٨خط  ٩۴/٢۵/۶

 ٩٣و حوادث سالهای ) ٢اهواز
 ٩٢نيروگاه آبادان و سال 

نيروگاه رامين و حوادث مشابه 
ديگر ، بروز شرايط اتصال 

کوتاه فاز به زمين با دامنه 
جريانی خطاهای باال منجر به 

بروز همزمان شرايط سوئينگ و
نوسانات توان در ساير خطوط 

شبکه که به نيروگاههای با 
ظرفيت باال متصل هستند شده و 
در نهايت باعث خروج ناخواسته

و از دست رفتن لحظه ای بار 
حافظ عملکرد م( مشترکين 

دستگاههای سرمايش منازل و 
ادارات و از دست رفتن باری 

) مگاوات شده است  ۶٠٠حدود 
لذا نياز . در شبکه گرديده است 

است تا حوادث مهم و دارای 
شرايط مذکور در شبکه انتقال 

برق منطقه ای خوزستان 
مدلسازی شده و جهت شناسائی 
راهکارهای پيشگيری از بروز 

در نظر  سوئينگ تمهيدات الزم
 . گرفته شود 

٧٨

مطالعات امکانسنجی 
شعاعی کردن شبکه فوق 
توزيع خراسان با ارزيابی

شاخص های قابليت 
اطمينان، سطح اتصال 

کوتاه، تلفات و تعيين نقاط
کانديدا جهت باز کردن 

 رينگ

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

شعاعی کردن شبکه فوق 
توزيع خراسان و تعيين 

نقاط کانديدا جهت باز 
 کردن رينگ

کاهش تلفات، کاهش سطح 
اتصال کوتاه، سهولت بهره 

 برداری
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بهينه تجهيزات جايابي 
اندازه گيري آيفيت توان 
به منظور تعيين سهم و 
 منشا آلودگي آيفيت توان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

انجام مطالعات جهت 
امكان استفاده از دستگاه 

ION 7600اندازه گيري 
و اقتصادي و پيشنهاد فني

دستگاه مناسب جهت 
انجام  -مانيتورينگ 

مطالعات امكانسنجي 
استفاده همزمان دستگاه 

اندازه گيري آيفيت توان 
ثباتهاي ، سيستمهاي  ،

اندازه گيري موجود و 

وجود صنايع بزرگ آلوده -١
اتصال -٢-آننده در اليه انتقال 

نقطه با شبكه  ٢٠در بيش از 
خارجي در سطح انتقال و اتصال

با سه استان صنعتي تهران 
- ٣اصفهان و خوزستان 

ضرورت شناخت صحيح از 
وضعيت شبكه به منظور حفظ 

 پايداري 

١٣
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رله هاي حفاظتي جايابي 
بهينه تجهيزات اندازه 

گيري آيفيت توان با در 
تعيين - ٢نظر گرفتن بند 

م و الگوريتم تعيين سه
منشاء آلودگي هاي آيفيت 

هارمونيك : توان شامل
هاي ولتاژ و جريان، 

فيلكر ولتاژ عدم تعادل 
ولتاژ آمبود وبيشبود 

 ولتاژ مي باشد 

٨٠

شناسايي و تحقيق نقاط 
پذير سايبري شبكه  آسيب

انتقال و تبادل داده مراآز 
ديسپاچينگ فوق و ارائه 

آارهاي مقابله بهينه و  راه
 مناسب 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
و امنيت شبكه

در سيستم 
هاي انتقال 

 نيرو

شناسايي :محصول نهايي
پذير  و تحقيق نقاط آسيب

سايبري شبكه انتقال و 
تبادل داده مراآز 

ديسپاچينگ فوق و ارائه 
آارهاي مقابله بهينه و  راه

مناسب اهداف مورد 
باال بردنقابليت -١: انتظار

اطمينان سطح امنيت 
ايبري مراآز تبادل و س

ذخيره دادهاي شبكه برق 
مقابله با نفوذگرها، -٢

ويروسها و بدافزارها 
آسيب -٣دشمنان آشور 

شناسي و تقويت اليه هاي 
 امنيت سايبري

نامشخص بودن اليه و سطوح-١
امنيتي و حفاظتي در استانداردها

نفوذ شديد و -٢و دستورالعمله 
دنباله دار نفوذگرها، ويروسها و 

بدافزارها به تاسيسات حساس 
هسته اي، نفتي و امنيتي 

جمهوري اسالمي ايران و لزوم 
-٣مقابله با شناخت آامل با آنها 

تحقيق نقاط آسيب پذير پنهان و 
نامشخص به دليل حجم باالي 

لزوم ايجاد -۴تهديدات سايبري 
اليه هاي امنيتي و ديوارهاي 

ضد نفوذ با مطالعه و 
ي حوزه تحقيقآخرين دستاوردها

تدوين و تحقيق-۵امنيت سايبري 
ايمن سازي سايبري درگاههاي 

اطالعات و تبادل داده مراآز 
 ديسپاچينگ
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مطالعات کليدزنی بهينه 
سيستم انتقال شبکه برق 
آذربايجان جهت بهبود 

مالحظات فنی و قابليت 
 اطمينان شبکه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

ارايه روشی جهت  -
کليدزنی بهينه سيستم 

انتقال با در نظر داشتن 
دوره های زمانی مناسب 
. همچون فصلی يا ماهيانه

هماهنگی بهينه با ساير -
ادوات کنترلی شبکه 

همچون بانکهای خازنی، 
راکتورها، کندانسورهاو 

شناسايی  -. دساير موار
مسيرهای تغذيه مناسب 

جهت بهبود منحنی ولتاژ 
 -. و کاهش تلفات توان

افزايش قابليت اطمينان 
شبکه، کاهش بار قطع 

شده در مواجهه با برون 
ارائه کتابچه و -. رفت ها

 . نرم افزار

کليدزنی شبکه انتقال يکی از  -
مهمترين کارکردهای مطرح 

جهت بهبود شاخصهای فنی بهره
برداری و افزايش قابليت 

از ديد  -. اطمينان آن می باشد
فنی اين امر باعث بهبود منحنی 

ولتاژ و کاهش تلفات توان می 
جهت اين امر نياز به . گردد

هماهنگی بهينه با ساير ادوات 
کنترلی شبکه همچون بانک های
خازنی، راکتورها، کندانسورهاو

از ديد  -. ساير موارد است
ن نيز اين مساله قابليت اطمينا

کاهش بار قطع شده در برخورد 
با بررون رفتهای مختلف 
 -. احتمالی را منجر می گردد

تجهيز مرکز ديسپاچينگ ناحيه 
ای آذربايجان به اينچنين مدلهای 
نرم افزاری بهره برداری بهينه 

شبکه آذربايجان را در دوره 
های بارگذاری متفاوت سال 

 . منجر می گردد
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٨٢

تدويـن و بازنــگری 
استانداردها 

ودستورالعملهای مربوط 
به پايايی و امنيت شبکه 
 در حوزه بهره برداری

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

کنترل بار و استاندارد 
 -فرکانس

رويه کنترل / دستورالعمل
 -بار و فرکانس
رويه تعيين / دستورالعمل

هاي کنترل  ذخيره
 -فرکانس

رويه برنامه / دستورالعمل
جامع قطع بار فرکانسي و

وصل مجدد بارهاي 
 -شده قطع

هاي  رويه/ ها دستورالعمل
استاندارد  -بازيابي شبکه

آنترل ولتاژ و توان 
 -راآتيو
رويه کنترل / العملدستور
استاندارد امنيت  -ولتاژ
رويه / دستورالعمل -شبکه

تعيين مقادير نامي 
بارگذاري تجهيزات 

رويه / دستورالعمل -شبکه
تعيين مرزهاي 

برداري مبتني بر  بهره
 -هاي شبکه محدوديت

رويه تعيين / دستورالعمل
قابليت انتقال خطوط بين 

اي و خطوط برون  منطقه
 - مرزي

رويه / ملدستورالع
ريزي عملياتي  برنامه

شبکه در تعامل با بازار 
رويه / دستورالعمل -برق

ريزي عمليات  برنامه
استاندارد باز -اضطراري

و بست آليد در شبکه 
رويه / دستورالعمل -انتقال

باز و بست کليد در 
شرايط عادي و شرايط 

 -بازيابي شبکه انتقال
رويه کاهش / دستورالعمل

ار گرفتنتوان و فرآيند قر
نيروگاه در وضعيت بار 

خانگي در شرايط 
غيرعادي فرکانس، ولتاژ 

هاي کيفيت  و شاخص
استاندارد هماهنگي -توان
برداري نيروگاه  بهره
استاندارد  -اي هسته
ريزي  برنامه
 -برداري بهره

ريزي  برنامه
 -ها رفت برون

اسنادي که قواعد کلي و 
االجرايي را در مورد يک  الزم

کنند، تحت  موضوع بيان مي
. شوند عنوان استاندارد بيان مي

اين اسناد عالوه بر کدهاي شبکه 
الزم است الزامات يک موضوع 

ادهاي مرتبط بيان را براي نه
ها، ها يا رويه دستورالعمل• . کنند

االجرايي هستند که  قواعد الزم
تري نسبت به  سطح پايين

استانداردهاي شبکه اصلي برق 
موضوع اين اسناد . کشور دارند

اي است که با توجه به  به گونه
ها قبًال در کدهاي  اينکه الزام آن

شبکه يا استانداردهاي شبکه 
ور و يا هر دوي اصلي برق کش

ها بيان شده است، بايد به  آن
تر قواعد  صورت جزئي

 .موردنظر را پوشش دهند

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

رويه / دستورالعمل
هاي تعمير و  برنامه

نگهداشت، آزمون و 
 -دازي تجهيزاتان راه

رويه / دستورالعمل
ريزي شبکه براي  برنامه
تابستان (بار آينده  پيک

 )سال بعد

٨٣

امکان سنجی طراحی 
پايدارسازهای سيستم 
قدرت در شبکه فوق 

توزيع و انتقال آذربايجان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

بررسی و ارائه گزارش 
فنی و اقتصادی امکان 

سنجی طراحی 
پايدارسازهای سيستم 

قدرت از لحاظ 
تکنولوژی، هزينه 

ساخت، ساخت داخل و 
قابليت بکار گيری در 
 شبکه برق آذربايجان

پايدارسازی شبکه های قدرت از
نيازهای اصلی و اساسی بوده و 

اده از انواع پايدارسازها در استف
بخشهای توليد و انتقال امری 

رايج می باشد که امکان سنجی، 
طراحی، ساخت و استفاده از آنها
در شبکه برق آذربايجان بسيار 

 . الزم و ضروری می باشد

١٣
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تحليل جامع سوابق 
اطالعات بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای 
آذربايجان و مدلسازی 
احتمالی آن با رويکرد 

ارائه برنامه جامع 
 تعميرات 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

ارائه برنامه تعميرات و 
اقدامات پيشگيرانه يا پيش

بينانه بر اساس نتايج 
مدلسازی احتمالی انجام 

اساس سوابق بهرهشده بر 
 برداری استخراج شده 

در هر سازمانی بحث نگهداری 
و تعميرات به عنوان يک رکن 
از ارکان سازمانی می باشد اما 
آنچه مهم است نحوه نگرش و 

برقراری . برخورد با آن است
موازنه، جايگزينی، ترکيب 

انواع روشهای نگهداری، هزينه 
های فوق را با توجه به تجارب 

سسات و کشورها به ساير مو
ميزان قابل مالحظه ای تقليل می

اساس اين کار مبتنی بر . دهد
تحليل داده هاست بدين صورت 

که ثبت ، جمع آوری و سپس 
تجزيه و تحليل آنها در يک مدت 

اين زمان می ( زمان مشخص 
تواند از نتايج خرابی ها و 

و معينی ) تعميرات پيشگيرانه
اين  که با استفاده از. می باشد 

اطالعات می توان رفتار 
تجهيزات ، مجموعه ها و نهايتا 
سيستم را بررسی کرده و احتمال

از کار افتادن آنها را بصورت 
تقريبی و با شرايط کار کردی 

و نهايتا در . آنها پيش بينی نمود
زمانهای معين و برنامه ريزی 

ويا بدون ( شده با توقف سيستم 
تعميرات و تعويض های) توقف 

ورد نظر را انجام داد که اين م
امر موجب کاهش بسياری از 

هزينه های سازمانی مانند هزينه 
های توليد از طريق کاهش 
توقفات ، کاهش استفاده از 

 را می گردد... قطعات يدکی و 
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افزايش قابليت اطمينان 
در پستهای  DCمنابع 

 فشار قوی

برق 
  منطقه

اي 
اصفها

 ن

و فوق 
توزيع

اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

روشهای موجود و تلفيق 
آنها جهت افزايش قابليت 

در  DCاطمينان منابع 
پستهای فشار قوی به 

عنوان مثال استفاده از 
های ذخيره کننده¬باطری

انرژی در مقياس صنعتی 
وه بر رفع می تواند عال

محدوديت صنايع و 
خاموشی بارها، افزايش 

راندمان و پايداری شبکه 
و کاهش سطح توليد 

گازهای گلخانه ای را نيز 
 . به همراه داشته باشد

٩۶ 
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مقاومت سيستم کاهش 
زميـــن برای دکلهای 

خطوط انتقال در مناطق 
ارائه (صخره ای 

 )روشهای جديد

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

مدلسازی انواع سيستم 
زمين خطوط انتقال نيرو 

شبيه سازی انواع  -
 -مدلهای سيستم زمين 

ورالعمل تهيه دست
طراحی، اجرا، تست و 
نگهداری سيستم زمين 
دکلهای خطوط انتقال 

 نيرو

اهميت مقاومت سيستم زمين 
دکلهای خطوط انتقال بر عملکرد

ها، ¬خطاها، وقفه(خطوط 
نرخ زياد  - ) کيفيت توان خطوط

خروج همزمان خطوط فوق 
توزيع دومداره در مناطق 
صخره ای با شرايط جوی 

 نامناسب

١٣
٩۶ 

٨٧

بررسی، امکان سنجی و 
طراحی جهت ساخت 

دستگاه تست آناليز پاسخ 
ترانس ) FRA(فرکانسی 

و تجهيزات پست ها و 
 نيروگاه ها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

از دقيق ترين روش يکی 
های تشخيص وجود فالت 
ها در ترانسفورماتورها، 

باسداکت و شينه های 
 sf6ژنراتور، باسداکت 

پست ها و انجام تست 
آناليز پاسخ فرکانس است 

 FRAکه با دستگاه 
در . پذيرد¬صورت می

حال حاضر به دليل 
تحريم امکان ورود اين 

دستگاه تقريبًا غيرممکن 
سيار است و يا با قيمت ب

گران قابل تهيه است اين 
پروژه درصدد است 

بسترسازی الزم را در 
طراحی و ساخت اين 

دستگاه مطابق با 
-IEC 60076استاندارد 

 .انجام دهد 18

دست يابی به دانش و فناوری -١
ساخت دستگاه تست پاسخ 

انجام تست های  -٢فرکانسی 
دوره ای مطابق با استاندارد 

IEC 60076-18  به هنگام
بروز خطا و يا تنش های وارد 

بر روی ترانسفورماتورهای 
قدرت جهت تشخيص انواع 

جابجايی  -عيوب شامل اتصالی
... جايی هسته و ¬سيم پيچ جابه

توانايی بروزرسانی اين  -٣
دستگاه منطبق با دستگاه های 

پس (ساخت کشورهای پيشرفته 
 -۴) از ساخت نمونه اوليه

جلوگيری از خروج ارز از 
 کشور 

١٣
٩۶ 

٨٨
ساخت دستگاه تشخيص 

online  صحت عملکرد
 کيلوولت ٢٠سرکابل 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

ساخت يک دستگاه تست 
online  تشخيص جهت

وقوع و شدت تخليه های 
جزئی در زير پوشش 

سرکابل، قبل از انفجار 
که به کمک آن می توان 
بدون وقوع اتصال کوتاه 

و تنش در 

بروز مشکل در سرکابل ها، 
آمار قابل توجهی را به خود 

اختصاص داده است که بروز 
معيوب  عيب و تعويض سرکابل

هزينه های فنی و اقتصادی 
زيادی را به سيستم تحميل می 

کند که با توجه به اين پروژه قبل 
از بروز حادثه از وقوع آن 

١٣
٩۶ 
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ترانسفورماتور، به 
صورت برنامه ريزی 

شده اقدام به تعويض 
دستگاه . سرکابل نمود

تست بايد دارای 
 -: های زير باشد قابليت

وزن کم و قابليت حمل 
تست در - يک نفر  بوسيله

شرايط کاری و 
برداری عادی  بهره

ها بايد انجام شود  سرکابل
و نبايد محدوديتی ايجاد 

دستگاه تست بايد  -کند 
دارای استقامت عايقی 

استاندارد باشد به نحوی 
که خطری برای کاربر 

نحوه و  -. آن ايجاد نکند
روش شناسايی سرکابل، 

.گردد به ايده محقق بر می
، PDبر اساس  شناسايی(

 -...) صدا، حرارت و 
دستگاه بايد از دقت کافی 
برخوردار باشد و بتواند 

در محدوده دمايی 
با (ايی کار کند  گسترده

توجه به تنوع جغرافيايی 
 محل پستهای قشارقوی 

 .جلوگيری می شود

٨٩

بررسی اثر مولدهای 
مقياس کوچک بر 

هارمونيک های شبکه و 
 بروز پديده رزونانس

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 فارس

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

گزارش و ايجاد استاندارد
جهت بکارگيری مولدهای
مقياس کوچک در شبکه 

 برق فارس

تاثير مولدهای مقياس کوچک بر
 روی شبکه

١٣
٩۶ 

٩٠

در خصوص بررسی 
پديده اضافه ولتاژ و ارائه 

طرح جايابی و انتخاب 
بهينه برقگيرها در شبکه 

خطوط انتقال و فوق 
توزيع برق غرب باهدف 

جلوگيری و يا کاهش 
اثرات مخرب اضافه 

 ولتاژها

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
 غرب

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

وقوع پديده اضافه سوابق 
ولتاژ ناشی از سوئيچينگ

،حوادث و صاعقه در 
شبکه انتقال و فوق توزيع 

برق غرب استخراج 
گرديده و ضمن دسته 

بندی آنها فراوانی هر يک
در ايجاد اين پديده 
مشخص شده و در 

خصوص مناطق پر خطر
و اقدامات اصالحی انجام 
شده تاکنون تحقيق بعمل 

آمده و سپس با انجام 
مطالعات و محاسبات 

الزم طرح بهينه جايابی و
انتخاب برقگيرها در 

شبکه تهيه و ارائه گرديده
و جهت امکان اجرا در 
يک خط منتخب پيشنهاد 

حفظ امنيت و پايداری شبکه و 
 تداوم انتقال انرژی 

١٣
٩۶ 
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 . ميگردد

٩١

فنی و اقتصادی وبررسی 
مدل سازی عايقی 

تجهيزات خطوط و 
پستهای انتقال و فوق 
توزيع برق غرب در 

شرايط حضور ريزگردها
و ارائه روشها و 

راهکارهای کاهش و يا 
حذف آثار مخرب ناشی 

 از آنها 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
 غرب

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

ن تحقيق ضمن در اي
مطالعه و بررسی در 

خصوص شدت و ميزان 
ريزگردها در حوزه برق 
غرب و مشخصات فنی 
تجهيزات و عايقهای بکار
گيری شده و جمع آوری 

سوابق تحقيقات انجام شده 
در اين حوزه نسبت به 

مدل سازی نرم افزاری 
عايق تجهيزات در شرايط

انباشت ريزگردها و 
همچنين بررسی ترکيبات 

اد شده با توجه به نوع ايج
عايق و شرايط آب و 
هوائی اقدام گرديده و 

ضمن ا نجام کليه بررسی 
های فنی و اقتصادی الزم
متعاقبا روشها و راهکار 

های علمی و عملی 
متناسب جهت مقابله با 

آثار مخرب ناشی از آنها 
با مطالعه و بررسی 

موردی حادثه خط و پست
کيلوولت آبدانان در  ۶٣

ايالم ارائه شده و استان 
ضمن تشريح آنها ، 

راهکارها اولويت بندی 
 . ميگردند

حفظ امنيت و پايداری شبکه و 
 تداوم انتقال انرژی 

١٣
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٩٢

بررسی فنی و اقتصادی 
روشهای امنيت اطالعات 
و نفوذپذيری سيستم های 

انتقال مخابراتی در شبکه 
و فوق توزيع برق غرب 
و ارائه راهکارهای الزم 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
 غرب

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

مطالعه و بررسی فنی و 
اقتصادی در خصوص 

روشهای امنيت اطالعات 
در شرايط وقوع حوادث 

طبيعی، غيرطبيعی، 
جنگهای الکترونيک و يا 

در سيستم های  نفوذ
مخابراتی از ديدگاه پدافند 

غير عامل با توجه به 
تکنولوژی های جديد و 

ارائه راهکارهای عملی 
متناسب با شبکه انتقال و 

 فوق توزيع برق غرب 

اهميت امنيت اطالعات و حفظ 
پايداری شبکه و تداوم انتقال 

 انرژی 

١٣
٩۶ 

٩٣

، تحليل و تعيين بررسی 
سطح قابليت اطمينان يک 
خط انتقال نمونه دراستان 

گيالن بر مبنای روش 
Probabilistic 

Design Criteria  

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

مشخص شدن خط پس از 
انتقال مورد نظر با 

مشورت و هماهنگی با 
شرکت برق منطقه ای 
گيالن ، چند سکشن از 

خط مذکور انتخاب شده و 
مراحل زير صورت می 

مدل نمودن  -: گيرد 

خطوط فوق توزيع و انتقال کليه 
در ايران بر اساس روش قديمی 

 Design Deterministicيا
طراحی می شوند و عليرغم 

تاکيد نسخه های جديد و به روز 
شده استاندادهای بين المللی نظير

IEC 60826  ،BESN50341 
 ،NESC  بر استاده از معيار

١٣
٩۶ 
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بخشهای مورد نظر در 
 PLSCADDنرم افزار 

مدل نمودن برجها در  -
نرم افزار 

PLSTOWER  و
استفاده از سطح چهار 

تعريف  -نرم افزار 
ضريب اطمينان بر مبنای
-استانداردهای بين المللی 
محاسبه و تعيين عوامل 

جوی بر مبنای استاندارد 
IEC60826  -  اعمال

Material Factor  بر
بخشهای مختلف حط 
انتقال در نرم افزار 

PLSCADD -  تحليل و
بررسی همه برجها در 
سطح چهار نرم افزار 

PLSCADD  وFinite 
Element - هيه گزارشت

برجهايی که در مقابل 
شرايط بار گذاری جديد و

سطح قابليت اطمينان 
تعيين شده دارای مشکل 

ارايه  -. می باشند 
راهکار جهت تقويت 

احتمالی برجها در جهت 
حصول به سطح قابليت 
اطمينان مورد نظر و يا 

ممکن است با ( باالتر 
تقويت جزيی ميزان تحمل
خط در مقابل سرعت باد 

شتر و يا يخ بيشتر فراهمب
تحليل نيروی  -.) گردد

های وارد شده بر 
فونداسيون به همراه 

مقايسه حجم و  -گزارش 
هزينه فونداسيون موجود 
با فونداسيون مورد نيار 

تحيل فنی و  -روش جديد 
اقتصادی روش 
Probabilistic 

Design  با روش
Deterministic 

Design 

، Probabilistic Designهای 
هنوز در کشور ما از روش 

در . قديمی استفاده می شود 
روش جديد مبنای طراحی بر 

ساله آب و  ۵٠اساس دوره 
هوايی مسير خط مورد نظر ، 

اهميت خط و سطح قابليت 
می باشد  ٣و يا  ٢،  ١اطمينان 

که در ادامه با جزيبات بيشتر 
طراحی  -.شرح داده شده است 

بر مبنای روش قديمی يا 
Determinidtic Design  ،

ادی برای خطوط روش اقتص
انتقال نبوده و به همين دليل در 

همه استانداردهای بين المللی 
 Probabilisticروش جديد 

Design  پيشنهاد شده و امروزه
عالوه بر کشورهای پيشرفته ، 

بسياری از کشورهای ديگر نيز 
. از اين روش استفاده می نمايند 

مشکل ديگر روش قديمی ، عدم 
نان تعريف سطح قابليت اطمي
داليل . برای خط انتقال می باشد

اساسی طراحی بر مبنای 
Probabilistic Design  :- 

طراحی اقتصادی بر مبنای 
اهميت خط انتقال در شبکه و 

و يا  ٢،  ١سطح قابليت اطمينان 
استفاده از ضريب  - ٣

Material Factor  به جای
Safety Factor  اعمال

Material Factor  مختلف به
تلف خط انتقال شاملبخشهای مخ

سيم ، مقره و يراق آالت ،برج 
آويزی ، برج کششی ، 

اين مهم موجب می . فونداسيون 
شود تا در صورت بروز خطا 
در خط انتقال، کمترين آسيب 
وارد و خط انتقال در کمترين 

زمان به حالت اوليه باز گردانده 
به عنوان مثال در اين . شود 

 Materialروش با اعمال 
Factor  مختلف بين برج کششی

و برج آويزی ، برج کششی 
دارای تحمل باالتری بوده و در 
حين بروز حادثه ، برج کششی 
قبل از برج آويزی دچار آسيب 
نخواهد شد و به اين ترتيب خط 

انتقال دارای قابليت اطمينان 
تعريف شده مناسب و مطمئن می

در مقابل در روش . ( باشد
ا قديمی از ضريب اطمينان ي



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

Safety Factor  استفاده شده و
اين ضريب به طور يکسان به 
همه برجهای کششی و آويزی 

اعمال روش -) استفاده می شود 
Probablistic Design  در

طراحی خطوط انتقال ايران 
عالوه براقتصادی تر شدن 
پروژه های خطوط انتقال ، 

موجب افزايش قابليت اطمينان و 
متعافب آن کاهش خاموشيهای 

بنابراين با . ناخواسته می شود 
مقايسه عملی انجام يک پروژه 

نمونه ، مزايای استفاده از روش 
جديد به صورت عملی نشان داده
شده و متعاقب آن ساير شرکتهای

برق در خواست خود رااز 
مشاورين محترم در استفاده از 

روش جديد مطرح خواهند نمود 
 . 

٩۴

های بررسی اثر خطا
حاالت گذرا شبکه بر 

مولد های مقياس کوچک 
به منظور پيدا کردن 
عامل خروج ناگهانی 
ومکرر آنها در شبکه 

برق کرمان و ارائه 
راهکار برای رفع مشکل

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

هدف بررسی دقيق تاثير 
ای شبکه نوسانات گذر

متصل به يک مولد مقياس
کوچک بر عملکرد 

ژنراتور به منظور پيدا 
کردن عامل اصلی 

ناپايداری ژنراتور می 
همچنين بايد . باشد

راهکار مناسب برای رفع
.اين مسئله نيز ارائه گردد

در برخی موارد اتصال مولدهای
مقياس کوچک به شبکه برق 

کرمان مشاهده می شود 
ژنراتورهای اين مولد ها به 

طور مکرر بر اثر افزايش مقدار
توان راکتيو درخواستی از سوی 
. شبکه از مدار خارج می شوند

اين در حالی است که هيچگونه 
بروز خطای شديد از طرف رله 

 های حفاظتی ثبت نمی شود

١٣
٩۶ 

٩۵

قابليت اطمينان و بررسی 
تخمين عمر مقره های 
سيليکون رابر خطوط 

انتقال و فوق توزيع استان
 کرمان 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

تعيين مشخصه طول  -١
عمر و قابليت اطمينان 

مقره های سيليکون رابر 
انتخاب بهترين نوع  -٢

مقره از مقره های موجود
بر مبنای مشخصه طول 
عمر، قابليت اطمينان و 

مواد به کار رفته در انها 
ارزيابی عمر باقيمانده -٣

مقره های نصب شده در 
 -۴خطوط مورد نظر 

ارائه دستور العمل های 
کاربردی به منظور 
ارزيابی مقره های 

ارائه  -۵سيليکون رابر 
ات مورد نياز ازمايش

برای مقره های سيليکون 
رابر در زمان خريد و در
مدت زمان بهره برداری 

 خطوط 

تخمين دقيق طول عمر و قابليت 
اطمينان تجهيزات، مي تواند 

امکان برنامه ريزي براي بهره 
با . برداران شبکه را ميسر نمايد

توجه به افزايش چشمگير 
کاربرد مقره هاي کامپوزيتي در 

ي اخير در شبکه برق سال ها
کشور بويژه خطوط انتقال و 

فوق توزيع تحت پوشش شرکت 
برق منطقه ای کرمان و 

جلوگيري از بروز خرابيهاي 
فاجعه آفرين ناشي از عدم اطالع

از متوسط طول عمر و کيفيت 
مقره هاي نصب شده و از طرفی
تعدد سازندگان داخلی و خارجی 
و تنوع مواد بکاررفته در ساخت

گونه مقره ها، بايستي عمر اين
باقيمانده و کيفيت مواد بکاررفته 

در آنها را با دقت بسيار بااليي 
تخمين زده ومورد بررسی قرار 

 . داد 

١٣
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١٣چون اندازه گيری صوتی نياز بهتواند در  نتيجه پروژه میقابليت نتقال اشرآت های  تحقيق در توانمندی٩۶
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تحليل صوتی جهت 
تشخيص وضعيت 
های  تجهيزات برق پست
 فوق توزيع و انتقال

برق 
منطقه 

اي يزد 

و فوق 
توزيع

اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

يک بخش بيان 
های پردازش  توانمندی

صوتی تجهيزات برای 
روشن شدن وضعيت 

تجهيز باشد و در بخش 
های  ديگر معرفی روش

تحليل صوتی مناسب 
( قدرت برای تجهيزات 

های فوق توزيع  در پست
) و انتقال و حتی خطوط 

های قبلی،  به شرح بخش
برای ادامه تحقيقات و 

های اجرايی  ارائه روش
 .عملی است

مالحظات ولتاژهای زياد در 
فوق توزيع و انتقال و 

و  CTنظير (ايزوالسيون عايقی 
PT  ( ندارد و از طرفی برای
اع تجهيزات نظير انو

ترانسفورماتور قدرت، 
ترانسفورماتورهای اندازه گيری 
ولتاژ و جريان، کليدهای قدرت 

تواند به صورت مشابه و  می
يکسان استفاده شود، به نظر 

رسد تحقيقات در اين زمينه  می
بسيار مفيد خواهد بود و صرفه 
جويی هايی فنی و ريالی زيادی 

 .شود برای آن پيش بينی می

٩۶ 

٩٧

تحليل وضعيت قطع کننده 
های مدار فوق توزيع و 

انتقال بر اساس شکل 
موج خطای ثبت شده 

 توسط ثبات خطا

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

از عملکرد و اطالعاتی 
وضعيت قطع کننده مدار 

شکل موج ثبت  که از يک
توان  شده خطا می

استخراج کرد ارائه 
خواهد شد که بر اساس آن

های  توان نيازمندی می
نگهداری، تعويض 

اتصاالت، فنرها و يا 
تعميرات اساسی قطع 

در ضمن. کننده را دانست
آنکه بر اساس نتايج 

فازهای بعدی تحقيق را 
 مودتعريف ن

رسد زمانی که  به نظر می
های تعميرات و نگهداری  روش

های  موجود برای تجهيزات پست
برق نوشته و تدوين شده است 

راحتی زمانی که بوده است که به
سازی و تحليل  امکان ذخيره

شکل موج خطا وجود نداشته 
است و چندين دهه است که 

های قديمی همچنان در  روش
. حال تکرار و انجام است

های جديد اين  که رله درحالی
توانمندی را دارند و بدون هزينه 

راحتی در اختيار قرار   و به
دهند و انجام تحقيق پيشنهادی  می

اعتماد و  يک روش بسيار قابل 
بردار  مؤثر را در اختيار بهره

از طرفی اغلب . دهد قرار می
های برق و تجهيزات  پست

اکنون در زمان نياز  مربوطه هم 
ميرات اساسی هستند و به تع

های  ضروری است روش
مختلف برای تعيين زمان 

ها و تشخيص تعميرات اساسی آن
ها انجام گيرد که  عمر آن
های پيشنهاد يکی از  روش
های مطرح در تحقيقات و  روش
از طرفی . هزينه و مؤثر است کم

عملکرد يک قطع کننده تحت 
شرايط خطا و يا بار، يک 

است که  شرايط بسيار ارزشمند
تحت بار و ( عنوان يک تست  به

در اين پيشنهاد ديده ) گذرا
 . شود می

١٣
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٩٨

بررسی و ريشه يابی علل
 CVTافزايش خطا در 

کيلو ولت ٢٣٠های پست 
 هرمزگان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

امنيت و پايداری حفظ 
شبکه و تداوم انتقال 

انرژی و شناسايی 
الگوهای تکراری 

بررسی اتفاقات و خطاهای 
ها و CVTحادث شده بر روی 

ف علل وقوع آن ها و به کش
دست آوردن نرخ خطا و نرخ 

١٣
٩۶ 
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هرمزگ
 ان

خسارات و خرابی ها و 
پيش بينی مشکالت و 

روند مشکالت و خرابی 
های آتی و بالطبع کاهش 
هزينه ها به منظور تامين 
برق مطمئن و پايدار در 

 شبکه هرمزگان

تعميرات برای هر يک از اين 
کيلو  ٢٣٠تجهيزات در ايستگاه 

ولت هرمزگان و مدل سازی آن 
ها و ارزيابی قابليت اطمينان 

ايستگاه و بررسی سيستم ثبت و 
آناليز حوادث و تعيين نقاط 

ضعف اين تجهيز و برنامه ر 
ش يزی الزم به منظور افزاي

قدرت تعميراتی و کاهش حوادث
و خاموشی ها و يا حذف حادثه 

 در ايستگاه 

٩٩

مقايسه وضعيت قابليت 
اطمينان شبكه قبل و بعد 

از حضور منابع توليد 
پراآنده در شرايط 

 بحرانی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

بررسي قابليت اطمينان 
شبكه فوق توزيع برق يزد

در حضور منايع توليد 
پراآنده متصل شده به 

 شبكه

افزايش حضور منابع توليد 
پراآنده در شبكه و بررسي انواع

 تاثيرات آن بر شبكه

١٣
٩۶ 

١٠
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مطالعات جامع ديناميکی 
شبکه فوق توزيع با 

حضور مولدهای مقياس 
 کوچک

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

مازندرا
 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

حداکثر ظرفيت  -١
مولدهای مقياس مورد 

نياز شبکه بر اساس 
تا سال (برنامه بلند مدت 

تدوين  -٢) ١۴٠٣
گزارش تاثيرات حضور 

منابع توليد پراکنده در 
برنامه بر رفتار دست 

ديناميکی شبکه و تعيين 
DGحداکثر ضريب نفوذ 

به گونه ای که اغتشاشات 
ديناميکی منجر به حادثه 

 . های بزرگ نشود

با توجه به باال رفتن ضريب  -١
در شبکه فوق توزيع  DGنفوذ 

و توزيع کليدزنی اين منابع 
باعث اغتشاشات ديناميکی در 

شبکه فوق توزيع يا حتی شبکه 
ضرورت  -٢. نتقال مي گرددا

انجام مطالعات با توجه به برنامه
بلند مدت شرکت در بخش توسعه

مولدهای مقياس کوچک به 
 مگاوات  ١٠١۴ميزان 

١٣
٩۶ 

١٠
١ 

بررسي رفتار گذراي 
خطوط ترآيبي آابلي و 

هوايي در شرايط اتصال 
آوتاه و ارائه راهکار 
 تنظيم رله های ديستانس

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

مازندرا
 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

مدلسازي رفتار گذراي  -
ارائه روش  -خطوط 

تنظيم رله هاي ديستانس 
براي به حداقل رساندن 
 احتمال عملكرد اشتباه 

عملكرد ناصحيح رله ديستانس  -
به دليل وجود امواج رفت و 

نقاط اتصال و برگشت در 
متفاوت بودن رفتار گذراي آابل 
و خط هوايي بعلت يكسان نبودن 

 -مشخصات الكتريكي آن 
عملكرد اشتباه رله ديستانس در 
اتصالهاي تكفاز به زمين بدليل 

وجود امپدانس متقابل در خطوط 
وجود خطوط ترآيبي -دو مداره 

هوايي و آابلي دومداره بويژه در
در  آيلوولت ۶٣سطح ولتاژ 

پروژه هاي دردست اقدام نظير 
 .. و ۴، آمل۶، ساري۴گنبد

١٣
٩۶ 

١٠
٢ 

تعيين روش هاي مناسب 
تعيين سهم و منشا آلودگي 

در پارامترهاي آيفيت 
 توان 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

قابليت 
اطمينان 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

الكتريكي، اختالالت 
پيامدهای زيان بار 

اقتصادي قابل توجه اي 
براي مشترکين برق 

استان هرمزگان مي تواند 
. به همراه داشته باشد

ازطرفي رضايت 
مشترکين برق منطقه ای 

کيفيت توان درسال هاي اخير به 
دليل افزايش بارهاي آلوده کننده 

ت بارها به مسائل و حساسي
کيفيت درسيستم هاي قدرت به 

عنوان يک دغدغه مهم وضرري
بديهي است . تبديل شده ا ست

اختالالت الكتريكي، نتايج 
اقتصادي قابل توجهي براي 

١٣
٩۶ 
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هرمزگان نيز تاثيرات 
اقتصادي جدي به منابع 

درآمدی شرکت برق 
منطقه ای هرمزگان وارد 

می نمايند، همچنين 
ان چگونگی کيفيت تو

درسال هاي اخير به 
عنوان يک دغدغه مهم و 
ضرري به دليل افزايش 

بارهاي آلوده کننده و 
حساسيت بارها به مسائل 

کيفيت درسيستم هاي 
الکتريكي مبدل شده ا 

درعمل بازارهاي . ست
بورس انرژی در 

سرتاسر جهان درحال 
تغيير چارچوب ارائه 

کيفيت توان مي باشند و 
ن اکنون اهداف کيفيت توا
از اهميت زيادي براي 

تمامي گردانندگان سيستم 
قدرت برخوردار گرديده 

زيرا در بورس . است
انرژی، بازارهاي رقابتي 

آزاد به مشترکين اجازه 
انتخاب شرکت هاي برق 
رساني را حتی خارج از 

استان مربوطه را مي 
لذا تعيين منشاء و . دهند

سهم آلودگي از مهم ترين 
اهداف براي شناسايي 

شترآين پر خطر م
محسوب مي شود تا 

شرکت برق به توانند 
بستري براي اعمال 

کنترل و جريمه آن ها و 
ابزاري قدرتمند براي 

جلوگيري از ايجاد آلودگي
در شبکه برق استان و 

تبع آن شبکه قدرت کشور
 . پيدا نمايند

مشترکين برق منطقه ای 
هرمزگان مي تواند داشته باشد 

ازطرفي جلب رضايت آن ها .
نيز تاثيرات اقتصادي جدي به 

رکت برق منطقه تامين درآمد ش
 . ای هرمزگان خواهد داشت

١٠
٣ 

امكان سنجي الزامات گذر
از شبكه سنتی انتقال و 
فوق توزيع برق منطقه 
ای هرمزگان به شبكه 
هوشمند در چارچوب 

" پروژه ملي 
هوشمندسازي شبكه برق 

و پياده سازي " ايران
شبکه نمونه در استان 

 هرمزگان 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
بلند مدت 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

شبکه الکتريکی امروزي 
به گونه اي طراحی شده 

است تا به عنوان يک 
ساختار عمودي متشکل 
از توليد، انتقال و توزيع 

عمل کند و با کنترل ها و 
دستگاه ها براي حفظ 
داري قابليت اطمينان، پاي

و کارايی مورد پشتيبانی 
شبکه ي . قرار گيرد

هوشمند براي باال بردن 

چار چوب طرح شبکه ي 
هوشمند بر اساس باز کردن و 
باز سازي بخش برق و بهينه 
. سازي دارايی هاي آن است

بررسی عدم قطعيت ها در زمان
بندي ها و انتقاالت برق در ميان 

مناطق، تطبيق انرژي هاي 
 تجديدپذير ، بهينه سازي قابليت
انتقال شبکه هاي انتقال و فوق 

توزيع و رفع تقاضا براي 
عرضه ي با کيفيت و قابل 

١٣
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انعطاف پذيري و پيش 
بينی و نيز محافظت از 
آن در برابر تهديدهاي 

داخلی و خارجی به 
الگوهاي پشتيبان 

ارتباطات و روش هاي 
سنجش واقعی مجهز 

 -آسب دانش فني .است
تعيين رويكرد صحيح و 

انتخاب بسترها و 
اخت هاي الزم از زيرس

اهداف اين پروژه 
 . تحقيقاتی می باشد

اطمينان، مديريت و حل 
رخدادهاي غير قابل پيش بينی و 
عدم قطعيت ها در عمليات ها و 
برنامه ريزي به طور کامل تر و
همچنين رويكرد جديد بخش برق

و انرژی وزارت نيرو در 
و هوشمندسازي شبكه هاي برق 
بهينه سازي عملكرد شبكه به 

منظور افزايش قابليت اطمينان 
در بهره برداري از شبكه از 

داليل اولويت داشتن اين پروژه 
 . می باشد

١٠
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تحليل فني و اقتصادي 
استفاده از خطوط فشرده 
به منظور افزايش ظرفيت
و اثر آن بر تنظيمات رله 

 هاي حفاظتي

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
بلند مدت 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

و قتی خطوط انتقال نيرو
طراحی فشرده بصورت 

می شوند يا بعبارت ديگر 
ی عمودو فواصل افقی 

فاز ها بهم نزديک می 
و معايبی مزايائی ، شوند

را نيز بهمراه خواهند 
، بنابراين سيستم داشت

های قدرت همانند بقيه 
سيستم های مهندسی بايد 

به گونه ای طراحی شوند 
که ضمن اقتصادی بودن 
از قابليت اطمينان بااليی 

در کنار برخوردار باشند
مثبتی که ی يژگيهاو

و فشرده خطوط انتقال نير
بهبود ، دارا می باشند

ی برخی از پارامتر ها
الکتريکی آنها در مقايسه 

ولی با خطوط انتقال معم
امتيازات آنها را در انتقال

الکتريکی افزايش ژی انر
کاهش راکتانس .می دهد 
، سلفی

، افزايشکاپاسيتانس
افزايش قدرت طبيعی 

کاهش يا و خطوط 
افزايش برخی ديگر از 

الکتريکی ی پارامتر ها
سبب می شود تا ظرفيت 

اين نوع خطوط انتقال در 
مقايسه با خطوط انتقال 
. ابندمعمولی نيز افزايش ي

بايد بررسی شود که .
فشرده سازی خطوط چه 

های ¬تاثيری بر رله
حفاظتی و تنظيم آنها و 

درنتيجه قابليت اطمينان 
شبکه و رفع به موقع خطا

افزايش انرژی الزمۀ تأمين 
خطوط انتقال جديد میباشدژ لتاو

که در چنين حالتی مشکالتی از 
ی، افزايش فواصل فازقبيل 

افزايش ، برجی افزايش پهنا
افزايش باند و حريم خطوط 

اين . شود¬پديدار میعبور 
عوامل سبب افزايش مساحت 
زمين اشغالی در طول مسير 

در و گشته و خطوط انتقال نير
آن را با ک تدارو نتيجه تهيه 

همراه می ی مشکالت زياد
بنابراين اگر قرار باشد . سازند

احداث خطوط انتقال در مسير 
با ، دجديد صورت گيری ها

زمينی توجه به قيمت بسيار باال
تنها قيمت گ، بزری در شهر ها

زمين در يک کيلومتر از طول 
يک ی مسير به چندين برابر بها
افزايشی کيلومتر از خطوط عاد
موارد ی میيابد که در بسيار

برق رسانی را از ديدگاه 
کاهش.توجيه نمی نمايدی اقتصاد

فضای مورد نياز برای خطوط 
برای مالکان زمين و  انتقال هم

هم برای توسعه دهندگان خطوط 
اين ايده . انتقال مفيد می باشد

اصلی طراحی خطوط فشرده می
استفاده از خطوط فشرده . باشد

با توجه به شرايط محيطی و 
اقتصادی استان هرمزگان از 
لحاظ فنی و اقتصادی در اين 
با . پروژه بررسی خواهد گرديد

فاده از توجه به اين امر که است
خطوط فشرده باعث تغيير 

پارامترهای خط، سطح اتصال 
بايست اثر ¬شده، می... کوتاه و 

اين نوع خطوط بر روی رله 
های جريان زياد، ديستانس و 
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تنظيم آنها بررسی گردد که اين  .دارد
امر در اين پروژه ديده خواهد 

های ¬شد و در انتها راه حل
عملی برای استفاده از خطوط 

ها در ¬ات رلهفشرده و تنظيم
حضور خطوط فشرده ارائه 

 .خواهد گرديد
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مطالعات طرح توسعه 
سيستم انتقال و فوق 

توزيع برق منطقه ای 
آذربايجان با لحاظ نمودن 

 عدم قطعيت ها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
بلند مدت 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

توسعه بلند مدت سيستم  -
انتقال برق منطقه ای 

آذربايجان جهت تامين بار
آتی شبکه و افزايش 
 -. قابليت اطمينان آن

توسعه بلند مدت سيستم 
فوق توزيع جهت تامين 

برآورد  - . بار آتی شبکه
مناسبی از ميزان توسعه 

توليد مورد نياز در سيستم
و اطالع آن به مرکز 

 -. مديريت شبکه
مدلسازی مناسب عدم 
قطعيت ها در برنامه 

ريزی توسعه شبکه برق 
ارائه کتابچه  -. آذربايجان

 و نرم افزار 

رشد بار شبکه و نياز به تامين  -
انرژی الکتريکی با قابليت باال و

کيفيت سرويس دهی مطلوب، 
توسعه بلندمدت سيستم انتقال را 

از سوی ديگر به  -. طلبد می
منظور ارتباط موثر و تحويل 

مطلوب توان به شرکتهای توزيع
نياز به توسعه شبکه فوق توزيع 

و تامين بار بلندمدت آن می 
نياز به توسعه مدلی است -. باشد

که بتواند عدم قطعيت های 
موجود را به نحو موثری پوشش
داده و قابليت اطمينان شبکه را 

 . افزايش بخشد
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بازآرايي ،بازنگري ، و 
برنامه ريزي شبكه انتقال 
و فوق توزيع شرآت برق

منطقه اي باختر با 
رويكرد مطالعات فني و 

اقتصادي و ارائه 
 راهكارهاي اجرايي آن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

ريزي   برنامه
بلند مدت 
هاي   سيستم

 انتقال نيرو

خوشه بندي اطالعات 
مورد نياز و پايگاه داده 
استاندارد و روند جمع 

آوري و بروز رساني داده
بررسي . ها ارائه شود

شرايط موجود شبكه 
طراحي شبكه ايده آل با 

در نظر گرفتن 
شاخصهاي مربوطه در 

حوزه هاي مرتبط با 
سيستم هاي قدرت 

ل جامع و آاملدستورالعم
جهت انجام مطالعات 

. برنامه ريزي ارائه شود
بسترهاي اطالعاتي و نرم

افزاري جهت انجام 
مطالعات برنامه ريزي 

اولويت بندي . ارائه شود
پارامترهاي مهم مديريتي 
مورد نظر شرآت جهت 

مطالعات توسعه شبكه 
طرح . شناسايي شوند

ساله  ١٠و  ۵توسعه 
شرآت برق باختر ارائه 

ود آه شامل موارد زير ش
جايابي و تعيين : باشد

ظرفيت پستهاي جديد 

توسعه شبكه قدرت وسيع بوده و 
تقريبا تمام مسئله برنامه ريزي 

توسعه شبكه در سيستمهاي 
قدرت سنتي با شناسايي نقاط 
ضعف شبكه و اقدام به نصب 

پست، خط يا جبرانسازها در آن 
شناسايي نقاط . ط انجام ميشودنقا

ضعف نيز در پيك بار شبكه و 
با در نظر گرفتن بدترين حالت 

آه معموال با استفاده از )شبكه 
محاسبات تك پيشامد انجام 

در اين روش برنامه . ميشود
ريزي بدون توجه به آل شبكه 
در نقاط ضعيف توسعه انجام 

شده وغير بهينه و معموال غير 
در شبكه هاي . اقتصادي ميباشد

قدرت فعلي با توجه به پديده هاي
جديدي نظير نصب منابع توليد 

انرژي نو، نصب جبرانسازهاي 
استاتيكي مختلف، مباحث مرتبط 
با بازار برق، مسائلي نظير عدم 
قطعيت در پارامترهاي مختلف، 

اهميت يافتن مسائلي همچون 
قابليت اطمينان و آيفيت توان و 

ن نقاط شناسايي ضعيف تري... 
بسيار مشكل شده است و از 

طرفي با توجه به مسائل تامين 
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جايابي و تعيين ظرفيت 
 . خطوط جديد

بودجه استفاده ازحداقل توسعه 
جهت رسيدن به بيشترين بهره 
 .وري بسيار حائز اهميت است

١٠
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طراحی سنسورهای  -
بيسيم جهت استفاده در 

 شبکه هوشمند

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

کاربرد شبکه 
های هوشمند 

در انتقال و 
 فوق توزيع

در اين طرح سنسورهايی 
جهت مانيتورينگ کميت 

های مختلف شبکه که 
قابليت تغذيه خودبخود و 
همچنين ارسال اطالعات 

به صورت وايرلس را 
دارند طراحی می گردد 
که قابليت کنترل خطوط 

انتقال و مانيتورينگ 
يزان خطاهای شبکه و م

کميت های ولتاژ، جريان 
به خصوص در ... و 

مکان های دوردست و 
صعب العبور فراهم می 

 .گردد

١٣ لزوم مانيتورينگ شبکه
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مطالعه امكان پياده سازي 
سيستم هاي هوشمند براي 

مديريت توليد و بار 
مصرفي در پست سنگ 

 شهر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

کاربرد شبکه 
های هوشمند 

در انتقال و 
 فوق توزيع

تحليل و بررسي )١
زيرساخت ها و تجهيزات 

منصوبه در پست سنگ 
شهر جهت پياده سازي 

تحليل ) ٢سيستم هوشمند 
بسترهاي موجود 

مخابراتي در پست مزبور
و ارائه راهكارهاي عملي
جهت استفاده بهينه از آنها

سيستم براي پياده سازي 
ارائه تحليل )٣هوشمند 

فني و اقتصادي براي 
اصالح تجهيزات و 

بسترهاي موجود در پست
ارائه طرح آامل از )۴

سيستم هوشمند با قابليت 
پياده سازي براي مديريت
توليد و بار مصرفي در 

پست سنگ شهر 
اجراي طرح آنترلي و )۵

حفاظتي با استفاده از 
 سيستم هوشمند 

در  DGليد ظرفيت باالي تو) ١
آيلوولت سنگ شهر  ٢٠شينه 
وجود فيدرهاي پر ظرفيت ) ٢

صنعتي )٣در پست سنگ شهر 
بودن و مهم بودن بار پست 

وجود زيرساخت تجهيزاتي و )۴
مخابراتي در پست براي مطالعه 

 پيشنهادي
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نرم افزار هوشمند تهيه 
عيب يابی 

ترانسفورماتورهای قدرت
و  FRAبا اتکا به نتايج 

مدلسازيهای 
Multiphysics 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

اين نرم افزار بايد داراي 
: قابليتهاي زير باشد

ايجاد انواع خطاها  امکان
و تغييرشکلهای مکانيکی 
در سيم پيچها و محاسبه 

انواع نيروهای وارده بر 
سيم پيچيها تحليل نتايج 

پاسخ فرکانسی 
 FRAترانسفورماتورها 

و استخراج الگوی مناسب
برای تحليل بالدرنگ 

ترانسفورماتورهای قدرت به 
عنوان يکی از گرانقيمت ترين 

ه، در انتقال و تجهيزات شبک
توزيع توان نقش بسيار مهمی 

به اين خاطر است که . دارند
پايش وضعيت اين تجهيزات؛ به 
منظور عيب يابی و يا پيشگيری 

از عيب قبل از آسيب ديدن 
تجهيز بسيار حايز اهميت می 

از طرفی ديگر بهره . باشد
برداری بهينه و مناسب از 
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پياده سازی انواع 
خطاهای اتصال کوتاه در 
ترمينالهای سيم پيچيها و 

نهای اتصال بررسی جريا
کوتاه برقرار شده پيش 

بينی نتايج تستهای روتين 
ترانسفورماتور استخراج 

توزيع ولتاژ ضربه در 
سيم پيچ های فشار قوی 
ترانسفورماتور ارزيابی 

بازده، وزن، هزينه و 
رگوالسيون ولتاژ 

 ترانسفورماتور 

تجهيزات قدرت در فضای شبکه 
با توجه به ويژگی  های هوشمند

خود ترميمی اين شبکه ها 
نيازمند ابزار پايش سريع و دقيق

اطالعات جمع آوری شده از 
تجهيزات می باشد تا اقدامات 

پيشگيرانه در سريعترين زمان 
ممکن برای تعمير و يا 

. جايگزينی تجهيز انجام شود
بدين خاطر است که روشهای 

به مرور  off-lineاندازه گيری 
د را به پايش وضعيت جای خو

بالدرنگ بر پايه جمع آوری 
اطالعات الزم از تجهيزات 

اندازه گيری نصب شده بر روی 
 .تجهيز ميدهد
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امكان سنجي نو سازي 
ترانسفورماتورهاي قدرت

فرسوده برق منطقه اي 
باختر جهت بكار گيري 

مجدد آنها با در نظر 
 گرفتن محدوديتهاي فني

 شرآت
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

بررسي و تحليل اقتصادي
و فني تعمير ترانسهاي 

قدرت با عمر بهره 
برداري طوالني حدود 

سال به منظور  ۵٠
استفاده مجدد در شبكه 

برای يک ترانسفورماتور
 ونهکيلوولت نم۶٣

تعداد زيادي از 
ترانسفورماتورهاي فوق توزيع 
داراي عمر باالست و بررسي 
امكان بازسازي آنها مي تواند 

هزينه هاي سرمايه گذاري را به 
 شدت آاهش دهد 
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باز طراحي و ساخت 
دايورتر سوئيچ 

ترانسفورماتورهاي قدرت
ELIN پست ساوه 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

ساخت دايورتر ترانسهاي 
پست ساوه ELINقدرت 

هزينه باالي جايگزيني 
ترانسفورماتورهاي قدرت به 

واسطه نقص دايورتر سويچ و 
 آاهش هزينه سرمايه گذاري

١٣
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پودر مبتنی بر طراحی 
فناوری نانو حالل در 

روغن ترانس به منظور 
افزايش کارايی و عمر 

 های برق¬ترانس

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

در اين طرح ساخت 
نوعی پودر با ابعاد 

به نانومتري و افزودن آن
روغن ترانس برق به 

منظور باال بردن سرعت 
خنک سازي و در نتيجه 
افزايش بازده آن مد نظر 

در اين رويکرد با . است
افزودن نانوپودرهاي 

مورد نظر ضريب انتقال 
گرماي روغن بايد 

افزايش يابد تا آهنگ 
انتقال گرما به محيط 

پيرامون ترانس و 
درنتيجه آهنگ خنک 
در  .شدن آن افزايش يابد

عين حال با اين تغيير، 
مشخصات الکتريکی و 
هيدروديناميکی روغن 
ترانس نظير ضريبدي 

الکتريک، پايدار ي، 

هنگامی که ترانس برق در حال 
فعاليت است بدليل وجود مقاومت

الکتريکی در المانهاي داخلی 
ژول در آن توليد انرژي گرمايی 

اين گرما به روغن ترا . می شود
نس منتقل ميگردد و در حالت 

عادي عدم انتقال سريع گرما به 
محيط پيرامون باعث افزايش 

مقاومت مذکور و در نتيجه توليد 
گرماي بيشت ر و افزايش دماي 

داخل ترانس شده و در نهايت 
منجر به کاهش راندمان ترانس 

 .گردد¬می
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گرانروي و همگنی 
روغن مذکور نبايد 

دستخوش تغيير محسوسی
 .شوند

١١
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پيش بينی عمر 
ترانسفورماتورهای قدرت
 در شبکه برق خراسان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

تخمين عمر 
ترانسفورماتورهای قدرت

شبکه خراسان و ارائه 
راهکار جهت افزايش 

د ترانس تعيين عمر مفي
ضرورت نصب 

بر  onlineمانيتورينگ 
 روی ترانس 

مديريت عمر 
ترانسفورماتورهای قدرت به 

عنوان گرانقيمت ترين و 
مهمترين تجهيز شبکه برق 

همواره از اهميت بااليی 
لذا عمر . برخوردار بوده است

سنجی ترانس های قدرت و ارائه
راهکار جهت افزايش طول عمر

ن داليل لزوم مفيد از مهمتري
مديريت عمر ترانس های قدرت 

 . است
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تعيين علل و تحليل 
حوادث منجر به سوختن 

های انتقال و فوق¬ترانس
توزيع شرکت برق 

منطقهای خوزستان در 
پنج سال اخير و ارائه 

های فنی کاهش ¬راهکار
 حوادث آنها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

بررسی اثار مخرب بروز
حوادث روی 

ترانسفورماتورها از 
ديدگاه فنی بررسی 

تنظيمات سيستم های 
حفاظتی 

ترانسفورماتورهای قدرت
و موارد مهم در تنظيم 

رله های حفاظتی 
ترانسفورماتورها بررسی

اشی از بروز اثرات ن
حوادث روی ترانس های 
قدرت و اثرات اقتصادی 
ناشی از بدون برق شدن 

اينگونه از تجهيزات 
مطالعه اثرات کليد زنی 

های ناشی از بروز 
حوادث روی 

ترانسفورماتورهای قدرت
منصوبه در شبکه برق 
منطقه ای خوزستان و 

ارائه راهکارهای عملی 
جهت جلوگيری از بروز 

روی  و گسترش حوادث
 اين ترانسفورماتورها 

باتوجه به درجه اهميت باالی 
ترانسفورماتورهای قدرت و 

تاثيرات منفی کليدزنی های زياد 
روی اين تجهيزات که منجر به 
کاهش عمر آنها و کاهش بهره 
وری می گردد الزم است طی 

يک فرايند تحقيقاتی داليل وقوع 
اينگونه حوادث و اثرات مخرب 

خروج های مکرر 
ترانسفورماتورها بصورت 

علمی مورد بررسی قرار گرفته 
و از ديدگاه فنی و اقتصادی 

راهکارهای مناسب جهت کاهش 
اينگونه حوادث مشخص و ارائه 

 . گردد
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بررسی و تخمين عمر 
باقيمانده 

ترانسفورماتورهای انتقال
توزيع با عمر بيشو فوق 

سال در شبکه  ٢٠از 
 آذربايجان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

تخمين عمر 
ترانسفورماتورهای باالی 

سال و مقايسه نتايج  ٢٠
با عمر اعالم شده در 

مشخصات فنی 
ارائه  –تورها ترانسفورما

پيشنهادات الزم برای 
بهينه سازی و بهبود نحوه

استفاده و بکارگيری 
ترانسفورماتورهای قدرت

به منظور افزايش طول 

باتوجه به قيمت بسيار باالی 
ترانسفورماتورهای انتقال و فوق

توزيع، اطالع از ميزان عمر 
باقيمانده آنها به منظور پيش بينی

در اين خصوص  نيازهای آتی
 .امری ضروری می باشد

١٣
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استفاده از ترکيبی جديد 
از گازهای محلول در 
روغن برای ارزيابی 

وضعيت عايقی و 
تشخيص عيوب 

ترانسفورماتورهای قدرت

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي انتقال 
و فوق توزيع

هدف اين پروژه شناسايي 
ترکيبی جديد از گازهای 

محلول در روغن و 
استخراج شاخص هاي 
مؤثر مبتني بر آنها در 

جهت ارزيابي وضعيت 
عايقي ترانسفورماتور و 
جلوگيري از شکست آن 

اين روش، بايستی . است
ي دقيق قابليت شناساي

فرايند تخريب عايقي 
ترانسفورماتور قدرت را 

در همان مراحل اوليه 
داشته باشد، دقت بيشتری 

در مقايسه با روشهای 
موجود ارزيابی وضعيت 
عايقی داشته باشد، تفسير 
نتايج آن آسان و ثبات آن 

در برابر تغييرات 
پارامترهای محيطی و 

بهره برداری قابل توجه 
خصهبا استخراج شا. باشد

هايي جديد براي ارزيابي 
وضعيت عايقي 

ترانسفورماتورهای 
شبکه، امکان تشخيص 

دقيق و زودهنگام 
خطاهای عايقی فراهم 
خواهد شد و به تبع آن 
افزايش عمر اقتصادي 

ترانسفورماتورهای قدرت
و افزايش قابليت اطمينان 
 .شبکه را خواهيم داشت

بهره مندي از 
ت ترانسفورماتورهايي با قابلي

اطمينان باال و اطمينان از تداوم 
انتقال انرژي الکتريکي، امروزه
با توسعه شبکه هاي خصوصي 
و تجديد ساختار يافته، بيش از 

بهره . پيش ضرورت يافته است
بردار شبکه، مايل است در کنار 

حداکثر بارگيري از 
ترانسفورماتور، تا حد امکان از 

حداکثر عمر آن نيز استفاده 
اينها بدين معني است  همه. نمايد

که آگاهي از وضعيت 
ترانسفورماتورها، نقش بسيار 

حياتي در عملکرد بهينه 
ترانسفورماتور و شبکه 
اين . الکتريکي، ايفاء مي نمايد

مسأله بخصوص در مورد 
ترانسفورماتورهايي که در پايان 
دوره عمر خويش قرار دارند و 
امکان بروز خطا در آنها بيشتر 

ي ديگر آهنگ است و از سو
تقاضاي توان نيز سريع است، 
اهميت مضاعف تري پيدا مي 

مهم ترين عامل شکست . کند
ترانسفورماتورهاي قدرت، 

تخريب سيستم عايقي 
ترانسفورماتور است، تا جائي 
که عمر مفيد ترانسفورماتور 

معادل با عمر عايق سيم پيچي 
در حال . هاي آن فرض مي شود

 حاضر، در بحث تشخيص پيري
و زوال عايقي 

ترانسفورماتورهای قدرت،سه 
روش اندازه گيري مستقيم درجه 

پليمريزاسيون، تعيين ترکيبات 
فوران، و اندازه گيری گازهای 
محلول در روغن، مطرح است 

که البته استفاده از هر سه آنها با 
. چالشهای جدی همراه است
اندازه گيري مستقيم درجه 

پليمريزاسيون، هرچند روش 
ی در ارزيابی وضعيت دقيق

عايقی ترانسفورماتور است، 
لکن عمًال بعلت نياز به نمونه 

برداری از عايقهای سيم پيچی 
های داخلی ترانسفورماتور، جز 

در موارد معدود، امکان پايش 
وضعيت عايقی ترانسفورماتور 

در . را به بهره بردار نمی دهد
مورد اندازه گيری ترکيبات 
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ات و فوران نيز، بحث عدم ثب
تأثيرپذيری اين ترکيبات از 

رطوبت و اکسيژن، مطرح است 
که تفسير نتايج آن را مشکل و 
. نيازمند شخص خبره مي سازد

مضاف بر اينکه ترکيبات 
فوران، زمانی ظاهر می شوند 

که فرايند تخريب عايقی به 
روش . مراحل جدی رسيده است

گيری گازهای محلول در -اندازه
نجش روغن نيز، هرچند با س

گازهای مونوکسيد کربن و دی 
اکسيد کربن محلول در روغن، 

می تواند اطالعات اندکی از 
فرايند تخريب عايقی 

ترانسفورماتور در اختيار بهره 
بردار قرار دهد، اما همين مقدار 
نيز قابل اطمينان نيست، چرا که 

اين گازها می توانند از منشأ 
ديگری نظير اکسيداسيون روغن

هدف اين . شوندنيز، حاصل 
تحقيق، يافتن ترکيبی جديد از 

گازهای محلول در روغن است 
که ضمن سادگی تفسير نتايج، در
برابر پارامترهايی نظير اکسيژن
و رطوبت که بطور نرمال و در 
کارکرد طبيعی ترانسفورماتور 
. وجود دارند، ثبات داشته باشد

همچنين اين شاخصه ها، بايستی 
ام فرايندقابليت تشخيص زودهنگ

تخريب عايقی را در همان 
مراحل اوليه داشته باشد، تا انجام

اقدامات اصالحی، مؤثرتر و 
در . اقتصادی تر، واقع شوند

همين راستا، محققين پروژه، به 
استناد مطالعات و تحقيقات اخير 

انجام يافته، براي ارزيابي 
وضعيت عايقي 

ترانسفورماتورهاي قدرت، از 
ين و يک روش کامًال نو

اقتصادی استفاده مي نمايد که 
مبناي آن اندازه گيري ترکيبی 

جديد از گازهای محلول در 
روغن، و بخصوص گاز 

متانول، مي باشد که پتانسيل ها 
و قابليت های اشاره شده در فوق
را دارند و استفاده از آنها، ضمن

شناسايي فرايند تخريب عايقي 
ترانسفورماتور در نطفه، امکان 

رشد آن را به بهره بردار توقف 
با انجام اين پروژه و . مي دهد

استخراج شاخص هايي براي 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

ارزيابي وضعيت عايقي 
ترانسفورماتور بر مبنای سنجش 
گازهای جديد محلول در روغن، 

تحولي شگرف در عرصه 
ارزيابي وضعيت 

ترانسفورماتورهاي قدرت، 
شناسايی دقيقو زودهنگام 

خطاهای عايقی و به تبع آن، 
افزايش عمر اقتصادي 

ترانسفورماتورهای قدرت و 
افزايش قابليت اطمينان شبکه 

 .ايجاد خواهد شد

١١
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های ايمن  بررسی روش
های مختلف  سازی اليه

شبکه مخابراتی برق 
خراسان در برابر حمالت
سايبری و ارائه راهکار 

بهينه جهت دستيابی به 
 شبکه پايدار

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

اتوماسيون، 
ديسپاچينگ و
مخابرات در 

ها و   پست
خطوط انتقال 

 نيرو

بررسی انواع بسترهای -
-مخابراتی مورد استفاده 

تهديدات موجود و امکان 
سنجی راهکارهای ايمن 
سازی اليه های مختلف 

شبکه مخابراتی در برابر 
 حمالت سايبری 

به سوابق موجود در ايجاد نظر 
اختالل در سيستم های زير 

ساختی کشور از طريق فضای 
سايبری، برسی روش های نفوذ 
و راهکارهای مقابله با آن جهت 

افزايش امنيت بسترهای 
مخابراتی به شدت مورد نياز 

 . است
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ارائه يک مدل بهينه به 
منظور بهبود نتايج سيستم 

) PAS(ت تخمين حال
برای پست های غير 

رويت پذير و در حضور 
خطوط تبادلی با شبکه 

 های مجاور 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

اتوماسيون، 
ديسپاچينگ و
مخابرات در 

ها و   پست
خطوط انتقال 

 نيرو

انتظار می رود در انتهای
اين پروژه ضمن 

مدلسازی صحيح شبکه و 
تايج ماژول دستيابی به ن

تخمين حالت، فرايندی 
برای بروزرسانی مدل 

شبکه متناسب با گسترش 
شبکه تهيه گردد و 

همچنين نسبت به اولويت 
بندی اهداف در خصوص 
رويت پذير نمودن پستها 

با هدف بهبود تخمين 
 . حالت اقدام گردد

سيستم اسکادا دچار عيب اگر 
شود در اين صورت پايش شبکه 

با دشواری و ريسک بااليی 
همچنين بهره . همراه خواهد شد

برداری از پستهای بدون اپراتور
نرم افزار تخمين. مختل می شود

حالت وضعيت شبکه را تخمين 
زده و ديسپاچر می تواند از اين 

اين نرم . اطالعات بهره ببرد
مدلسازی صحيح افزارها نيازمند

 و ورودی های مناسب هستند 
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محاسبه قابليت اطمينان 
سيستم اتوماسيون پست و 
بسترهای مخابراتی پست 
با باالدست بر اساس آمار 

حوادث و ارزيابی تاثير 
آن بر قابليت اطمينان 
شبکه، در مقايسه با 

 های کانونشنال  پست

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

اتوماسيون، 
ديسپاچينگ و
مخابرات در 

ها و   پست
خطوط انتقال 

 نيرو

تهيه نقشه راه اتوماسيون 
 برای پست های آينده

اطالع و آگاهی از ميزان قابليت 
اطمينان پست های اتوماسيون 

کانوشنالدر مقايسه با پست های 
در تصميم گيری روش احداث 
پست ها از ديدگاه اتوماسيون 

 .بسيار حائز اهميت است
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طراحی و ساخت دستگاه 
قابل حمل قرائت فايل 

های انرژی از کنتورهای
 بازار برق

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

اتوماسيون، 
ديسپاچينگ و
مخابرات در 

ها و   پست
خطوط انتقال 

 نيرو

ساخت دستگاه قابل حمل 
که امکان برقراری 

ارتباط از طريق فلگ 
نوری ، با هر يک از 

کنتورهای بازار برق را 
اين دستگاه . داشته باشد 

بايد دارای باطری قابل 
شارژ و پورت يو اس بی 
جهت انتقال ديتا به حافظه
.های فلش را داشته باشد 

روزانه مقادير انرژی قرائت 
ساعتی سيستم سنجش انرژی در 

حال حاضر با استفاده از نرم 
افزار های خاص هر تيپ کنتور 

و از راه دور با استفاده از 
بسترهای مختلف مخابراتی انجام

قطع ارتباط مخابراتی و . ميشود 
يا اشکاالت نرم افزاری و سخت 
افزاری موضوع متداولی است و

، نيروی در چنين شرايطی 
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انسانی با لپ تاپ به محل پست 
اعزام شده و قرائت فايل ها را 

در هر يک از . انجام ميدهد 
پستهای انتقال نيرو ، اپراتور 
حضور دارد ، و ميتواند کار 

اما بدليل . قرائت را انجام دهد 
اينکه با نرم افزارهای کنتور 
امکان تغيير در تنظيمات نيز 

ر وجود دارد ، لذا در اختيا
گذاردن آن ، باعث مخدوش شدن

راه. اعتبار اندازه گيری ميگردد 
حل اين موضوع تهيه دستگاهی 
است که فقط با آن بتوان ، مقادير

با اين . انرژی را قرائت نمود 
روش ، ميتوان ضمن قرائت به 

موقع ، از هزينه های مربوط به 
اعزام نيروی انسانی از دفاتر 
ود بازارهای برق ، جلوگيری نم

. 
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تشخيص نواحی به 
منظور معادلسازی 

ديناميکی سيستم قدرت 
مبتنی بر اندازه گيری 

همزمان و تکنيک های 
 داده کاوی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

يک مدل برای پيش ارائه 
بينی نواحی همنوا پس از 

وقوع يک اغتشاش در 
شبکه برق کرمان که مدل

فوق براساس تاريخچه 
نوع و مکان : شبکه شامل

های محتمل وقوع خطا 
در شبکه ،سطوح بار 
شبکه،احتمال از دست 
رفتن بار در شبکه و 

ساير پارامترهای مرتبط 
با اغتشاشات احتمالی 

 .شبکه می باشد

ه بندی ديناميکی سيستم ناحي
قدرت می تواند باعث کاهش 

حجم محاسبات مربوط به 
پايداری سيستم قدرت شود 

همچنين از نواحی فوق می توان.
در سيستم های حفاظتی خاص و 

همچنين کنترل و حفاظت 
گسترده سيستم قدرت نيز استفاده 

 کرد
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بررسی استفاده و انتخاب 
کننده های بهينه محدود 

جريان اتصال کوتاه اکتيو 
در شبکه انتقال و فوق 

 توزيع گيالن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

صرفه جويی اقتصادی  -
مزايای فنی ناشی از  -

کاهش سطح اتصال کوتاه 

بدانکه توسعه شبکه به نظر 
همراه اضافه شدن مولدهای 

مقياس کوچک به شبکه سبب 
افزايش سطح اتصال کوتاه شبکه

می گردد، لذا نياز به تعويض 
کليدهای قدرت در شبکه که 

نزديک به سطح اتصال کوتاه 
باشند، ضروری است¬شبکه می

و اين امر هزينه های بسياری را
به شرکت تحميل می نمايد در 

يکه کليدهای موصوف از حال
ديدگاه عملکرد در سطح قابل 

استفاده بهينه . قبولی قرار دارند
از محدودکننده ها می تواند 
صرفه جويی فراوانی را به 

 همراه داشته باشد
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جايابی دقيق خطا در 
خطوط انتقال شرکت برق
منطقه ای گيالن با استفاده

شرآت 
برق 

منطقه 

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 

در اين پروژه تحقيقاتی 
در نظر است تا با استفاده 
از اطالعات ثبت شده در 

پس از بروز حادثه در خطوط 
انتقال قدرت شبکه مساله 

تشخيص محل بروز خطا و رفع 

١٣
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از رکوردرها و ثبات 
 های خطا

اي  
 گيالن

انتقال و فوق 
 توزيع

سمت خط وثبات های دو 
تحليل شکل موج های 
حاصله يک بسته نرم 

افزاری جهت تعيين محل 
در .دقيق خطا تهيه گردد

مرحله اول سعی می 
گردد تا با استفاده از 

اطالعات ثبات های رله 
های ديستانسمنصوبه در 

دو طرف خطوط 
آناليزهای مربوطه 

صورت گيرد ولی ممکن 
است جهت اندازه گيری 

 pmuدقيق تر استفاده از 
(phasor 

measurement unit (
نيز برای آناليز فازوری 

مورد نياز باشد که در آن 
صورت بايد در 

به عنوان  pmuپروژه
يک تجهيز ثبات در نظر 

بديهی است . گرفته شود
پس از تصويب اوليه 

پرژه فرم در فرم های 
تکميلی تعريف پروژه 
سوابق کار و مقاالت 

مورد استفاده و همچنين 
ه تفصيل بيان نوآوری ب
در نظر است . می گردد

در اين پروژه با استفاده 
از اطالعات واقعی شبکه 

و مدل تجهيزات شبکه، 
شبيه سازی های مورد 

نياز و بدنبال آن مطالعات 
الزم جهت تعيين محل 

عيب پس از بروز حادثه 
انجام گردد و سپس نتايج 
آن بصورت يک بسته نرم

افزاری در اختيار بهره 
بکه قرار داده بردار ش

همچنين در نظر . شود
است تا با انجام اين تحقيق

بتوان با تحليل دقيق تر 
شکل موج های حاصله 

نوع خطا ها را نيز با 
جزئيات بيشتری مشخص 

 . نمود

عيب و برگرداندن دوباره سيستم 
يط طبيعی و قبل از بروز به شرا

حادثه از اولويت های بهره 
. برداران سيستم قدرت می باشد

شاخص آمادگی شبکه که از 
نسبت ميزان زمان در مدار بودن

تجهيزات به کل ساعات دوره 
مورد نظر، به دست می آيد 
امروزه به عنوان اصليترين 

شاخص ارزيابی عملکرد شرکت
های انتقال برق و شاخص تعيين 

ننده در محاسبات مالی بازار ک
يکی . های برق شناخته می شود

از آيتمهايی که ميتواند باعث 
انحراف اين شاخص از مقادير 

پيش بينی شده و از قبل 
هدفگذاری شده گردد، ميزان 

مدت زمان خروجی است که در 
اثر خروج های خودکار ثبت می

لذا اهميت تعيين دقيق . گردد
 محل خطا در خطوط انتقال

قدرت، پس از بروز حادثه جهت
رفع عيب از هر لحاظ مورد 

تاکيد مديران ارشد شرکت های 
در حال . بهره برداری می باشد

حاضر تنها روش مورد استفاده 
در شرکت های بهره برداری و 
برق های منطقه ای استفاده از 

fault locator  نصب شده در
دو سمت خطوط می باشد که با 

ت بخش اندازه استفاده از اطالعا
گيری رله ديستانس، محل خطا 

را بطور تقريبی مشخص می 
نمايد و متاسفانه در بسياری از 
موارد نه تنها راهنمای مناسبی 
برای گروه تعميرات خطوط، 

جهت مشخص شدن محل عيب 
نمی باشد بلکه، گمراه کننده نيز 

عوامل بسيار زيادی . می باشد
مقاومت محل خطا، آرايش: مانند
ه که شبکه از دو سو تغذيه شبک

باشد يا خير؟، امپدانس القايی 
متقابل خطوط موازی در 

محاسبه محل خطا موثرند که می
توانند باعث بروز خطاهای قابل 
.توجه در تعيين محل عيب گردند
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مطالعات حالت گذراي 
اضافه ولتاژ به منظور 

اطمينان از خاموش شدن 
ر عملکرد قوس ثانويه د

هوشمند رله هاي وصل 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

تحليل و مطالعه دقيق 
احتمال وقوع حالت 

گذراي اضافه ولتاژ در 
عمليات وصل مجدد 

و  ۴٠٠انتقال خطوط 

ابالغ شرآت مديريت شبكه براي
به مدار آوردن رله هاي وصل 

و  ۴٠٠مجدد در خطوط انتقال 
وجود خطوط . آيلوولت ٢٣٠

نيروگاهي و غيرنيروگاهي با 

١٣
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مجدد تطبيقی خطوط 
 انتقال

آيلوولت شبكه برق  ٢٣٠
ارائه زمان . زنجان

تنظيمي مناسب و دقيق 
واحد زمان مرده رله هاي

. وصل مجدد خطوط
تحليل قابليت هاي 

تجهيزات شبكه از قبيل 
آليد براي عمليات وصل 

 .مجدد

آيلومتر در  ١۵٠طول بيش از 
آيلوولت در شبكه برق  ۴٠٠
مجهز بودن تعدادي از . ايران

آيلوولت به راآتور ۴٠٠خطوط 
 سر خط
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طرح جامع حفاظت 
تطبيقي شبكه شرکت برق 

 منطقه اي زنجان 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و 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 تنظيم گذاري انجام 

يش لذا در آرا. می شود
هاي ديگر، رله هاي 

حفاظتی از عملکرد بهينه 
خود دور شده و حتی 

ممکن است ناهماهنگی 
. حفاظتی در آنها پديد آيد

براي پرهيز از اين 
مشکالت در مبحث 

حفاظت تطبيقی سعی می 
شود تنظيمات اينگونه 

حفاظتها متناسب با تغيير 
آرايش شبکه اصالح 

هدف اين پروژه . شود
طراحی و اجراي يک 
طرح حفاظت تطبيقی 

جامع براي شبکه انتقال و
فوق توزيع برق زنجان 

 .است

ناهماهنگی رله هاي حفاظتی 
باعث گسترش حوادث شبکه و 
بروز خاموشی هاي غيرضرور،

افزايش انرژي توزيع نشده و 
. آسيب به مشترکين می شود

همچنين عملکرد غير بهينه و با 
تاخير رله هاي حفاظتی موجب 

از حد جريان هاي تداوم بيش 
اتصال کوتاه می شود که 
فرسودگی و کاهش عمر 

. تجهيزات شبکه را در پی دارد
دو اتفاق فوق می تواند در نتيجه 

يکی . تغيير آرايش شبکه پديد آيد
از اهداف مهم حفاظت تطبيقی 

غلبه بر دو مشکل فوق از طريق
اصالح تنظيمات رله هاي 

حفاظتی همزمان و متناسب با 
 .رايش شبکه استتغيير آ
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بررسی و ريشه يابی علل
 CVTافزايش خطا در 

هرمزگان ٢٣٠های پست 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

بررسی اتفاقات و 
خطاهای حادث شده بر 

ها و کشف CVTروی 
علل وقوع آن ها و به 

دست آوردن نرخ خطا و 
نرخ تعميرات برای هر 
يک از اين تجهيزات در 

کيلو ولت  ٢٣٠ايستگاه 
هرمزگان و مدل سازی 
آن ها و ارزيابی قابليت 

اطمينان ايستگاه و 
بررسی سيستم ثبت و 
آناليز حوادث و تعيين 

نقاط ضعف اين تجهيز و 
برنامه ر يزی الزم به 

ر افزايش قدرت منظو
تعميراتی و کاهش حوادث

افزايش قدرت تعميراتی و کاهش
حوادث و خاموشی ها و يا حذف 

 حادثه در ايستگاه 

١٣
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و خاموشی ها و يا حذف 
 حادثه در ايستگاه 
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بررسي خطا يابی در 
تشخيص فاصله بروز 

خطا در انواع رله هاي 
مورد استفاده در شبكه 

تعيين ماآزيمم قدرت و 
خطاي آن ها در انواع 
اتصالي و ارائه روش 

هايی براي دست يابي به 
خطاي آمتر در تعيين 

فاصله نقطه بروز خطا تا 
ابتدا و يا انتهای خط در 

هنگام بروز خطا در 
شبکه قدرت برق منطقه 

 . ای هرمزگان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
ت و حفاظ

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

آاهش زمان پيدا آردن 
 Fault(محل اتصالي 

Locator ( و نقص در
خطوط انتقال و فوق 

توزيع شبکه برق 
هرمزگان و آاهش هزينه 
های نگهداری و افزايش 

قابليت اطمينان شبكه 
 استان هرمزگان 

يكي از مسائل مهم و مبتالبه 
ن گروه هاي تعميراتي، پيدا آرد

محل بروز خطا در طول خطوط
انتقال و فوق توزيع در حداقل 
زمان ممكن به منظور آاهش 

زمان خاموشي و کاهش ميزان 
انرژي توزيع نشده مي باشد، 

متاسفانه در زمان وقوع خطاي 
ارت فالت تكفاز با زمين، در 
برخي اوقات بسته به محل و 

شرايط وقوع حادثه، فاصله ياب 
باعث خطاي زيادي داشته و 

زمان بر شدن عيب يابي، 
افزايش هزينه بهره برداري و 

طوالني شدن مدت تعميرات مي 
لذا مطالعه و بررسي دقيق. گردد

در اين خصوص مي تواند باعث
آاهش هزينه هاي تعمير و 

 . نگهداری شرآت گردد
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طراحی و ساخت سيستم 
ترکيبی ايونت رکوردر و 

 پنجره آالرم

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

سيستمی مرکب از دو 
سيستم مستقل ايونت 

رکوردر و پنجره آالرم 
 DCSکه توسط سيستم 

نيز قابل رويت و فرمان 
 .پذير است

دستيابی به روشی باصرفه و 
موثر جهت بهينه سازی در پست

هايی که فاقد ايونت رکوردر 
هستند و پنجره آالرم آنها نياز به 

 نوسازی دارد
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٩۶ 

١٢
٩ 

بررسي تنظيمات حفاظتي 
مورد نياز در خطوط 

ترکيبي کابلي و هوايي در
 شرايط اتصال کوتاه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

ارائه روش تنظيم رله 
هاي ديستانس براي به 
حداقل رساندن احتمال 

 عملکرد اشتباه

عملکرد ناصحيح رله ديستانس 
به دليل وجود امواج رفت و 

برگشت در نقاط اتصال و 
متفاوت بودن رفتار گذراي کابل 
و خط هوايي بعلت يکسان نبودن 

 -لکتريکي آن مشخصات ا
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ارائه روش بهينه 
هماهنگ سازی تجهيزات 

حفاظتی توزيع و فوق 
 توزيع

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

تيم تحقيقاتی انتظار میاز 
رود تا در نهايت 

تنظيماتی مطلوب جهت 
رله های اورکارنت اعالم
نمايند تا از سويی حداقل 
اسيب به تجهيزات فشار 
قوی مانند ترانسفورماتور
در اثر اتصال کوتاه وارد 

آيد و از سوی ديگر 
حداقل خاموشی را به 

 . همراه داشته باشد

پست های فوق توزيع نقطه 
تباط شبکه های توزيع و فوق ار

توزيع بوده و رفع ناهماهنگی 
های رخ داده در اين قسمت می 
تواند در کاهش حجم خاموشی ها

اين . بسيار حائز اهميت باشد
ناهماهنگی ناشی از تنوع 

تجهيزات، تفاوت برندها و 
درصد خطای آنها، طول شبکه 
توزيع، تعداد تجهيزات حفاظتی 

اس پيشنهاد بر اين اس. دارد... و 
می گردد تا مطالعاتی در 

خصوص هماهنگ سازی 
تجهيزات مورد استفاده در شبکه 

های توزيع با رله های جريان 
زياد موجود در پست های فوق 
توزيع انجام گردد تا از سويی 

حجم خاموشی های ناشی از اين 
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ناهماهنگی کاهش يافته و از 
سوی ديگر حداقل اسيب به 

داخل تجهيزات نصب شده در 
 . پست ها وارد گردد
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جايابی و تنظيم بهينه 
های حذف بار  رله

فرکانسی در شبکه 
 خراسان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

جايابی و تنظيم بهينه 
های حذف بار  رله

 فرکانسی

مواقعی که افزايش بار منجر در 
به افت فرکانس ميشود و به 

موازات آن محدوديت توليد توان 
داشته باشيم،رله های حذف بار 

که هر يک تعدادی فيدر را 
پوشش ميدهند، اقدام به کم کردن 

جايابی اين رله ها و . بار ميکنند
تنظيم بهينه آنها از اهميت زيادی

 .برخوردار است
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های ¬تست انواع رله
ديستانس و اضافه جريان 

نيومريک موجود در 
شبکه انتقال خوزستان با 
رويکرد تحليل و بررسی 

ها و ¬اثرات هارمونيک
اغتشاشات گذرای واقعی 

ولتاژ و جريان بر 
 عملکرد رله ها 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 
ه آنترل شبك

انتقال و فوق 
 توزيع

تاثير اغتشاشات 
هارمونيکی و 

فرورزونانس های 
احتمالی در شبکه، تاثير 

ترانسفورماتورهای 
جريان و ولتاژ در شرايط 

گذرا و درهنگام خطا، 
تاثير شرايط بهره برداری

بار قبل از نظير مقدار 
خطا و تاثير نوسان توان 

بعداز خطا بر عملکرد 
رله ها برای کارشناسان 

رلياژ و گروه های 
ارزيابی حوادث شبکه 

انتقال خوزستان مشخص 
همچنين با انجام. می شود

اين مطالعه شرايط 
عملکرد کاذب رله ها در 

اين شبکه و اقدامات 
اصالحی که بايد در آينده 

انجام شود برای 
شناسان و مديران کار

. گردد¬شرکت تعيين می
ها ¬با انجام اين تست

های مختلف ¬برروی رله
و مقايسه عملکرد 

های سازندگان ¬رله
ها از ¬مختلف اين رله

نظر صحت عملکرد در 
شرايط مختلف 

شوند ¬بندی می¬اولويت
و معياری برای انتخاب 

تر آنها ارائه ¬دقيق
تست های . گردد¬می

ی گذرايی که بايد بر رو
های اين شبکه انجام ¬رله

شوند در قالب يک 
دستورالعمل يا استاندارد 

ها بعضًا در شرايط گذرا و ¬رله
های موجود ¬بر اثر هارمونيک

های واقعی بطور ¬در سيگنال
.کنند¬کاذب و نامتاسب عمل می

عملکرد کاذب و نابجای يک رله
تواند خسارتهای فراوانی را¬می

: به همراه داشته باشد از جمله
عدم فروش برق به مشترکين 

های توزيع، قطع ¬توسط شرکت
رق مشترکين و قطع توليد در ب

کارخانجات صنعتی و نياز به 
اندازی -صرف هزينه برای راه

مجدد خطوط توليد ، نياز به 
صرف وقت و هزينه زياد برای 
شناسايی حادثه و علت عملکرد 

رله توسط کارشناسان سيستم 
بنابراين تست عملکرد . حفاظت 

رله ها در شرايط گذرا سبب 
ذب شناسايی علل عملکرد کا

ها ، ¬ها ، انتخاب بهتر رله¬رله
شناخت اقدامات اصالحی مورد 

نياز و در مجموع کاهش 
های کاذب شبکه و ¬قطعی

کاهش زيان های مالی شرکت 
ای ، شرکت ¬های برق منطقه

های توزيع و مشترکين صنعتی 
 . می شود
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در . تدوين می شوند 
نهايت نيز باتوجه به نتايج

تحقيقات، در صورت 
لزوم تغييراتی که جهت 

جلوگيری از عملکرد 
کاذب رله ها و بهبود دقت

عملکرد آنها بايد در 
های موجود-تنظيمات رله

در شبکه اعمال شود، 
 . می گردد ارائه
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بررسي علل قطع 
همزمان فيدرهاي 

Incoming هاي  ترانس
فوق توزيع با فيدرهاي 

 outgoingخروجي 
بيست آيلوولت و ارايه 
 راهكارهاي اصالحي 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

در برخي از حوادث،  
قطع فيدر خروجي موجب

قطع فيدر اينكامينگ 
زيع هاي فوق تو ترانس
اين موضوع . شود  مي

نيازمند انجام مطالعات 
جهت بررسي اثر 

رزونانس هاي گذرا،  پديده
را درصورت .... و 

وقوع اينگونه حوادث 
دارد و نياز است تا 

راهكارهاي اصالحي 
جهت آاهش اين حوادث 
 . و اثرات آن ارايه شود

افزايش قابليت اطمينان سيستم -١
هاي  آاهش خاموشي -٢

 ناخواسته
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آسب دانش فني و ساخت 
يك نمونه صنعتي دستگاه 

اندازه گيري امپدانس 
خطوط، آابلها و زمين 

 پستهاي فشار قوي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

آسب :نهاييمحصول 
دانش فني و ساخت يك 
نمونه صنعتي دستگاه 
اندازه گيري امپدانس 

خطوط، آابلها و زمين 
پستهاي فشار قوي اهداف 

افزايش -١: مورد نظر
-٢قابليت اطمينان سيستم 
هاي  عملكرد صحيح رله

حفاظتي و اعمال درست 
هاي حفاظتي تنظيمات رله

دارا نبودن قابليتهاي مورد -١
اههاي موجود نياز در دستگ

مقدار امپدانس (داخلي و خارجي
خطوط، آابلها و زمين پستهاي 

فشارقوي نقش مهمي در 
هاي حفاظتي و  تنظيمات رله

هاي حفاظتي  عملكرد صحيح رله
در پستهاي فشارقوي . دارد

هاي برقدار به علت وجود جريان
هاي القايي، دستگاه نشتي و ولتاژ

گيري بايد قابليت حذف اثر  اندازه
اين موارد را داشته باشد آه در 

هاي ساخت  حال حاضر دستگاه
داخل پاسخگوي اين نياز 

عدم تامين اين -٢.) باشد نمي
نيازدر مدت زمان بيش از دو 

 دهه در اين شرآت
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امكان سنجي طراحي و 
ساخت محدود آننده هاي 

به SFCLخطا ابرسانا 
منظور آاهش اثرات 
 نامطلوب اتصال آوتاه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

هدف از انجام اين پروژه 
امكان سنجي طراحي و 

ساخت محدود آننده 
جريان خطا ابرسانا به 
منظور آاهش جريان 

 )تا حد جريان نامي(خطا 
است بدين منظور جايابي 

بهينه و تعيين مقدار 
مقاومت و امپدانس و 

ترآيب شيميايي مناسب 

آسب دانش فني طراحي و  -١
ساخت تجهيزات مبتني بر 

امكان افزايش  -٢ابرسانا 
ظرفيت توليد بدون احداث پست 

استفاده از آليدهاي  -٣جديد 
قدرت موجود در شرايط افزايش 

افزايش  -۴سطح اتصال آوتاه 
آاهش استرسهاي  -۵پايداري 

الكترو مغناطيسي ناشي از وقوع
افزايش  -۶خطا روي تجهيزات 

١٣
٩۶ 
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ماده ابرسانا و در نظر 
گرفتن هماهنگي هاي 
حفاظتي با تجهيزات 
 حفاظتي مد نظر است

سرعت پاسخ دهي به خطا در 
امكان زمين آردن  -٧سيكل اول 

نوترال ترانس با مقاومت ابرسانا

١٣
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بررسی محدود کننده های
جريان اتصال کوتاه در 

) fcl(شبکه فشار متوسط 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
اصفها

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

کاهش) ١: پروژه اهداف 
سطح جريان اتصال کوتاه
به خصوص در پستهای 

باال ) ٢مجاور نيروگاهها 
بردن قابليت اطمينان و 

امنيت شبکه و بهبود 
صرفه جويی ) ٣پايداری 

و کاهش هزينه اقتصادی 
جهت تعويض تجهيزات 

با سطح اتصال کوتاه 
توسعه ظرفيت ) ۴پايين 
کاهش صدمه به) ۵شبکه 

ش فشار کاه) ۶تجهيزات 
) ٧مکانيکی و حرارتی 

کاهش جريان هجومی 
افزايش ايمنی ) ٨ترانسها 

 بهره برداری 

با توسعه شبکه انتقال و افزايش 
حجم توليد انرژی الکتريکی 
ازطريق نيروگاه ها ، سطح 

جريان اتصال کوتاه در پست 
انتقال و فوق توزيع به خصوص 
در مجاورت نيروگاه ها افزايش 

ه است که در قابل توجهی يافت
برخی موارد فراتر از قابليت 
تحمل تجهيزات از نظر سطح 

جريان اتصال کوتاه موجود 
اين مسئله کليدهای . ميباشد

فشارقوی و تجهيزات پست را با 
مشکالت جدی مواجعه کرده و 
قابليت اطمينان و امنيت شبکه را

. تحت تاثير قرار خواهد داد
اسالم  ٢٣٠پست : بطور مثال (

 ) صفهان اباد ا
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بررسی آثار تعدد حفاظت 
ويژه در شبکه برق ايران

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

انتقال 
و فوق 
توزيع

هاي   سيستم
حفاظت و 

آنترل شبكه 
انتقال و فوق 

 توزيع

حداقل کردن خاموشی  -١
های مورد نياز در 

 -٢عملکرد حفاظت ويژه 
استفاده حداکثری از 

ظرفيت منابع توليد و 
 -٣تجهيزات شبکه انتقال 

افزايش ضريب قابليت 
 اطمينان شبکه 

های ويژه  از آنجا که حفاظت
برای کار در شرايط حادثه و 

اند، خطای  غيرعادی تنظيم شده
ها  عملکرد يا عدم عملکرد آن

.در پی خواهد داشت  تبعات جدی
 عدم عملکرد و عملکرد کاذب

های ويژه و همچنين  حفاظت
نشده  بينی احتمال تداخل پيش

های ويژه با يکديگر به  حفاظت
علت گسترش استفاده از آنها، 

باعث افزايش ريسک و گسترش 
 .حادثه خواهد شد
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انجام مطالعات فني و 
اقتصادي استفاده از 

در اليه  FACTSادوات 
انتقال وفوق توزيع با دو 
رويكرد بهبود پايداري و 

 آاهش تلفات

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

انجام مطالعات  -١
امكانسنجي استفاده از 

با  FACTSادوات 
رويكرد هاي بهبود 

پايداري ، آزاد سازي 
تلفات در ظرفيت و آاهش
 شبكه برق باختر 

به  factsلزوم استفاده از ادوات 
منظور افزايش ظرفيت خطوط و

 بهبود پايداری 
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بررسي و امكان سنجي 
ربات پرنده شستشوي 

مقره و تجهيزات خطوط 
 فشارقوي 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

ساخت : محصول نهايي
يك نمونه ربات پرنده 

شستشوي مقره و 
تجهيزات خطوط 

فشارقوي اهداف مورد 
آاهش زمان -١: انتظار

انجام مطمئن-٢خاموشيها 
و بي خطر سرويس 

-٣شستشوي خطوط 
افزايش سرعت سرويس 

آسب-۴شستشوي خطوط 

زياد بودن طول خطوط آلوده -١
حوزه تحت پوشش اين شرآت 

عدم وجود امكانات آافي، -٢
نيروي انساني مجرب و يا عدم 

صدورمجوز از ديسپاچينگ 
جهت خاموشي به دليل شرايط 

آاهش زمان -٢گوناگون شبكه 
انجام مطمئن و بي -٣خاموشيها 
س شستشوي خطوط خطر سروي

افزايش سرعت سرويس -۴
آسب دانش -۵شستشوي خطوط 
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دانش فني طراحي و 
بات ساخت يك نمونه ر

پرنده شستشوي مقره و 
تجهيزات خطوط 

 فشارقوي

فني طراحي و ساخت يك نمونه 
ربات پرنده شستشوي مقره و 
 تجهيزات خطوط فشارقوي

١۴
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امکانسنجی فنی و 
اقتصادی استفاده از 

خطوط انتقال با عايق 
و روکش ) GIL(گازی 

 کامپوزيتی

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

امکانسنجی فنی و 
اقتصادی استفاده از 

خطوط انتقال با عايق 
 گازی در برق خراسان

با قيمت  GILاجرای سيستم 
مناسب می تواند سيستمی با 

امنيت باال مورد استقبال قرار 
قيقات به همين جهت تح. گيرد

گسترده ای صورت پذيرفته 
نتايج بدست آمده نشان می . است

دهد که با حذف بدنه آلومينيومی 
اين سيستم و استفاده از بدنه 

کامپوزيت می توان قيمت اين 
سيستم را به شدت کاهش داد به 
گونه ای که حتی استفاده از آن 

در ظرفيت باال ارزانتر از 
سيستم کابلی و همچنين در 

مناطق از سيستم برخی از 
 . خطوط هوايی گردد
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های  استفاده از برج
کمپکت در خطوط انتقال 

نيرو به منظور کاهش 
فواصل فازی، (حريم 

تحصيل حريم، کاهش 
 )ميدان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

مطالعه به بررسی اين 
شرايط موجود و 

جايگزين شدن خطوط 
انتقال کامپکت به جای 
خطوط کالسيک تحت 

پردازد،  شرايط خاص می
که نتيجه آن افزايش بهره 

سازی و  وری، بهينه
زيست  کمک به محيط

مشخصات . ١. باشد می
های  خطوط و برج

تکنيکهای . ٢کامپکت؛ 
. ٣کامپکت سازی؛ 

ی ها و استانداردها فرمول
مربوط به خطوط 

مزايا و . ۴کامپکت ؛ 
معايب خطوط کامپکت؛ 

مقادير حريم، ميدان، . ۵
فواصل فازی و مقايسه با 

 . خطوط کالسيک

کاهش آثار  -کاهش هزينه
 -نامطلوب زيست محيطی

 سهولت تحصيل حريم خطوط
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شيوه مناسب طراحی 
برای عايق سازی 
فونداسيونهای بتنی 

تاسيسات صنعت برق به 
منظور کاهش خوردگی 

با استفاده از مواد نانو 
 عايق

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

انتخاب مواد نانوعايق . ١
متناسب با شرايط منطقه 

انتخاب . ٢استان يزد 
الگوی مناسب برای 

عايقکاری فونداسيونهای 
بررسی و . ٣بتنی 

ارزيابی عوايد اقتصادی 
ناشی از اجرای 

 راهکارها 

هزينه های باالی خوردگی 
تاسيسات بتنی صنعت برق 
استان يزد باتوجه به شرايط 

اقليمی و عوامل خوردگی 
 موجود در خاک
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و ساخت سامانه طراحی 
جامع موبايل ربات 

شرآت 
برق 

انتقال 
و فوق 

تكنولوژي 
پيشرفته و 

جمله گامهای اين طرحاز 
که بعنوان يک بخش از 

بسياری از خطوط برق در 
نمک،. مناطق آلوده واقع شده اند

١٣
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خودکار شستشوگر مقره 
در خطوط انتقال نيرو با 

تاکيد بر پاک کردن 
آلودگی های مقره های 
برق منطقه ای خوزستان

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

بهينه در توزيع
 انتقال نيرو

يک طرح جامع می باشد 
بازرسی • : عبارتند از

انواع مقره ها و 
مشخصات انها در استان 

تعيين نوع • خوزستان 
آلودگی هر دسته از مقره 

بررسی انواع کلينر • ها 
 -واتر جت -اير جت(ها 

...) -ماده الی  -براشينگ
انتخاب چند نوع کلينر • 

تست • ه نمون
آزمايشگاهی در مقره 

ارزيابی • های آلوده 
انتخاب • نتايج تست 

نهايی روش کلينر با نظر 
طراحی• به سامانه جامع 

يک کلينر با نظر به 
–محدوديتهای وزن 

قيمت  -رسانايی-ارتفاع
طراحی سيستم پاک • .... 

کننده مقره جهت نصب 
• در بازوی عملگر 

طراحی سامانه نازل 
طراحی • حالل آلی 

سامانه فيلتر حالل آلی در 
هماهنگی • صورت نياز 

با  Endeffectorسييستم 
• ساب ربات عملگر 
طراحی بازو جهت 

شستشوي مقره دکل برق 
• با رعايت اصول ايمني 

•تست آزمايشگاهی طرح 
 تست فيلد 

گردوغبار، شن، ماسه، 
و ديگر ..... شيميايی ومواد

آالينده ها می توانند بر روی 
جمع شوند ) مقره ها(عايق ها 

اين آالينده ها هنگامی که با 
شوند می  رطوبت ترکيب می

توانند اثر قابل توجهی روی 
حالت عايقی خطوط بگذارند و 
باعث می شود خاصيت عايقی 

اگر . خطوط انتقال کاهش يابد
عايق اين آالينده ها را از روی 

تميز نگردند مقره ) مقره ها(ها 
ها رسانا خواهند شد ودر نهايت 
شروع به گرفتن جريان نشتی در

کنند و اگر هم به  روی مقره می
اندازه کافی باعث عبور جريان 
نشتی شوند باعث ايجاد تلفات و 

در نهايت باعث ايجاد يک 
اتصال کوتاه به زمين يا 

های بدون برق و عملکرد  قسمت
ربات. شوند قطع شبکه می رله و

مورد نظر اين طرح ، قابليت 
شستشوی دقيق مقره خطوط 

اين طرح . انتقال را دارد
بصورت جامع يک طرح نوين 

بررسی تمامی موارد . است
ايجاد اشکال در برق خوزستان ،

تهيه نمونه مقره های فالتی و 
تست روشها در ازمايشگاه در 

انواع آلودگی ها از گامهای اين 
 . وش می باشدر

١۴
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طراحی و ساخت پهپاد 
نيمه صنعتی شستشو 

های خطوط ¬دهنده مقره
 انتقال

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

محصول نهايی اين پروژه
ولتی روتور با يک م

ربات پرنده چند ملخه 
بوده اين پرنده توانايی 

مخزن مواد شوينده 
مناسب را بطور مستقيم 
با استفاده از نازل دارا 

می باشد و از روی زمين 
بدون کوچکتری خطری 
و با سرعت و دقت باال 

های خطوط برق ¬مقره
 .را شستشو دهد

نو بودن پديده ريزگردها و نبود 
گذشته برای  تجربه کافی در

مديريت آن، داليل کافی برای 
تحقيق و بررسی روشهای 

دسترسی سريع به شبکه، اندازه 
گيری آلودگيها و تصميم برای 

اقدامات بعدی را ضروری می 
سيستمهای رباتيک . نمايد

ولی. پروازی در دنيا وجود دارد
اين رباتها متناسب با توپولوژی 
مناطق مختلف طراحی نشده و 

فاده در شرايط بحران وبرای است
انجام عمليات در کوتاهترين 

. زمان کاربری سازی نشده است
ضمنًا تکنولوژی وارداتی و عدم 

دسترسی به پشتيبانی سريع از 
مشکالت ديگر اين منابع می 

ازاينرو تدوين دانش فنی و . باشد
ساخت ربات متناسب با منطقه و 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

. نوع آلودگی ضرورت می يابد
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ارائه طرح بهينه دکل ها 
 ۶٣ی انتقال برق سطح 

کيلو ولت با معيار قرار 
 دادن وزن کل

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

تكنولوژي 
پيشرفته و 

بهينه در 
 انتقال نيرو

يافتن بهينه ترين  -١
فاصله ی پايه های دکل 

 -٢های انتقال نيرو 
مناسب برای راهکار 

بهينه کردن فاصله بين 
 -٣هادی های انتقال 

راهکار اساسی برای 
بهينه کردن فاصله بين 

 -۴بازوهای نگهدارنده 
يافتن راهکاری برای 

کاهش سايز قطعات مورد
استفاده در دکل انتقال 

راهکار مناسب  -۵نيرو 
برای تغيير در الگوهای 

 اصلی طراحی 

های انتقال نيرو برای ¬دکل
کيلو ولت بسيار  ۶٣ح ولتاژ سط

اين نوع دکل . پرکاربرد هستند
ها بر اساس شرايط آب و هوايی 

منطقه، دارای تيپ بندی های 
در اين . باشند¬گوناگونی می

طرح تحقيقاتی هدف ارائه طرح 
بهينه برای اين دسته از دکل ها 
با معيار قرار دادن وزن کل دکل

 .است
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اخت هادی طراحی و س
ها و پياده سازی 

تکنولوژی نانو برروی 
عايق تجهيزات با هدف 
 کاهش آلودگی پذيری

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

-کاهش تلفات در شبکه  -
جلوگيری از اعمال 

خاموشی های مرتبط با 
کاهش  -تجهيزات آلوده 

 انرژی توزيع نشده 

با توجه به اينکه اکثر تجهيزات 
شبکه انتقال وفوق تزيع در 

محيط آزاد قرار دارند لذا در 
معرض آلودگی می باشند لذابا 

استفاده از پوششهای نانويی می 
توان در حد زيادی از پديده 

 مذکور جلوگيری نمود 
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قيق در بررسی و تح
ساخت نيمه صنعتی مقره 
پليمری بر اساس شرايط 
 آب و هوايی خوزستان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

ارائه دانش فنی ساخت 
يک نمونه مقره سازگار 
با شرايط بحرانی انتقال، 

فوق توزيع و توزيع 
استان خوزستان با انجام 

اين پروژه می توان به 
: اهداف زير دست يافت

بررسی نقش  -١
ترموديناميک سطح مقره 

در ايجاد و عدم ايجاد 
جوانه زنی و پخش شدگی

آلودگی هادی جريان 
 -٢روی سطح مقره 

افزايش مقاومت مکانيکی 
مقره نسبت به مقره های 
با مغز کامپوزيتی فعلی 

مکان پيش گيری از ا -٣
جذب و پخش شدگی آلوده 

کننده های سطحی موثر 
 -۴در کاهش عايقی 

کاهش قطعی برق ناشی 
از عملکرد مقره ها در 

 -۵شرايط بحرانی 
بررسی تکنولوژی های 

جديد جهت افزايش 
کارايی مقره ها در 

 -۶شرايط بحرانی اخير 
تدوين و ارائه تکنولوژی 

ای حوادث اخير در بررسی ه
شبکه انتقال، فوق توزيع و 

توزيع نشان داد که اختالل در 
ها، منجر ¬عملکرد عايقی مقره

به هادی شدن و جرقه در مقره 
ها شده و از پس آن مشکالت 

خروج اضطراری شبکه را در 
مشکالت مذکور . پی داشته است

برای نمونه های مقره سيليکونی 
، سراميکی و حتی )پليمری(

نيز  RTVه های با پوشش مقر
از اينرو تحقيق . رخ داده است

ای متناسب ¬جهت ساخت مقره
با شرايط محيطی فعلی بشدت 

شود از ديگر ¬احساس می
های انجام اين طرح ¬ضرورت

.ميتوان به موارد زير اشاره کرد
تکميل مطالعات و  -١

دستاوردهای پژوهشی در تاثير 
ترموديناميک سطوح در کاهش 

 -٢و آلودگی جذب رطوبت 
بررسی و تحقيق در نوع خاک 
بستر ريزگردهای با منشاء داخل
و خارج و مقايسه کمی و کيفی 
آن با نمونه رسوب تشکيل شده 

بررسی و مدل  -٣بر روی مقره 
سازی ترموديناميک سطوح 
مقره پليمری و سراميکی در 

١٣
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ساخت مقره های با 
 کارايی باالتر 

شرايط بحرانی اخير به لحاظ 
نقطه (مکانيزم جذب رطوبت 

لوده و ريزگردها هوای آ) شبنم
انتخاب موادافزودنی بهينه به  -۴

سطح مقره جهت بهبود خواص 
و ساخت دو نمونه مقره برای دو
مورد خط انتقال و توزيع ساخت 

مغز کامپوزيتی پايه اپوکسی با 
فايبر شيشه و مواد افزودنی 

جهت افزايش مقاومت مکانيکی 
 و حرارتی 

١۴
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ع بررسي روش هاي رف
مقره ها و ) جرم(آلودگي 

طراحي دستگاه مقره 
) پرتابل(شوي جرم گير

با بكارگيري افزودني 
از حيث خط(هاي مناسب 

گرم و سرد، مالحظات 
عايقي، عمر، سهولت 

اجرا، هزينه منصوب يا 
دمونتاژ شدن مقره، 

 )پرتابل يا ثابت و غيره

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

 طراحي،
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

در بسياري از مناطق 
آلودگي مقره ها به گونه 
اي مي باشد آه آلودگي به

صورت جرم بر روي 
مقره رسوب آرده و با 
شستشوي متعارف پاك 

هدف از . نمي شود
اجرای اين پروژه بررسی
روشهای گوناگون جهت 

رفع آلودگی مقره ها و 
اس ساخت براين اس

دستگاهی با در نظر 
گرفتن کليه مالحظات و 
شرايط از جمله از حيث 

خط گرم و سرد، 
مالحظات عايقي، عمر، 

سهولت اجرا، هزينه 
منصوب يا دمونتاژ شدن 

مقره، پرتابل يا ثابت 
بودن دستگاه و غيره می 

 .باشد

بسياري از موارد حجم در 
آلودگي مقره ها به گونه اي مي 
باشد آه شستشوي مقره به نحو 

مطلوب انجام نمي شود و در 
دوره هاي زماني آوتاه آار 
تعويض مقره با هزينه باال 

اجراي اين . صورت مي پذيرد
پروژه مي تواند به نحو بسيار 

زيادي در استفاده بهينه ازعمر 
/ ثآاهش بروز حواد/ تجهيزات

آاهش هزينه نگهداري خط موثر
 . واقع گردد
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طراحي و ساخت راآتور 
-DCتكفاز سري جريان 

reactor  و نصب آن در
شبكه قدرت جهت مقابله 
با تغييرات جريان سريع 
خط و آاهش هارمونيك 

هاي ناشي از آن و 
افزايش زمان رسيدن خطا

 به جريان خطاي نامي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

مطالعه و شبيه سازي 
شبكه انتقال جهت 

دسترسي به نقاط مناسب 
 DCجهت نصب راآتور 

سري در خط و تست 
آزمايشگاهي عملكرد 

جهت  DCراآتور 
دستيابي به نتايجي در 
انتقال زمينه حفاظت شبكه

 مورد مطالعه 

جايگاه بسيار  DCراآتورهاي 
آاربردي در شبكه هاي قدرت 
دارند و در حال حاضر توسط 

توليد آنندگان جهاني به صنعت 
برق ارائه مي شود و اين به دليل
مزاياي بسيار زياد اين سيستم در

 .شبكه برق مي باشد
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طراحی و ساخت ربات 
بازرسی و نيمه صنعتی 

شستشودهنده مقره های 
 خطوط انتقال

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

دستگاه ربات نيمه 
صنعتی بازرسی و 

شستشودهنده مقره های 
 خطوط انتقال

از اين پروژه شستشوی هدف 
مقره های خطوط انتقال و 

جلوگيری از بروز مشکالت و 
 .قطعی در آنها می گردد
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طراحي و ساخت سيستم 
online  مانيتورينگ سل

هاي باتري و شارژر 

شرآت 
برق 

منطقه 

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه

ساخت سيستم -١
مانيتورينگ مورد نظر 

به منظور بكارگيري در 

با توجه به اينكه رله هاي 
حفاظتي و سيستم هاي آنترلي 

در پست هاي انتقال و فوق 

١٣
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پست هاي انتقال و فوق 
 توزيع 

اي  
 گيالن

تجهيزات 
پست ها و 
 انتقال نيرو

آاهش احتمال  -٢پست 
خروج پست از مدار به 

دليل بكارگيري از سيستم 
آاهش  -٣موصوف 

هزينه هاي تامين 
 -۴تجهيزات مانيتورينگ 

افزايش رضايتمندي 
مشترآين در اثر آاهش 

 موشي ها خا

عمًال  DCتوزيع نياز به تغذيه 
پست ها فاقد حفاظت مي باشند و 

طبق دستورالعمل درشرايط 
پست ها بايد از مدار DCفقدان 

خارج شوند و اين آار باعث 
ايجاد خاموشي زيادي براي 

ضرورت . گردد مشترآين مي 
دارد تا از وجود تغذيه 

DC مناسب اطمينان حاصل
پست ها متشكل  DCتغذيه . شود

از شارژر و باطري مي باشد و 
در صورت بروز نقص در 

شارژر در حال حاضر رله هاي 
ناظر بر وجود  DCولتاژي 

هستند آه به دليل  DCتغذيه 
وجود باطري مدتي تغذيه پست 

تا فقط ازباتري تامين مي شود 
افت نمايد و رله DCسطح ولتاژ 

از. عمل نمايد  DCآاهش ولتاژ 
اين زمان به بعد زمان آوتاهي 

باطري داراي شارژ مناسب 
با ظهور آالرم آاهش . ( ميباشد 

DC اپراتور متوجه نقص ميشود
ساعت  ١٠الي ٢حداآثر بين . ) 

آه بستگي به عمر باطري دارد 
آه اگر در اين مدت شارژ تغيير.
ود و به دليل وزن زياد نش

شارژرها حمل آنها زمانبر بوده 
به  DCو احتمال رسيدن ولتاژ 

. ميزان نامناسب زياد ميشود 
برايرفع اين مشكل توليدآنندگان 
اروپايي از روش مونيتورينگ 
تك تك سل هاي باطري استفاده 

و با اندازه گيري ولتاژ. مي آنند 
و جريان شارژ هر سل باطري و

پدانس آن در مدت تشخيص ام
آوتاهي پس از نقص شارژر اين
سيستم آالرم الزم را به اپراتور 

و اگر حداقل ظرفيت . مي دهد 
آمپر ساعت باشد و ١٢٠باطري 

آمپر  ۶مصرف پست محدود 
ساعت زمان  ٢٠الي ١٠حدود 

براي رفع نقص وجود خواهد 
 . داشت 
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سنجی، طراحی و امکان 
پياده سازی و ساخت 

 Mergingنمونه اوليه 
Unit  برای اجرای

Process Bus  در يکی
از پست های برق منطقه 

 ای گيالن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

اهداف اصلی انجام اين 
ات حذف مدار: پروژه

داخلي تابلوها به علت 
تبديل اطالعات آنالوگ به 

ديجيتال آاهش بردن 
ترانس هاي جريان و 

ولتاژ و حذف آورهاي 
مشابه درآنها آاهش حجم 

امروزه تجهيزات اندازه گيری 
در پست های  PTو  CTمثل 

فوق توزيع برای اندازه گيری 
لحظه ای پارامتر های خطوط پر

قدرت پست مورد استفاده قرار 
گرفته و خروجی های انها به 

عنوان ورودی تجهيزات حفاظتی
ی به و فرمان از طريق کابل هاي
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استراآچر در اين 
تجهيزات آاهش حجم بتن 

ريزي در اين تجهيزات 
 CTبه علت آاهش وزن 

حذف آابل ها و  CVTو 
عمليات آابل آشي از 

اي مارشال تا تابلوه
حفاظت و آنترل آه 

باالترين حجم آابل را در 
پست در بر مي گيرد 

آاهش قابل توجه 
تابلوهاي حفاظت و آنترل

به علت حذف رله هاي 
آمكي ،تايمرها 

... ،آنتاآتهاي آمكي و
حذف سيني آابل هاي 
محوطه مشخص شدن 

سريع اشكاالت به علت 
حذف مدارات الکتريکی 
و مانيتور اين مدارت در 

آنترل همچنين سيستم 
مساحت زمين پست، 

عمليات ساختماني و ابعاد 
اتاق آنترل با اين روش 

 BCRآاهش پيدا آرده و 
. ها نيز حذف خواهند شد
آاهش ابعاد مارشالينگ 
ها به علت آاهش آنتاآتها

و فيوزها همسو نمودن 
دانشگاه و صنعت در 

ساخت و ارتقای سيستم 
های حفاظتی ، کنترلي و 

مي نمودن مانيتورينگ بو
تکنولوژي در حال 
 ارتقائ پستها در دنيا

داخل اتاق فرمان پست ارسال 
هدف از اين پروژه . می گردد

طراحی يک تجهيز سخت 
افزاری خاص منظوره با هدف 

دريافت سيگنال های آنالوگ 
اندازی گيری تجهيزات پست 

و ديجيتالی ) و قديمی(فعلی 
نمودن و ايجاد سيگنال های 
فرمان با لحاظ نمودن قيود 

 IEC 61850زمانی استاندارد 
بشکلی که عمال خروجی  بوده

تجهيز تمامی سگنال های اندازه 
گيری يک خط را رويفيبر های 

نوری به داخل فضای فرمان 
داخل پست ارسال نموده و با 

حذف حجم قابل توجه کابل ضمن
رعايت نکات مختلف امنيتی و 

حفاظتی نصب و راه اندازی 
پست ها را با سرعت بسيار 

 . بااليی عملياتی نمايد
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طراحی و ساخت 
بوشينگهای ديواری انتقال

و فوق توزيع برای 
 مناطق خاص

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

استفاده در پست های 
انتقال و فوق 

 توزيع،کاهش هزينه ها

 گسترش بکارگيری پستهای
indoor 
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طراحی و ساخت دستگاه 
تشخيص وضعيت اتصال 

ارت تجهيزات به مش 
زمين پست در حال بهره 

 برداري

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

وضعيت اتصال تشخيص 
ارت تجهيزات در حال 

برداری به مش زمين بهره
با دستگاه 
گيری مقدار  اندازه(مذکور

دستگاه ) مقاومت اتصال
تست بايد اين قابليت را 
داشته باشد که بدون باز 

کردن اتصاالت ارت 
تجهيزات يا استراکچرها 

های فشارقوی با مدت  در پست
برداری و با  زمان زياد بهره

توجه به تغييرات شرايط آب و 
 هوايی و اقليمی اين امکان وجود
دارد که اتصال ارت تجهيزات 

به مش زمين پست دچار 
.باشند  خوردگی و فرسودگی شده

اين شرايط ايجاد يک مقاومت 
کند که می تواند  اهمی بااليی می

در عملکرد صحيح و مورد 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

و بدون ايجاد محدوديت 
برداری و  در شرايط بهره

مت کاری تجهيزات، مقاو
محل اتصال سيم ارت 

گيری را با  مورد اندازه
مش زمين پست، 

در . گيری نمايد اندازه
واقع در اين روش بدليل 

اينکه شرايط دسترسی به 
مش زمين پست، فراهم 

نيست، نمی توان مقاومت 
محل اتصال سيم ارت با 
مش را به طور مستقيم 

بنابراين . اندازه گرفت
نياز است که اين کار 

از طريق ) متتست مقاو(
های ارت متصل ساير سيم

سازنده. به مش انجام شود
دستگاه بايد ايده و روشی 
برای انجام اين تست بر 

اساس توضيحات بيان 
. شده طراحی و توليد کند

انتظار تجهيزات و همچنين 
شرايط ايمنی، تاثير نامطلوبی 

اين شرايط برای . بوجود آورد
اتصال ارت نقطه ستاره 

رانسهای قدرت، نقطه ستاره ت
اتصال زيگزاگ ترانسهای زمين
و همچنين برقگيرها از اهميت 

با توجه. خاصی برخوردار است
به دفن بودن محل اتصال ارت 
تجهيزات به مش زمين پست و 

عدم مشاهده آن، نياز است که با 
استفاده از يک دستگاه و از 

طريق سيم ارت موجود و در 
محل  دسترس، مقدار مقاومت
 اتصال را تشخيص دهد
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ساخت نمونه آزمايشگاهی
 Tapتغيير دهنده 

ترانسفورماتور با 
کليدهای الکترونيک 

 قدرت

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

آينده نزديک شاهد در 
استفاده از تغيير دهنده تپ

تحت بار الکترونيک 
های فوق  قدرتی در پست

توزيع و انتقال خواهيم 
رسد  بود که به نظر می

اکنون زمان مناسبی  هم
برای ساخت نمونه 
. آزمايشگاهی آن است

همچنين الزم است ازنظر
تعداد کليد، سطح ولتاژ، 
نحوه کنترل، اهداف تغيير

لعاتی صورت تپ مطا
در ضمن ساخت . گيرد

نمونه آزمايشگاهی، دانش
فنی خريد، سفارش و 

استفاده از اين فن آوری 
جديد برای وزارت نيرو 

 .حاصل خواهد شد

های تپ مکانيکی  تغيير دهنده
موجود، به دليل اينکه کنترلی 
ها خاصی روی زمان عملکرد آن

نيست، همواره هر تغيير تپ 
و  همراه با مقداری تنش

ولتاژهای گذار و بر خود تغيير 
دهنده تپ و ترانسفورماتور است

که منجر به کاهش عمر و 
های تعميرات و  افزايش هزينه

شود و تا  نگهداری پست می
خرابی های % ٢٠

ترانسفورماتورهای به تغيير 
دهنده تپ گزارش شده است ولی 

تغيير دهنده تپ الکترونيک 
قدرت پيشنهادی، به دليل امکان 

نترل زاويه آتش کليدهای ک
الکترونيک قدرت، شرايط تغيير 

تپ ترانسفورماتور را با زمان 
تر و گذراهای ولتاژ و  کوتاه

جريان بسيار کمتر فراهم 
که اين موضوع منجر . کنند می

به عدم کاهش عمر 
ترانسفورماتور، عدم کاهش 
کيفيت روغن و عايق تغيير 

دهنده تپ و حتی رضايت بيشتر 
ه از بهبود پروفيل مصرف کنند

ولتاژ و بهتر شدن کيفيت توان 
از ديگر مزايا اين است . شود می

که کليدهای الکترونيک قدرت 
برخالف اتصاالت مکانيکی، 
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بدون نياز به نگهداری 
)Maintenance Free ( هستند
های  تحقيقات زيادی روش. 

مختلفی برای ساخت تغيير دهنده 
تپ با کليدهای الکترونيک قدرت

کنون انجام شده است که در  تا
اين تحقيق مورد نظر است ابتدا 
اين تحقيقات مرور گردند و بر 

های  اساس الزامات و نيازمندی
ساخت ارزيابی شوند و سپس 

طراحی بهينه صورت گرفته و 
. نموده آزمايشگاهی ساخته شود
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روش های نوين بررسی 
کاهش مقاومت سيستم 

زميـــن برای دکل های 
خطوط فوق توزيع و 

انتقال در مناطق صخره 
 ای استان هرمزگان 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

مدلسازی انواع سيستم 
زمين خطوط انتقال نيرو 

شبيه سازی انواع مدل  و
های سيستم زمين به 

منظور تهيه دستورالعمل 
طراحی، اجرا، تست و 
نگهداری سيستم زمين 

دکل های خطوط انتقال 
نيرو شبکه برق 

 هرمزگان 

با توجه به اهمّيت مقاومت 
سيستم زمين دکل های خطوط 

فوق توزيع و انتقال بر عملکرد 
خطوط از منظر نوع خطاها، 

وقفه، کيفيت توان ايجاد زمان 
انرژی منقله خطوط فوق توزيع 

و انتقال و همچنين نرخ زياد 
خروج همزمان خطوط فوق 

توزيع و انتقال در مناطق صخره
ای با شرايط جوی نامناسب 
مطالعه اين پروژه ضروری 

 . است
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دانش فني طراحي آسب 
و ساخت قطعات 

آمپرسورها، درايوها، 
مربوط به .... واشرها و 

آليدهاي فشارقوي با تاآيد
، آلوپ،  ABBبر تيپ 

مفيدي، آلستوم، آلمان 
در ( شرقي و آوژولكس

 ۶٣،  ٢٠سطوح ولتاژي 
 )آيلوولت ٢٣٠و 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

تامين :محصول نهايي
مطمئن و با آيفيت قطعات

آمپرسورها، درايوها، 
مربوط به .... واشرها و 

آليدهاي فشارقوي با تاآيد
، آلوپ،  ABBبر تيپ 

مفيدي، آلستوم، آلمان 
در ( شرقي و آوژولكس

 ۶٣، ٢٠سطوح ولتاژي 
همانند ) آيلوولت ٢٣٠و 

رينگ ها و واشرها، آا
اورينگ هاي آليدهاي 

آيلوولت  ٢٣٠فشارقوي
، درايوهاي  ABBتيپ 

 ٢٣٠آليدهاي فشارقوي
،  ABBآيلوولت تيپ 

آمپرسورهاي آليدهاي 
آيلوولت  ٢٣٠فشارقوي

با رويكرد.....تيپ آلوپ و
بهينه سازي و قبول شدن 
در آزمونهاي استاندارد 

-١: اهداف مورد انتظار
انجام به موقع 

اي و  دورههاي  سرويس
تامين -٢ها  عيب رفع 

مطمئن و با آيفيت قطعات
و ساخت نمونه هاي دقيق 

بيش از دو دهه شبكه برق تهران
دليل عدم  در نقاط مختلف به

وجود قطعات يدآي اصلي 
،  ABBآليدهاي فشارقوي 

آلوپ، مفيدي، آلستوم، آلمان 
در سطوح ( شرقي و آوژولكس

 ٢٣٠و  ۶٣، ٢٠ولتاژي 
، عدم تامين آنها از )آيلوولت

طرف شرآتهاي خارجي و ارائه 
قطعات يدآي نامناسب و 

استاندارد از طرف شرآتها غير
و تامين آنندگان داخلي دچار 

نقص يا عدم ايمني مناسب در 
برداري بوده و به دفعات با  بهره

تعويض قطعات غير اصلي يا 
صورت راآد درآمده يا  به
صورت غير ايمن  به

از آنجا آه . شود برداري مي بهره
تعداد فيدرهاي داراي اين 

تجهزات در شبكه برق تهران 
ر زياد و گسترده بوده و بسيا

تعويض آنها الزام به تامين 
اعتبار و بودجه بسيار بااليي 

دارد لذا با عنايت به توجيه 
اقتصادي طرح و عدم توان مالي
صنعت برق در جهت جايگزيني 
اين تجهيزات ضروري است با 
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و بهينه سازي شده مطابق
با آناليزها و آزمايشات 

افزايش -٣استاندارد 
قابليت اطمينان 

-۴برداري از شبكه  بهره
آسب دانش فني طراحي 

و ساخت قطعات با 
رويكرد بهينه سازي و 

قبول شدن در آزمونهاي 
 اندارد است

تحقيق و ساخت نمونه هاي دقيق 
و بهينه سازي شده مطابق با 

استاندارد آناليزها و آزمايشات 
نياز شبكه و بهره برداران برق 

 .تهران مرتفع نمود
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آسب دانش فني طراحي 
و ساخت لوازم يدآي 

ههاي گازي در  ايستگا
 ۴٠٠هاي  سطوح ولتاژ

به (آيلوولت ۶٣و  ٢٣٠،
و  ABBويژه تيپ
 ) آلستوم

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

ساخت : محصول نهايي
قطعات و لوازم يدآي 

در  GISههاي  ايستگا
، ۴٠٠سطوح ولتاژي 

به (آيلوولت ۶٣و  ٢٣٠
و  ABBويژه تيپ
به خصوص ) آلستوم

آليدها و سكسيونرها 
شامل آنتاآتهاي 

آيلوولت  ٢٣٠آليدهاي
ايستگاههاي  ABBتيپ

،  GISفشارقوي گازي 
 ۶٣آنتاآتهاي آليدهاي

آيلوولت تيپ آلستوم 
ايستگاههاي فشارقوي 

، يا واشرهاي GISگازي 
سيستم روغني شارژ فنر 

آيلوولت  ۴٠٠درآليدهاي
HFMJAEPS  ژاپن

ايستگاههاي فشارقوي 
گازي، تيغه 
 ٢٣٠سكسيونرهاي
 ABBآيلوولت تيپ

ايستگاههاي فشارقوي 
، تيغه GISگازي 

 ۶٣سكسيونرهاي 
تيپ آلستوم آيلوولت 

ايستگاههاي فشارقوي 
اهداف مورد ... گازي و
انجام به موقع -١: انتظار
اي و  هاي دوره سرويس

عدم تامين -٢ها  عيب رفع 
از طرف خارجي و با 

آيفيت نامناسب قطعات و 
يا جمع شدن خط توليد آن 

افزايش قابليت اطمينان -٣
-۴برداري از شبكه  بهره

آسب دانش فني طراحي 
 عات و ساخت قط

بيش از دو دهه شبكه انتقال و 
فوق توزيع برق تهران در 

ايستگاههاي فشارقوي 
دليل عدم وجود  به GISگازي

قطعات يدآي اصلي و يا تامين 
آن از طرف شرآتهاي خارجي و
همچنين جمع شدن خط توليد آن 

و يا آهنه شدن تكنولوژي 
ساخت، دچار نقص تجهيزات و 

يا عدم ايمني مناسب در 
برداري بوده است از طرفي بهره

اعتبار و هزينه بسيار باال جهت 
جايگزيني اين ايستگاهها و حجم 
گسترده و وسعت شبكه انتقال و 
فوق توزيع شرآت برق منطقه 
اي تهران سبب گريده به داليل 

توجيه اقتصادي و فوريتهاي 
تامين تجهيزات بهره برداري اين
شبكه در طي دهه اخير به دنبال 

زي اين تجهيزات و بهينه سا
بهبود عملكرد آنها بوده آه از آن 

جمله تجهيزات آنتاآتهاي 
آيلوولت  ٢٣٠آليدهاي

ايستگاههاي  ABBتيپ
و يا  GISفشارقوي گازي 

آيلوولت  ۶٣آنتاآتهاي آليدهاي
تيپ آلستوم ايستگاههاي 

و يا  GISفشارقوي گازي 
واشرهاي سيستم روغني شارژ 

آيلوولت  ۴٠٠فنر درآليدهاي
HFMJAEPS  ژاپن

...ايستگاههاي فشارقوي گازي و
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طراحي وساخت آنترل 
آننده بهينه 

شرآت 
برق 

انتقال 
و فوق 

طراحي، 
ساخت و 

بررسي وضعيت -١
خازنهاي شبکه ازلحاظ 

آاهش تلفات و بهبود پروفيل 
ولتاژ و کارکرد در حالت 

١٣
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تپچنجرترانسفورماتور 
فوق توزيع و بانك خازني

در يك پست بصورت 
 محلي

منطقه 
اي  

 باختر

سازي   بهينهتوزيع
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

ظرفيت و بهره برداري 
( در پستهاي فوق توزيع 

تعيين روش -٢) کليد زني
بهينه بهره برداري از 

بانکهاي خازني و ارائه 
با در نظر ( دستورالعمل 

گرفتن شرايط هارمونيكي
تعيين -٣) در هر پست 

روش کنترل يکپارچه و 
بهينه ولتاژ و توان راکتيو
در محل پست فوق توزيع 

طراحي و ساخت -۴
 کنترل کننده بهينه 

 عملکرد بهينه

١۶
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طراحی و ساخت دستگاه 
اندازه گيری باند وسيع 
 فرکانسی سيستم زمين 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

چنين دستگاهی بايد قادر 
گيری موارد ¬به اندازه
امپدانس • : زير باشد

سيستمهای زمين در هر 
ابعادی در يک بازه 

فرکانسی وسيع از صفر 
• تا چندين مگاهرتز 

هایامپدانس موجی سيستم
پارامترهای • زمين 

الکترو مغناطيسی خاک 
شامل هدايت الکتريکی (

در) و گذردهی الکتريکی
• بازه فرکانسی وسيع 

در (ولتاژهای گام وتماس 
• ) فرکانس اتصال کوتاه

توانايی تست پيوستگی 
سيستمهای زمين 

نرم افزار • . باشد¬می
واسط برای پردازش 

اطالعات اندازه گيری 
ش مطلوب شده و نيز نماي

 و گرافيکی 

امروزه در کنار رفتار استاتيکی 
شبکه های زمين، تحليل و اندازه

گيری رفتار فرکانس باال 
سيستمهای زمين به ) ديناميکی(

يکی از دغدغه های اصلی 
مهندسين و بهره برداران 

های قدرت تبديل شده ¬سيستم
اهميت در اختيار بودن . است

رفتار فرکانس باالی سيستمهای 
مين در محاسبات اضافه ولتاژ ز

سيستمهای قدرت، مطالعات 
هماهنگی عايقی، انتخاب و 

جايابی برقگير، ارزيابی دقيق 
تخليه های برگشتی خطوط و نيز

مسايل سازگاری 
الکترومغناطيسی حايز اهميت 

هر چند نرم . باشد¬بسيار می
افزارهای معدودی قادر به 

محاسبه رفتار فرکانس باالی 
مين ميباشند، اما در سيستمهای ز

زمينه اندازه گيری رفتار 
فرکانس باالی سيستمهای زمين 

هيچ گونه تجهيزی در اختيار 
. صنعت برق کشور قرار ندارد

تجهيزات وارداتی موجود 
های¬صرفا قادر به اندازه گيری

فرکانس پايين سيستمهای زمين 
لذا ساخت دستگاهی . می باشند

 که قادر به اندازه گيری رفتار
فرکانس باالی سيستمهای زمين 

باشد يکی از نيازهای اساسی 
 صنعت برق کشور می باشد
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طراحی و ساخت مودم 
GSM  برای قرائت

 , Actarisکنتورهای 
MK6E 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

دستيابی به مودم ساخت 
داخل که قابليت اتصال به 

کنتورهای منصوبه را 
دارا بوده و پروتکل های 

ويژه آنها را پشتيبانی 
 نمايد

به دليل عدم پشتيبانی کافی 
سازندگان خارجی در تامين 

مشابه، گران قيمت مودمهای 
بودن، باال بودن ميزان مورد 

نياز و اهميت ايمنی اطالعات 
 شبکه
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طراحی و ساخت سيستم 
جديد پايش آنالين مبتنی 
بر اندازه گيری ارتعاش 
جهت ارزيابی وضعيت و

تشخيص عيوب 
ترانسفورماتورهای قدرت

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 

پست ها و 
 انتقال نيرو

مدلسازی خطاهای 
ترانسفورماتور و 

استخراج الگوی ارتعاش 
متناسب با هر خطا، اولين

گام اساسی تحقيق در 
توسعه سيستم جديد پايش 

آنالين مبتنی بر اندازه 
گيری ارتعاش جهت 
ارزيابی وضعيت و 

وب تشخيص عي
ترانسفورماتورهای قدرت

طراحی سيستم . است
پايش ارتعاش، مبتنی بر 
سنجش آنالين ارتعاشات 
ترانسفورماتور، انتخاب و
جايابی مناسب سنسورها، 

بررسی تأثيرپذيری از 
اغتشاشات محطيی 

موجود در پست های 
فشارقوی، مرحله بعدی 

با . توسعه سيستم است
طراحی نهايی سيستم 

حليل اندازه گيری و ت
ارتعاشات، مدارات 

واسط، و تشخيص خطای 
داخل سيستم با توجه به 

الگوی ارتعاشی، توسعه 
سيستم آنالين تشخيص 

خطای مبتنی بر 
.ارتعاشات محقق می شود

ترانسفورماتورهای قدرت، 
مهمترين و گرانترين جزء شبکه 

های انتقال انرژی الکتريکی 
محسوب مي شوند و از همين 

رش روزافزونروست که با گست
تقاضا برای انرژی الکتريکی 

سالم و مطمئن، احتراز از وقوع 
خطا و بويژه خطاهای منجر به 
شکست ترانسفورماتور، اهميت 

بردار شبکه -زيادی برای بهره
شکست و خطای. پيدا کرده است

اساسی 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 

گردد که بعلت کاهش قابليت 
اطمينان سيستم در تداوم انتقال 

انرژي، تبعات به مراتب بيشتري
با اين حال، . را به دنبال دارد
وقوع خطا در 

ترانسفورماتورهای قدرت به 
داليل گوناگون و از جمله پيری 

جود در ترانسفورماتورهای مو
شبکه، امری اجتناب ناپذير می 

بسياری از خطاهای . نمايد
اساسی ترانسفورماتور و از 
جمله خطاهای مکانيکی سيم 
پيچی، هسته و تانک، تخليه 

با پايش ارتعاش .. جزئی و 
ترانسفورماتور قابل رصد، 
از . شناسايی و جايابی هستند

عمده ترين مزايای توسعه سيستم 
خيص ارزيابی وضعيت و تش

عيوب ترانسفورماتورهای قدرت
مبتنی بر اندازه گيری ارتعاش، 

آنالين بودن آن و عدم نياز به 
 .قطع انتقال توان در شبکه است
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بررسي امكان افزايش 
ظرفيت پستهای انتقال 

موجود و خط تغذيه آننده 
از طريق اتصال آن به 
ولتاژ باالتر در شرايط 

بدون تخريب(اضطراري 
 )پست

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

پس از : محصول نهايي
انجام پروژه اين امکان 

آيد که در هر  بوجود می
پست انتقال قبل از 

تخريب آن ابتدا بررسی 
نجام شود تا با جامعی ا

حداقل تغييرات بتوان از 
های مختلف آن  سازه

استفاده نمود و با اتصال 
ولتاژ باالتر به همان سازه
، ظرفيت پست را افزايش

ضمنًا بررسی کنيم . دهيم
که از ديگر تجهيزات 

پست موجود تا سر حد 

نياز شديد به ايجاد ظرفيتهاي  -١
جديد در شبكه تحت پوشش برق 

خصوصًا در منطقه اي تهران م
شهرهای با تراکم جمعيت 

وچگالی مصرف زياد که قيمت 
زمين نيز عامل محدود کننده 

تراآم شديد بار در -٢باشد  می
ايستگاههاي فوق توزيع 

خصوصا قديمي و داخل شهري 
عدم امكان تامين زمين جديد -٣

جهت احداث ايستگاه که قيمت 
زمين نيز عامل محدود کننده 

زمين باشد آه در مقدار  می
بکاررفته صرفه جويی زيادی 
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امکان استفاده کنيم تا با 
حداقل هزينه بتوان 

ظرفيت پست را افزايش 
: اهداف مورد انتظار .داد
افزايش ظرفيت پست -١

انتقال بدون تخريب آن و 
با حداقل تغييرات در 

حفظ باس بار -٢پست 
-٣پست انتقال موجود 

استفاده از سازه فلزی 
گنتری ورودی پست 

استفاده از سازه -۴انتقال 
فلزی گنتری خروجی 

استفاده از -۵پست انتقال 
کيلوولت  ٢٣٠ترانسهای 
لوولت کي ۴٠٠در پست 

استفاده از خط انتقال -۶
کيلوولت در ولتاژ  ٢٣٠
ايجاد -٧کيلوولت  ۴٠٠

حداقل تغييرات مورد نياز
در پست انتقال بمنظور 

-٨افزايش ظرفيت آن 
اندازه گيريهای ميدانی 

مورد نياز بصورت گام 
 به گام

شود چراکه زمين پست با  می
ولتاژ باالتر حتما بزرگتر از 
تر  مساحت پست با ولتاژ پايين

بوده و ضمنًا در بعضی موارد 
امکان توسعه فيزيکی پست از 
 -۴. نظر تامين فضا وجود ندارد

نياز به انجام مطالعات هماهنگي 
عايقي و مطالعات سيستم و شبكه

شامل پايداري ولتاژ،  قدرت
حالت گذرا، ديناميكي، پخش بار 
و امكان اتصال به خط انتقال و 

 آيلوولت ۴٠٠و  ٢٣٠رينگ 
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امكان سنجي و مطالعه 
افزايش ظرفيت خطوط و 
آاهش حريم با استفاده از 

هاي جديد از جمله  طرح
هاديهاي پر ظرفيت، 

با ...و  FACTSادوات 
ارائه راهكارهاي بهينه و 

 عملياتي 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

مطالعات: محصول نهايي
افزايش ظرفيت خطوط و 
آاهش حريم با استفاده از 

هاي جديد از جمله  طرح
هاديهاي پر ظرفيت، 

با ...و  FACTSادوات 
ارائه راهكارهاي بهينه و 

عملياتي اهداف مورد 
کاهش فواصل -١: انتظار

 -٢افقي و عمودي فازها 
کاهش مساحت زمين 

کاهش وزن  -٣اشغالي 
پايه ها و نماي ظاهري 

امکان  -۴زيباتر آنها 
نصب پايه ها در وسط 

اتوبانها با توجه به ابعاد 
امکان نصب  -۵کم آنها 

تر خطوط با ولتاژ باال
درحريم خطوط موجود 

کاهش راکتانس سلفي  -۶
افزايش ظرفيت  -٧خط 

افزايش  -٨خازني خط 
خط SILقدرت طبيعي يا 

کاهش تلفات و افت  -٩
افزايش  -١٠ولتاژ خط 

ظرفيت خطوط و توان 
 انتقالي

نياز شديد به انجام مطالعات -١
دقيق با عنايت به هزينه هاي 
سنگين احداث خطوط جديد و 

آمبود شديد -٢ي جديد ظرفيتها
با گسترش و -٣منابع مالي 

توسعه شهرها و افزايش مراکز 
صنعتي ميزان مصرف انرژي 

الکتريکي نيز افزايش مي يابد و 
ما در جهت تامين اين انرژي 

مجبور به احداث خطوط انتقال 
جديد و يا افزايش ظرفيت خطوط

با توجه به . قديمي مي باشيم 
ي از حريم خطوط انتقال مشکالت

قبيل کمبود و گراني زمين ، 
مشکالت زيست محيطي مانند 

تخريب درختان جنگلي و 
همچنين تصاحب قانوني زمين و 

اخذ مجوزات الزم ، در برخي 
موارد ايجاد خطوط انتقال جديد 

در اين . را توجيه نمي نمايد 
شرايط است که کمپکت سازي 

خطوط با کاهش فواصل فازي و 
طوط در نتيجه کاهش حريم خ

انتقال در بسياري موارد عالوه 
بر اقتصادي نمودن طرحها از 

تخريب جنگلها وهرز رفتن 
زمين زير خطوط تا حد زيادي 
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جلوگيري مي نمايد و با اين 
مقدمه ميتوان به دنبال بررسي و 

بكارگيري فناوري هاي جديد 
همانند خطوط کمپکت، خطوط 

 . بود FACTSگازي و ادوات 
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بررسی وضعيت کليدهای
قدرت از ديدگاه ولتاژ 

در) TRV(بازيابی گذرا 
شبکه انتقال برق 

ای خوزستان و  منطقه
ارائه راهکارهای 

بهبود عملکرد (اصالحی 
 )آنها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

استا نياز است در اين ر
که ملزومات انتخاب 
کليدهای قدرت شبکه 

انتقال از منظر قابليت 
از منابع  TRVتحمل 

موثق بين المللی 
استانداردهای معتبر بين (

) IEEEو  IECالمللی 
استخراج شده و در ادامه 
آن، دستورالعمل ارزيابی 
وضعيت کليدهای قدرت 

در شبکه TRVاز ديدگاه 
ای  انتقال برق منطقه

. وزستان تدوين گرددخ
سازی  پس از آن، با شبيه
شبکه انتقال برق 

ای خوزستان در  منطقه
افزارهای معتبر،  نرم

دستورالعمل تدوين شده 
بر روی کليدهای شبکه 
اعمال شده و ملزومات 
. مورد نظر مطالعه شود

در نهايت پس از مشخص
شدن موارد خطر آفرين، 

راهکارهای اصالحی 
 .ارائه گردد

متداول و متعارف در بطور 
سراسر شبکه انتقال کشور، 

های قدرت  هنگام انتخاب کليد
تنها به مشخصه قابليت قطع آن 

شود درحاليکه اين  توجه می
رويه به اشتباه ساری و جاری 

بر اساس استانداردهای . است
 IECهمچون (معتبر بين المللی 

راه درست و اصولی ) IEEEو 
آن، انتخاب کليدهای قدرت بر 

اساس قابليت تحمل ولتاژ بازيابی
با توجه به . است) TRV(گذرا 

خطرآفرين بودن اين رويه اشتباه
و مشاهده شدن متوالی نتيجه آن 

انفجار و منحدم شدن کليدهای (
نياز به اصالح آن بيش ) قدرت

از پيش از ضروريات شبکه 
سراسری انتقال کشور و علی 
الخصوص شبکه انتقال برق 

تان جلوه نمايی منطقه ای خوزس
 .کند می
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بررسي فني و اقتصادي 
به آارگيري شمع هاي 

مارپيچ به عنوان 
هاي  فونداسيون برج

خطوط فوق توزيع و 
انتقال شرکت برق 

 اي هرمزگان  منطقه

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
و فوق  انتقال
 توزيع

دستيابي به روشي جهت 
حل مشكالت احداث 

خطوط فوق توزيع و 
انتقال نيرو آه ضمن 

افزايش سرعت اجرا و 
قابليت اطمينان در 

پيايداری مکانيکی خطوط
انتقال نيرو، آاهش هزينه 

هاي اجرايي را نيز به 
 . همراه داشته باشد

توجه به افزايش روزافزون با 
نياز استان هرمزگان به برق 

بيش از متوسط کشوری و در 
نتيجه نياز به توسعه صنعت برق
در استان، استفاده از تکنولوژی 

پيشرفته و به روز در اين 
صنعت اهميت بسيار بيشتری 

از آن جايی که . پيدا می نمايد
توسعه خطوط انتقال و توزيع 

ه اين نيرو از ضروريات توسع
صنعت در استان هرمزگان می 

باشد، استفاده از تکنولوژی های 
جديد در اين بخش نيز حائز 

در زمين . اهميت بيشتری است
هايی که مانند بسياری از نقاط 

سرزمين مادری در استان 
هرمزگان خاک ضعيف و سست 

دارند، فونداسيون برج های 
خطوط انتقال نيرو به روش های

ند که درصدمختلفی اجرا می شو
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بااليی از هزينه احداث خطوط 
مربوط به فونداسيون می باشد ، 

بنابراين استفاده از فونداسيون 
هايی که با سرعت بيشتر و 
هزينه کمتر احداث شوند و 

همچنين برای استفاده در خاک 
های ضعيف نيز مناسب باشند 
اهميت ويژه ای دارد و هزينه 

های ناشی از احداث خطوط را 
 . تب کاهش می دهدبه مرا

١۶
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بررسي روش هاي نوين 
در اجراي فونداسيون 
هاي برج هاي خطوط 

انتقال و فوق توزيع 
شرکت برق منطقه ای 

 هرمزگان 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

روش ها و شناسايي 
تكنولوژي هاي جديد 

جهت اجراي فونداسيون 
خطوط انتقال استان 

هرمزگان با هدف آاهش 
هزينه و زمان احداث 

فونداسيون با استفاده از 
 تجارب ساير کشورها 

به دليل شرايط خاص استان 
هرمزگان و عبور خطوط فوق 
توزيع و انتقال از مسيرهای دور
از دسترس و يا دامنه کوه ها و 

ناطق آوهستاني با پوشش م
طبيعي عبور مي آند و به دليل 

عدم وجود جاده دسترسي در 
بسياری از مسيرهای عبور 
شبکه و همچنين عدم امكان 
عبور ماشين آالت سنگين، 

دسترسی به محل فونداسيون ها 
و اجرای فونداسيون ها با 

مشکالت عديده ای مواجه است 
و موجب طوالني شدن زمان 

گسترده اراضی اجرا، تخريب 
مسير برای انتقال ماشين آالت و 

مصالح به پای کار و بروز 
ممانعت های اجرايی متعدد می 

گردد و عالوه بر هزينه های 
معمول اجرای فونداسيون، 

هزينه های اضافي زيادي را در 
قالب پرداخت خسارت ها، 

رسيدگی به دعاوی و طرح 
شکايت ها در محاکم قضايی و 

. يل مي نمايدبه شرآت تحم... 
لذا بازنگری در روش های 

اجرای فونداسيون ها در استان 
هرمزگان ضروری به نظر می 

نظر به اين که شرايط . رسد
اقليمی و جغرافيايی مشابه استان 
هرمزگان در نوار ساحلی جنوب

کشور و ساير نقاط جهان نيز 
وجود دارد، لذا فارغ از نوع 
طرح فونداسيون، استفاده از 

ت ساير کشورها برای تجربيا
شناسايي روش های نوين 

اجرايی و ارائه راهکارها و 
دستورالعمل های بومی قابل 

اجرا برای کاهش زمان و هزينه 
با لحاظ نمودن (های اجرايی 

نظرات مشاورين شاغل در 
سطح کشور از بعد اجرايی 
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طرح های فونداسيون ) بودن
های برج های خطوط انتقال و 

برق مورد فوق توزيع نيروی 
 . انتظار می باشد

١۶
٨ 

بررسي شرايط امكان 
وقوع فرورزنانس در 

خطوط آابلي ارايه 
راهكار عملي جهت 

جلوگيري از وقوع اين 
 پديده

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

شرايط وقوع بررسي 
پديده فرورزنانس در 

آيلو  ۶٣خطوط آابلي 
ولت برق منطقه اي يزد 

و ارايه راهكار جهت 
جلوگيري از وقوع اين 

 پديده

خسارات ناشي از وقوع پديده 
 فرورزنانس در خطوط آابلي
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تحليل پارامترهای کيفيت 
توان با ورود ديناميکی 

واحدهای بزرگ 
 شبکه خورشيدی به 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

هدف از اين پروژه رفع 
مشکالت کيفيت توان 

ناشی از وجود اين 
نيروگاه ها در شبکه 

 قدرت

دليل سير صعودی سرمايه به 
گذاری در زمينه نيروگاه های 
خورشيدی و وجود نگرانی در 

 اين زمينه
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بررسي روش هاي نوين 
در اجراي فونداسيون 
هاي برج هاي خطوط 

انتقال و فوق توزيع 
نيروي برق با توجه به 
شرايط آار در اراضي 
استان گيالن و تجارب 

 ط دنيامشابه در ساير نقا

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

شناسايي روش ها و 
تكنولوژي هاي جديد 

جهت اجراي فونداسيون 
خطوط انتقال استان گيالن

با هدف آاهش هزينه و 
 زمان احداث فونداسيون

توجه به اين که به دليل شرايطبا 
خاص استان گيالن آه عمدتًا 
خطوط انتقال از شاليزارها يا 

مناطق آوهستاني با پوشش 
طبيعي عبور مي آند و به دليل 

عدم وجود جاده دسترسي و 
همچنين عدم امكان عبور ماشين 
آالت سنگين، دسترسی به محل 

فونداسيون ها و اجرای 
ديده فونداسيون ها با مشکالت ع

ای مواجه است و موجب 
طوالني شدن زمان اجرا، 

تخريب گسترده اراضی مسير 
برای انتقال ماشين آالت و 

مصالح به پای کار و بروز 
ممانعت های اجرايی متعدد 

گرديده و عالوه بر هزينه های 
معمول اجرای فونداسيون، 

هزينه های اضافي زيادي را در 
قالب پرداخت خسارت ها، 

عاوی و طرح رسيدگی به د
شکايت ها در محاکم قضايی و 

. به شرآت تحميل مي نمايد... 
لذا بازنگری در روش های 

اجرای فونداسيون ها در استان 
گيالن ضروری به نظر می 

نظر به اين که شرايط . رسد
اقليمی و جغرافيايی مشابه استان 

گيالن در ساير نقاط جهان نيز 
وجود دارد، لذا فارغ از نوع 

داسيون، استفاده از طرح فون
تجربيات ساير کشورها برای 

شناسايي روشهای نوين اجرايی 
و ارائه راهکارها و دستورالعمل

های بومی قابل اجرا برای 
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کاهش زمان و هزينه های 
با لحاظ نمودن نظرات (اجرايی 

مشاورين شاغل در سطح کشور 
طرح های ) از بعد اجرايی بودن

فونداسيون های برج های خطوط
نتقال و فوق توزيع نيروی برق ا

 .مورد انتظار می باشد

١٧
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بررسي و امكان سنجي 
فني و اقتصادي تقويت 

خطوط تك مداره 
آيلوولت موجود به دو۶٣

مداره، شامل تقويت برج 
 و فونداسيون 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

اهداف مورد انتظار و 
 -١محصول نهايي تحقيق 

ارائه روش هاي تقويت 
فونداسيون و مقايسه فني 

و اقتصادي تقويت 
فونداسيون موجود با 

احداث فونداسيون جديد 
ارائه طرح دآل  -٢

تقويت شده جهت تبديل 
خط تك مداره به دو مداره

ش باند حريم بدون افزاي
ارائه طرح دآل جديد  -٣

بر روي فونداسيون 
تقويت شده براي تبديل 

و  ٣،  ٢خط تك مداره به 
جهار مداره بدون افزايش 

مقايسه فني  -۴باند حريم 
و اقتصادي تقويت 

چهارمداره بدون برج و 
دآل با احداث خط جديد 

مقايسه زماني تقويت  -۵
خط موجود با احداث خط 

 جديد 

ه به شرايط خاص منطقه با توج
اي نظير ارزشمند بودن 

اراضي، خاك سست منطقه و 
شرايط خاص احداث خطوط 

، احداث خطوط ... انتقال و 
جديد فوق توزيع و انتقال نيرو 
از مسائل و معضالت اساسي 

صنعت برق استان بوده، لذا با 
توجه به رشد بار و پر شدن 

ظرفيت خطوط موجود، يكي از 
به منظور  بهترين روش ها

توسعه شبكه استفاده از امكانات 
. و حريم خطوط موجود مي باشد

در اين راستا تبديل خطوط 
( موجود تك مداره به دو مداره 

از طريق روش هايي ) يا بيشتر
به (نظير تقويت فونداسيون 

عنوان مثال با استفاده از 
و تقويت برج هاي ) ميكروپايل

موجود و يا طراحي برج جديد 
استفاده از فونداسيون  با شرط

تقويت شده يكي از آارگشاترين 
روش ها در آاهش هزينه و 

زمان احداث خطوط است و از 
آنجائي آه طرحي مشابه در 

سطح ملي انجام نگرفته است، با 
استفاده از توان فني و مهندسي 
داخل مي توان نسبت به انجام 

مطالعات مرتبط با موضوع 
 .پرداخت 
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بررسی و امکان سنجی 
استفاده از ادوات 

FACTS برای پخش بار
بهينه در شبکه برق گيالن

در راستای تعديل 
بارگذاری خطوط انتقال و

 فوق توزيع منطقه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 گيالن

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

 -١: مورد انتظاراهداف 
بررسی دقيق شبکه انتقال 

شبکه و يافتن خطوط 
جايابی  -٢انتقال پربار 

بهينه ادوات موصوف به 
گونه ای که تعديل 

متناسب بار روی خطوط 
انتقال ميسر گردد و نياز 
به توسعه نامتوازن شبکه 

بررسی  -٣از بين برود 
فنی و اقتصادی و ارائه 
صرفه جويی های حاصله

 گزارش در قالب 

پروژه مذکور در راستای 
های کشوری ¬اولويت

های ¬باشد، زيرا شبکه¬می
انتقال عموما در شرايط حداکثر 

باری شبکه دچار ¬توليد و کم
) Congestion(تراکم بار 

شوند و برای اينکه بتوان ¬می
بار عبوری از مبدا به مقصد را 
بين خطوط موجود بين دو ناحيه 

به صورت متوازن پخش کرد 
ياز به استفاده از ادوات ن

. باشد¬موصوف در شبکه می
الزم به ذکر است که خطوط 

خط انتقال  ١٠انتقال ذيل جزء 
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رشت  -: باشند-پربار کشور می
 –سر ¬پره -پونل  –شمالی 
 -الکان  –سر ¬پره -نفوت 

 عضدی  -نيروگاه گيالن 
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بررسي خطر فرونشست 
دشت هاي استان زنجان و

قزوين بر خطوط انتقال 
فشار قوي با استقاده از 
تصاوير ماهواره اي و 
سيستم هاي اطالعات 

 مكاني

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

اين پروژه با استفاده در 
از تصاوير ماهواره ای و

ساير روشهای موجود 
نسبت به شناسايی محل 

های فرونشست اقدام 
و با استفاده از. خواهد شد

نتايج پروژه جهت تغيير 
مسير خطوط موجود و يا 
جلوگيری از توسعه شبکه
در مناطق شناسايی شده 
به منظور جلوگيری از 
بروز حادثه و خسارت 

 .خواهد شد اقدام

با عنايت به استفاده بی رويه 
آبهای زير زمينی در چند سال 
آينده با پديده فرونشست دشتها 

 مواجه خواهيم شد
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بهينه سازی ارتفاع 
آبگيری از مخزن سد با 

هدف بيشينه انرژی 
برقابی و کمينه خسارت 
وارده به تاسيسات برقی 

و مکانيکی در محل و 
گی تجهيزات انتقال آبشست

برق پايين دست سد با در 
نظر گرفتن اثر پديده 

 تغيير اقليم

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

نهايت با توجه به منطقه 
مورد مطالعه و با استفاده 

از معادله بيالن و به 
افزارهای ¬نرم کمک
سازی و مديريت ¬شبيه

 WEAPمنابع آب مانند 
و با توجه به اثر پديده 

تغيير اقليم، ميزان آورد 
رودخانه و به دنبال آن 

ميزان ذخيره مخزن سد 
های مختلف، ¬در ماه

محاسبه شده و به کمک 
های ¬الگوريتم

فرااکتشافی، مقدار بهينه 
توابع هدف شامل بيشينه 

ينه انرژی برقابی و کم
کردن عدم تامين نيازهای 

دست، محاسبه ¬آبی پايين
 شود¬می

در اين تحقيق هدف اول تعيين 
محل بهينه برای برداشت آب 
بمنظور حداکثر کردن انرژی 

آبی توليدی و هدف دوم ¬برق
کمينه کردن عدم تامين نيازهای 

دست با در نظرگرفتن¬آبی پايين
اثر پديده تغيير اقليم در 

ی و خشکسالی های ترسال¬دوره
استفاده از يک مدل بهينه . است

سازی برای تعيين ميزان 
رهاسازی از مخزن و همچنين 

تعيين تراز آن در هر دوره 
زمانی به منظور دستيابی ابه هر

دو اين اهداف در اين مطالعه 
الزم بذکر است . شود¬انجام می

که کاهش خسارت ناشی از 
آبشستگی تجهيزات انتقال برق 

در هنگام  دست¬پايين
آسا و مواقع ¬های سيل¬باران

ترسالی نيز جزو اهداف مهم در 
شايان ذکر . باشد¬اين تحقيق می

است که در تحقيقات گذشته با 
اين ديد به مساله توليد انرژی 

آبی با در نظر گرفتن اثر ¬برق
تغييرات اقليم و آبشستگی 
دست¬تجهيزات انتقال برق پايين

بصورت همزمان نگريسته نشده 
 . بود

١٣
٩۶ 

١٧
۵ 

تحليل فنی و اقتصادی 
استفاده از برقگيرهای 
خط در مناطق صاعقه 

روشهای نوين (خيز 
 )جهت حذف سيم گارد 

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

اين پروژه می تواند انجام 
ديد مناسبی در خصوص 

شرايط بکارگيری اين 
روشها مزايا،معايب و 

حتی هزينه های آن فراهم
 .نمايد

از آنجاييکه احداث سيم گارد 
عالوه بر هزينه های زياد در 
برخی موارد بهره برداری از 

پروژه را به تاخير می اندازد و 
يا انجام آن به صورت خط گرم 

هزينه های مستلزم صرف 

١٣
٩۶ 
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بلوچس
 تان

گزاف می باشد به عالوه برخی 
مواقع اجرای سيستم زمين به 

دليل نوع خاک و يا ساير 
محدوديتها تحقق مقاومت زمين 

مطلوب را ميسر نميسازد در 
چنين مواردی بکارگيری 

برقگيرهای خط می تواند به 
عنوان يک راهکار مطرح باشد 

همچنين برخی روشهای جديد .
يشنهاد نيز در حذف سيم گارد پ

 .گرديده اند

١٧
۶ 

انجام مطالعات در 
خصوص استفاده از 

برقگيرهای آويزی در 
کيلو ولت  ٢٣٠خط 
تير (سراوان  -خاش

فاقد سيم  Hسيمانی 
 ).گارد

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

انجام مطالعاتی در 
خصوص تهيه و اجرای 

مناسب ترين نوع برقگير 
آويزی در مناسب ترين 
نقاط خط با هدف کاهش 
حوادث منجر به خروج و

خاموشی در اولويت 
.کاری شرکت قرار دارد

کيلوولت خاش  ٢٣٠خط 
 ١۵٠سراوان با طول حدود 

عنوان تنها مسير کيلومتر به 
تغذيه کننده شهرستان سراوان از

اهميت باالئی برخوردار است 
ولی با توجه به ماهيت اين خط 

که از نوع تک مدار تير سيمانی 
و بدون سيم گارد ميباشد همواره 

اصابت صاعقه به خط موجب 
خروج خط گرديده به گونه ای 
که فقط در شش ماهه اول سال 

را مورد خروج اين خط٩جاری 
 داشتيم

١٣
٩۶ 

١٧
٧ 

بررسی انواع پوشش های
و انتخاب ) RTV(عايقی 

بهترين پارامترها جهت 
 .مناطق جنوبی استان

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

مطالعاتی در انجام 
خصوص مناسب ترين 

مشخصات فنی اين نوع 
مواد و همچنين نحوه 

اجرا ميتواند نقش مهمی 
در کاهش هزينه ها و 
همچنين حوادث شبکه 

 گردد

با توجه به نو بودن تکنولوژی 
در کشور،  RTVپوشش های 

تنوع باال و کمبود استاندارد های 
خاصی در اين خصوص و لزوم 

به خصوص  استفاده از اين مواد
 در نواحی جنوبی استان

١٣
٩۶ 

١٧
٨ 

مطالعه و امکان سنجی 
فنی و اقتصادی 

Unmaned  نمودن
پستهای فوق توزيع شبکه 

برق استان، به ترتيب 
 اولويت های مطالعه شده

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

تسريع در انجام مانور 
های شبکه و کاهش 

خطاهای ناشی از نيروی 
 انسانی 

با توجه به مشکالت مالی شرکت
 در جهت کاهش هزينه ها

١٣
٩۶ 

١٧
٩ 

مطالعه و طراحی و 
 Interfaceساخت 
جهت جمع آوری مناسب 

و اتصال داده های 
کنتورهای پست های دور 

دست و فاقد بستر 
مخابراتی ناپايدار به 

سرور مرکزی در 
 زاهدان

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

تمرکز داده های قرائت 
تهيه  شده در يک محل و

کتابچه مطالعاتی، طرح ، 
 دستگاه مورد نظر

تسريع در قرائت کنتورهای 
 پست ها

١٣
٩۶ 

١٣جلوگيری از عملکرد بی مورد کاهش خاموشی های مطالعات و انتقال شرآت مطالعه علل خروج ١٨
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 ٢٠Kwنابجای خطوط  ٠
در اثر فالت در فيدر 
مجاور و ساخت رله 

ميکروپروسسوری جهت 
جلوگيری از قطع نابجا 
فيدر های مجاور منطقه 

 چابهار

برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

و فوق 
توزيع

توسعه بهينه 
هاي    شبكه

انتقال و فوق 
 توزيع

 ٩۶ رله های حفاظتی  ناخواسته

١٨
١ 

تحليل و بررسی، 
 -سنجی فنی امکان

اقتصادی استفاده از 
های جديد در  فونداسيون

کيلوولت  ۶٣خطوط 
 استان

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

طرح جديد فونداسيون به 
همراه گزارش فنی و 

 اقتصادی

ه اجرای فونداسيون و تغيير نحو
مقايسه فنی و اقتصادی دو طرح 

 و هزينه های بهره برداری

١٣
٩۶ 

١٨
٢ 

ارايه راهکارهايی جهت 
افزايش ظرفيت تبادل 

رينگ  ۶٣انرژی خط 
زاهدان و مقايسه 

راهکارهای ارائه شده از 
نظر ميزان افزايش 

ظرفيت تبادل انرژی با 
در نظر گرفتن صرفه 

به شرط قابليت اقتصادی 
 اجرايی

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

 تهيه گزارش کامل
افزايش ظرفيت تبادل انرژی با 
در نظر گرفتن صرفه اقتصادی 

 به شرط قابليت اجرايی

١٣
٩۶ 

١٨
٣ 

تحليل و بررسی، 
 -سنجی فنی امکان

اقتصادی استفاده از 
های کمپکت در  برج

خطوط انتقال نيرو به 
منظور افزايش ظرفيت 
انتقال انرژی و کاهش 

فواصل فازی، (حريم 
تحصيل حريم، کاهش 

 در سطح استان) ميدان

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي    شبكه
انتقال و فوق 

 توزيع

افزايش ظرفيت انتقال انرژی  تهيه گزارش کامل
 کاهش حريم 

١٣
٩۶ 

١٨
۴ 

طراحی و ساخت سيستم 
دسترسی سريع و 

بازرسی شبکه های فوق 
توزيع و انتقال شبکه برق

 خوزستان 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

در اين طرح، ساخت 
دستگاهی مؤثر و مناسب 

برای بازرسی اجزاء 
خطوط انتقال برق، در 

مواقع بحران و در ساير 
. موارد مدنظر می باشد

ويژگيهای مناسب دستگاه 
از نظر قابليت دسترسی 

سريع و مؤثر به نقاط 
مورد نظر و انجام 

وتاه ترين عمليات در ک
زمان از ويژگيهای اين 

ندوين دانش . طرح است
فنی وساخت آن در داخل 
ضمن ضرورت، ميتواند 

از مشکالت واردات 

افزايش ريزگردها در آسمان 
ايران بخصوص استان 

خوزستان ناشی از شرايط 
شور و همسايگانی سرزمينی ک

چون عراق و سوريه و مشکالت
سياسی اين کشورها و عدم 

مديريت اين معضل و همچنين 
آلودگی های صنعتی با توجه به 

رشد فعاليت های صنعتی در 
کشور، موجبات قطع برق را 

با اين شرايط . فراهم نموده است
شبکه برق ايران و به طبع مقره 
های شبکه برق در دوره زمانی 

هتری آلوده شده و اين کوتا
آلودگی ها در مناطقی که دارای 
هوايی مرطوب و شرجی هستند 

١٣
٩۶ 
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تکنولوژی و عدم 
دسترسی به پشتيبانی 

سريع محصوالت 
. وارداتی را مرتفع نمايد 

بيشتر می باشد همچنين شكستگي
ها،  يا ترك خوردگي مقره

شكستگي پايه، نشست آراس 
آرم، خرابي تجهيزات ايمني مثل 

گيرها و بسياري  آات اوتها، برق
موارد ديگر، داليلي براي ايجاد 

. هستندها  خاموشي در شبكه
عالوه بر تمام موارد فوق انجام 

اي جهت بررسي مانورهاي دوره
وضعيت خطوط و نيز ايجاد 

تغييرات در شبكه برحسب 
موقعيت و شرايط خاص، تعداد 

ها را به خود  زيادي از خاموشي
اين طرح، در. دهد اختصاص مي

زمينه استفاده از سيستمهای 
مدرن و متناسب با شرايط شبکه 

ان توسعه می يابد استان خوزست
تا در مواقع بحران و در شرايط 
معمول، بتواند در زمان کمتر به 

 . عمليات بازرسی خط بپردازد

١٨
۵ 

بررسی وضعيت 
تجهيزات و تاسيسات 

شبكه انتقال و فوق توزيع 
استان در شرايط بحران و

آسيب پذيري و ميزان 
شناسايي نقاط ريسک 

پذير شبکه و ارائه 
سناريوها يا طرح های 
 الزم جهت مقابله با آن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

گزارش نهايی بررسي در
خصوص وضعيت 

تجهيزات و تاسيسات 
عشبكه انتقال و فوق توزي

شناسايي و تعيين نقاط ريسك 
پذير در تجهيزات و تاسيسات 
شبكه در زمان وقوع حوادث 
طبيعي در شرايط بحراني و 

برآورد ميزان آسيب پذيري آنها 
و ارائه راهكارها و سناريوهای 

 الزم

١٣
٩۶ 

١٨
۶ 

وضعيت بررسی 
تجهيزات و تاسيسات 

شبكه انتقال و فوق توزيع 
استان و ميزان آسيب 

پذيري و شناسايي نقاط 
ريسک پذير شبکه با 

رويکرد پدافند غيرعامل 
و ارائه سناريوها يا طرح 
های الزم جهت مقابله با 

 آن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 
ل سيستم انتقا

و فوق توزيع

گزارش نهايی بررسي در
خصوص وضعيت 

تجهيزات و تاسيسات 
شبكه انتقال و فوق توزيع

شناسايي و تعيين نقاط ريسك 
پذير در تجهيزات و تاسيسات 

شبكه در زمان وقوعحوادث غير
طبيعي از ديدگاه پدافند غيرعامل

و برآورد ميزان آسيب پذيري 
آنها و ارائه راهكارها و 

 سناريوهای الزم

١٣
٩۶ 

١٨
٧ 

امکان سنجی ساخت 
دستگاهی جهت تعيين 

محل 
در )پارگی،قطعی(دقيق

هادی های خطوط هوايی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

امکان سنجی ساخت 
دستگاه عيب ياب هادی 

 های خطوط

مکانيزه شدن نظارت بر خطوط 
در جهت نظارت موثر تر و 

 دقيقتر

١٣
٩۶ 

١٨
٨ 

ايجاد سيستم جامع نظارت
 مبتنی بر تلفن همراه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 فارس

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

 اجرا
نظارت بر شبکه و ارسالسيستم 

فرامين رله ها به مديران بهره 
 برداری از طريق تلفن همراه

١٣
٩۶ 

١٣بازرسی از خطوط انتقال برق و هوايی خطوط بازديد پايش خطوط انتقال شرآت تجهيز پهباد بازرس خط ١٨
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برق با تکنولوژی پيل سوختی ٩
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

و فوق 
توزيع

و تجهيزات 
سيستم انتقال 
و فوق توزيع

انتقال و فوق توزيع با 
استفاده از ربات پرنده 
سبب کاهش هزينه و 

زمان بازديد می گردد که 
امکان بازديد های دوره 

ای بيشتری را برای برق 
. منطقه ای فراهم می کند

عالوه براين قابليت نصب
دوربين ترموويژن امکان 
بازديد حرارتی خطوط و 

تجهيزات سيتم انتقال و 
زيع را به راحتی فوق تو

عالوه بر. ميسر می سازد
موارد ذکر شده، استفاده 
از تکنولوژی پيل سوختی

امکان پرواز مداوم را 
جهت مأموريت های 

 .طوالنی فراهم می آورد

قدرت در ايران توسط اپراتورها 
انجام می شود که خطرات 

در پی دارد، لذا اين زيادی 
شرکت با بکارگيری پهپادها 

باعث کاهش استفاده از نيروی 
انسانی و همچنين افزايش دقت 
شده است و همانطور که شاهد 
هستيم امروزه اين پهپادها در 

کشورهای توسعه يافته و 
پهپاد . پيشرفته استفاده می شود

بازرس موجب کاهش خطرات 
های خطوط  جانی در بازرسی

از جمله مزايای . ده استبرق ش
اين پهپادهای بازرس خطوط 

برق، امکان پرواز در مناطق 
مرتفع، امکان ارسال اطالعات 
صحيح به اپراتور و دارا بودن 

سيستم ضبط تصوير، پرواز در 
حريم خطوط فشار قوی بدون 

توان نام  نياز به خاموشی را می
 .برد

٩۶ 

١٩
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بررسی و ارائه روشی  -
مناسب جهت تعويض سيم

هادی خطوط عبور از 
 دريا بصورت برقدار

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

با تعويض هادی های 
شبکه عبور از دريا 
قابليت اطمينان عدم 

گسيختی مکانيکی خط بر 
های مکانيکی و اثر تنش 

الکتريکی ناشی از 
برخورد صاعقه يا احتمال
اتصالی فاز به فاز يا فاز 
به زمين افزايش پيدا می 
کند و جهت تعويض می 

توان سرد و يا برقدار اين 
لذا با . کار صورت گيرد
توجه به شرايط و 

موقعيت تامين برق 
جزيره قشم از طريق دکل
های عبور از دريا اهميت

ن هادی ها در برقدار بود
هنگام تعويض بخوبی 

لذا يافتن . نمايان است
راهکارهای اجرايی آن 

با توجه به شرايط 
توپوگرافی مسير عبور از
دريا و اکولوژيک منطقه 
 .پاسخی مناسب می باشد

٢٣٠نظر به اينکه خط دو مداره 
کيلوولت عبور از دريا جهت 
در تامين انرژی جزيره مهم قشم 

سال پيش  ١۵حدود بيش از 
احداث شده است و به دليل 
مجاورت مستقيم با بخارات 

حاصل از آب دريا و خوردگی 
ناشی از يون کلر موجود در آن 
، عليرغم خاص بودن هادی در 

بعضی از نقاط که با دوربين 
های مخصوص بررسی شده 

است سطح هادی عبور از دريا 
دچار خوردگی شده است که اين 

موجب کاهش استقامت امر 
مکانيکی هادی در طول زمان 

از آنجائيکه در حال . خواهد بود
حاضر امکان کابلی کردن شبکه 

انتقال انرژی به جزيره قشم 
فراهم نشده است و در دورنمای 
ده سال اينده هيچ چيزی متصور 
نمی باشد لذا ضروری است که 
هادی فازهايی که دچار خوردگی

رم شده اند به صورت خط گ
تعويض گردد تا جزيره 

استراتژيک قشم دچار خاموشی 
نشود و با توجه به نداشتن تجربه
تعويض هادی دکل های عبور از
دريا نيازمند بررسی های علمی 

با توجه به. و فنی و اجرايی دارد
ضرورت استمرار انرژی و 

پايداری آن برای جزيره 

١٣
٩۶ 
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استراتژيک قشم و ضرورت 
ر ازنياز تعويض هادی های عبو

دريا با توجه به گذشت بيش از 
سال از عمر آن، و  ١۵

قرارداشتن در معرض آالينده 
های زيست محيطی از جمله 

يون کلر موجود در شرايط 
منطقه و اندازه گيری ها نشان از

ضرورت تعويض هادی های 
خطوط عبور از دريا را محرز 

 .می کند

١٩
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بررسی انواع پوشش های
و انتخاب  RTVقیعاي

بهترين مشخصه های فنی
جهت نقاط مختلف استان 

 . هرمزگان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

انجام مطالعاتی در 
خصوص مناسب ترين 
مشخصات فنی پوشش 

و و نحوه  RTVهای 
چگونگی جرا و پاشش آن
بروی سطح تجهيزات در 

نقاط مختلف استان 
 هرمزگان 

استفاده از تکنولوژی پوشش 
در اين استان و حتی RTVهای 

کشور، از يک سوی و تنوع باال 
و کمبود استاندارد های خاص 

در اين خصوص از سوی ديگر 
و لزوم استفاده از اين مواد در 

نقاط مختلف استان، به خصوص 
در نواحی جنوبی نوار ساحلی 
کشور ضرورت بررسی های 
 . الزم را عنيت بخشيده است

١٣
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تخمين سهم مشترکين 
شبکه، شبکه باالدست و 

پايين دست در ايجاد 
هارمونيك و فليكر در 

 شبكه برق يزد

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

انتقال سيستم 
و فوق توزيع

هدف تعين سهم مشترک 
و شبکه يا شبکه باالدست 

و پايين دست در توليد 
فليكر و هر يک از مؤلفه 
هاي هارمونيکي در نقطه

 اتصال مي باشد

ضرورت مشخص نمودن سهم 
مشترک و شبکه در توليد 

هارمونيك و فليكر وداوري 
درباره منشأ و عامل برهم زننده 

 کيفيت برق

١٣
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تعيين تابع الگوی 
تعميرات و قابليت 

اطمينان و پيش بينی 
 خرابی ها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

افزايش پايداری و قابليت 
اطمينان شبکه توانايی 

واکنش صحيح در حوادث
توجه بهپيش بينی نشده با 

تاريخچه خرابی ها 
تعويض به موقع و پيش 
از پايان يافتن عمر تجهيز
استفاده از شيوه های نوين

و متفاوت از قبيل 
 ترموويژن 

شناسايی الگوهای تکراری 
خسارات و خرابی ها پيش بينی 
مشکالت و خرابی های آتی پيش

بينی روند مشکالت و خرابی 
های آتی و بالطبع کاهش هزينه 

 تامين برق مطمئن ها 

١٣
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١٩
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تشخيص و بررسی پديده 
در ) PD(تخليه جزيی 

کابل های فشار قوی 
شبکه برق خوزستان در 
حالت برقدار به منظور 
تعيين سالمت وضعيت 
عايقی و اتخاذ راهکار 

 مناسب

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

خطوط پايش 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

اندازه گيری پديده  -١
تخليه جزيی در کابل 

اتخاذ  -٢قدرت 
الگوريتمی برای کاهش 

باتوجه به (نويز سيگنال 
کوچک بودن سيگنال 

تخليه جزيی ممکن است 
کامًال با نويز آميخته 

بررسی سيگنال  -٣) باشد
ها و تعيين محل های 
باال دارای پتانسيل خطر 

تعيين راهکار مناسب  -۴
برای هرکدام از محل 

های عيب براساس ميزان 

هدف از انجام اين پروژه ، تعيين
ميزان عيب کابل، مکان يابی و 

درنهايت تعمير و يا تعويض 
قسمت های معيوب جهت 

جلوگيری از بروز حوادث 
شديدتر مانند اتصال کوتاه است 

قاط که بر اثر عدم ترميم ن
تجهيزات . معيوب بروز می کند

کابل و مهم تر آز آن خود کابل 
دارای ارزش اقتصادی زيادی 
هستند که وقوع خطا بر روی 

تجهيزات عالوه بر آنکه 
خسارات مادی زيادی به همراه 
خواهد داشت ، کار برق رسانی 

١٣
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به منطقه يا شهر را دچار مشکل  ايراد وارده 
در اثر انجام اين . خواهد کرد

ی از وضعيت پروژه بازخورد
سالمت و طول عمر کابل 

خواهيم داشت و قبل از بروز 
عيب می توان نسبت به رفع 

 . اشکال اقدام نمود

١٩
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مقايسه عملکرد کليدهای 
خالء و گازی در قطع و 
وصل بارهای اندوکتيو و 

 خازنی

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

خطوط پايش 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

اعالم قطعيت در استفاده 
و يا عدم استفاده کليدهای 

 خالء و ارائه راهکار 

در حال حاضر مشخص نيست 
آيا می توان از بريکر خالء 
برای قطع و وصل بارهای 
خازنی و سلفی استفاده نمود 

واگر امکان پذير است چه 
 مشکالتی را به همراه دارد و

 روش رفع آن چيست؟ 

١٣
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امکانسنجی فنی و 
اقتصادی ورود و خروج 
خودکار راکتورهای سر 

 ۴٠٠خط خطوط 
 کيلوولت

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

ميزان تاثير ورود و  -١
خروج هر يک از 

راکتورهای سر خط بر 
کنترل ولتاژ شبکه 

بهينه کردن  -٢خراسان 
فنی و اقتصادی ورود و 
خروج فصلی راکتورهای

سر خط يا تعبيه بريکر 
برای ورود و خروج 

 راکتورها 

يکی از مهمترين معيارهای 
کيفيت توان شبکه برق، کيفيت 

تغييرات با عنايت به. ولتاژ است
باالی نياز مصرف شبکه 

خراسان در فصول تابستان و 
زمستان نسبت به هم و همچنين 
افزايش بار خطوط و ترانسها، 

در فصل تابستان با کاهش ولتاژ 
مواجه هستيم که استفاده از کليه 

ابزار اصالح توان راکتيو 
پاسخگوی اين کاهش ولتاژ 

در صورت بهره برداری . نيست
ولتاژ، خروج در شرايط کاهش 

يک خط يا يک ترانس می تواند 
باعث عملکرد رله های کاهش 
 . ولتاژ و بروز خاموشی گردد

١٣
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نظارت خودآار حرارتي 
 بر پست هاي فشارقوي

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

نظارت حرارتی  -١
تجهيزات اصلی شبکه 

های  شامل ايستگاه
تحليل  -٢فشارقوی 

هوشمند وضعيت دستگاه 
بر اساس دمای نقطه يا 

بخش هايی از دستگاه و 
و پيش بينی وقوع ... 

 خرابی در دستگاه

بازرسی و نظارت بر دمای 
های توليد و  تجهيزات و پست

توزيع برق يک نياز ضروری 
گهداری در بخش تعمير و ن

. شود صنعت برق محسوب می
های  يکی از بهترين روش

تشخيص دمای تجهيزات برق، 
استفاده از تصويربرداری 

در اين روش که . حرارتی است
های غيرتهاجمی و  جزو روش

شود،  غيرمخرب محسوب می
توان از فاصله چند متری با  می

با ايمنی کامل، به کمک يک 
مادون قرمز (دوربين حرارتی 

ميزان ) ل موج بلندبا طو
حرارت تجهيزات را تخمين 

در حال حاضر در کشور ما،.زد
ها توسط نيروی  اين بازرسی

های  انسانی و به کمک دوربين
های  حرارتی دستی در بازه

. شود زمانی مشخص انجام می

١٣
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هايی توليد  توان سيستم اما می
نمود که با استفاده از فناوری 

های گرمايی، عمليات  دوربين
رت و ارزيابی حرارتی نظا

تجهيزات توليد و توزيع برق را 
به صورت مدام و خودکار انجام 
دهد، به طوری که در صورت 
افزايش دمای تجهيزات، قبل از 

بروز حادثه کاربر را مطلع 
 .سازد
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بررسي امكان استفاده از 
يابي  هاي نوين نشت روش
 هاي روغني آابل

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

انجام اين پروژه دارای 
باشد که مزايای زيادی می

توان به موارد از جمله می
عدم نياز: زير اشاره نمود

به قطع جريان برق ، 
سرعت باالی تشخيص و 
زمان کوتاه عيب يابی و 

نياز به  رفع عيب ، عدم
حفاری زياد، هزينه 

کمتر، عدم نياز به سيستم 
کريوژنيک، سازگار با 
محيط زيست ، دقت و 

 صحت باال 

هاي روغني نشت روغن از آابل
هم از نظر زيست محيطي 

آند  هاي فراواني وارد مي آسيب
و هم فرآيند نشت يابي و اخذ 

بر و  مجوز و حفاري هزينه
ه به عبارتي ساليان. طوالني است

هاي به دليل نشت روغن و هزينه
يابي بالغ بر سه تا چهار  نشت

ميليارد از درآمد شرآت هزينه 
با استفاده از روش هاي . شود مي

يابي مي توان محل  نوين نشت
تر تعيين  نشت روغن را دقيق

يابي  آرد آه هم سرعت نشت
ها  يابد و هم هزينه افزايش مي
 . بابد آاهش مي
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سنجي پايش برخط  امكان
هاي  تجهيزات و محفظه
 ايستگاههاي گازي 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

انجام :محصول نهايي
مطالعات علمي و ارايه 
روشهاي مناسب براي 

پايش آنالين تجهيزات و 
هاي  محفظه

GIS ايستگاههاي گازي
-١: اهداف مورد انتظار

موقع عيوب و  تشخيص به
آاهش -٢اشكاالت 
 -٣هاي خاموشي  برنامه

افزايش -۴آاهش ريسك 
آمادگي يا  شاخص 

Avaliability ۵- آاهش
افزايش   -۶حوادث 

درآمدهاي آمادگي خدمات
 انتقال 

عدم امكان بازرسي مناسب و -١
دقيق تجهيزات ايستگاههاي 

در برخي موارد تعمير و ( گازي
نگهداري را با مشكل مواجه شده
است به عنوان مثال در بازرسي 

در  GISاز تجهيزات فشار قوي
حال حاضر از تجهيزاتي از قبيل

شود آه  استفاده مي... دوربين 
تعدادي از معايب قابل رؤيت 

صورتيكه بتوان  باشد در مي
تجهيزي مثل ربات جهت 

بازرسي داخل تجهيز فشار 
توان  بكار برد مي GISقوي

اطالعات بهتري از معايب و 
-٢.) وضعيت آن بدست آورد

اجبار و الزام به بي برق آردن 
تجهيزات ايستگاههاي گازي به 

پايش وضعيت (جهت بازديد
بدون خارج  GISهاي  آمپارت

اهش موجب آ از مدار آردن آن،
آمادگي  ريسك و افزايش شاخص

، آاهش Avaliabilityيا 
افزايش درآمدهاي  حوادث، 

آمادگي خدمات انتقال خواهد 
گران بودن روشهاي -٣.) شد

موجود و عدم توجيه اقتصادي 

١٣
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پاسخگو نبودن روشهاي -۴آنها 
موجود در داخل و خارج از 

 آشور

٢٠
٠ 

و ساخت سيستم طراحي 
هوشمند جهت جلوگيري 

از سرقت اجزاي دآلهاي 
 فشار قوي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

طراحي و ساخت سيستم 
آنترل مرآزي هوشمند 
به آمك روشهاي نوين 

جهت حلوگيري از سرقت
و اطالع رساني به موقع 

 آن

١٣افزايش پايداري و آاهش حوادث
٩۶ 

٢٠
١ 

بررسي وضعيت عايقي 
تجهيزات خطوط و 

پستهاي انتقال و فوق 
توزيع در شرايط وجود 
انواع آلودگي صنعتي و 

زيست محيطي و ريز 
گردها در برق منطقه اي 

باختر و ارائه روشها و 
راهکارهاي کاهش و يا 
حذف آثار مخرب ناشي 

 از آنها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

ضمن مطالعه و بررسي 
در خصوص شدت و 

ميزان آلودگي صنعتي و 
زيست محيطي و پديده 

ريزگردها در حوزه برق 
باختر با در نظر گرفتن 

مشخصات فني تجهيزات 
و عايقهاي بکار گيري 

به مطالعات شده نسبت 
الزم جهت بررسي 

تاثيرات ترآيبات ايجاد 
در صورت امكان (شده 

) مدل سازي نرم افزاري
برعايق تجهيزات با توجه

به نوع عايق ونوع 
آلودگي و شرايط آب و 
هوائي اقدام گرديده و 

ضمن ا نجام کليه بررسي 
هاي فني و اقتصادي الزم
نسبت به ارائه روشها و 

راهکار هاي علمي و 
لي متناسب جهت عم

مقابله با آثار مخرب ناشي
از آنها اقدام گرديده و 

راهکارها اولويت بندي 
 .گردد

حفظ امنيت و پايداري شبکه و 
تداوم انتقال انرژي و آاهش 

قطعي ها خطوط انتقال به 
 واسطه وجود انواع الودگي

١٣
٩۶ 

٢٠
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سنجي پياده سازي امكان 
تعميرات و نگهداري 

هوشمندانه تجهيزات در 
شرآت برق منطقه اي 

 باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

انجام مطالعات جايگزيني 
برنامه ريزي تعميرات 

 PMهوشمندانه به جاي 
در شرکت برق منطقه اي
باخترو ارائه نرم افزاري 

جهت برنامه ريزي 
و ارائه نياز (تعميرات 
با در نظر ) لوازم يدکي

کرفتن قيود معمول در 
تعمير و نگهداري مانند 

محدوديتهاي بهره برداري
، شرايط گروههاي 

تعميرات، شرايط آب و 
 ... هوايي و 

و مانيتورينگ هوشمند پايش 
حرآت به سمت تعميرات و 

نگهداري هوشمندانه تعيين نقطه 
سفارش تجهيزات آاهش هزينه 

 جاري و سرمايه گذاري 

١٣
٩۶ 
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نرم افزار تحليل و تفسير 
نتايج تست های الکتريکی

شرآت 
برق 

انتقال 
و فوق 

پايش خطوط 
و تجهيزات 

در اين پروژه متدلوژی 
تحليل و تفسير نتايج 

ترانسفورماتورهای قدرت 
بزرگترين بخش سرمايه گذاری 

١٣
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منطقه و شيميايی ترانسفورماتور
اي  

 باختر

سيستم انتقال توزيع
و فوق توزيع

عددی آزمونهای روغن 
ترانسفورماتور ، تست 

های گازکروماتوگرافی، 
ولتاژ شکست، تانژانت 

. ارائه ميگردد...دلتا و 
براساس تست های 

الکتريکال شامل تست 
های سايت، تست های 

تست های کارخانه ای و 
مدرن، وضعيت 

ترانسفورماتور مورد 
تحليل و ارزيابی قرار 

گرفته و ارايه پيشنهادات 
جهت گامهای بعدی 

ارزيابی وضعيت و انجام 
پروسه های تعميرات و 
نگهداری انجام خواهد 

 پذيرفت 

را در پستهای انتقال و توزيع 
پيامد سود . دهند تشکيل می 

اقتصادی ناشی از خارج شدن 
يک ترانسفورماتور از شبکه ، 
می تواند يک زيان چند ميليون 

بالعکس ، راه . دالری باشد 
اندازی بموقع يک 

ترانسفورماتور معيوب معموال 
می تواند از اين زيان عظيم 

با تست مقدار . جلوگيری کند
گازهای حل شده در روغن و 

قادير از قبل تعيين مقايسه آن با م
شده، و نيز تست های الکتريکی 

ديگر نظير اندازه گيری تخليه 
الکتريکی و پاسخ فرکانسی می 

توان وقوع يک خطا را در 
برای . ترانسفورماتور حدس زد

استفاده از اين روش 
ترانسفورماتورها می توانند 

دارای سابقه نمونه گيری و تست
برای اينکه . باشند و يا نباشند

بتوان در اين مورد تصميم گيری
مناسب اتخاذ کرده و و پروسه 
تعميرات و نگهداری مربوطه را
پيشنهاد نمود نياز به تحليل حجم 
زيادی از اطالعات در قالب نرم 

افزاری جامع و مناسب کاربر 
 می باشد

٢٠
۴ 

روشهاي نوين عيب ارائه 
يابي و پايش خطوط انتقال
و فوق توزيع شرآت برق

 منطقه اي باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

بررسي روشهاي نوين 
عيب يابي خطوط 

انتقال،بررسي چالسشهاي 
پياده سازي هر يك از 

ظر گرفتن روشها با در ن
شرايط شبكه برق باختر 
،انجام مطالعات فني و 
اقتصادي روشهايارائه 

شده ،امكان سنجي پياده 
سازي ان بر روي يك 
 خط به صورت پايلوت

با توجه به گستردگي آار 
ونگهداري شبكه برق باختر و 
وجود مناطق صعب العبور و 
آوهستاني بررسي روشهاي 

نوين در عيب يابي خطوط بسيار
 .و ضروري است مهم

١٣
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مطالعه جامع علل قطعي 
موقت در خطوط فوق 

توزيع و انتقال برق 
منطقه اي باختر و ارايه 
 راهکارهاي اصالحي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

بررسی استانداردها و  -١
منابع معتبر در زمينه 

استفاده از برقگيرها برای
کاهش تخليه های برگشتی

انجام تستهای الزم  -٢
برای يافتن علل مربور به
افزايش قطعی های موقت

اندازه گيری  -٣
پارامترهای الکتريکی 
خاک در پای دکلهای 
انتقال و جمع آوری 

اطالعات سيستمهای 

خطوط انتقال همواره در معرض
برخورد صاعقه به صورت 

مستقيم به هاديهای فاز، سيم گارد
در . و يا بدنه دکل می باشند

ن موارد ، جريانهایهريک از اي
باالی صاعقه منجر به ايجاد 
اضافه ولتاژهای بااليی در 

سيستمهای قدرت می شوند که 
ميتواند به وقوع تخليه از سمت 

و ) Flash-over(فاز به زمين 
به ) بدنه دکل(يا از سمت زمين 

-Back Flash(سمت فاز 

١٣
٩۶ 
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ليز و آنا -۴زمين 
مدلسازی فرکانس باالی 

 -۵سيستم زمين دکلها 
آناليز و ارزيابی فنی 

ارايه  -۶برقگيرها 
راهکارهای اصالحی به 
کارفرما برای پياده سازی

 و اجرا 

over (وقوع . بيانجامدFlash-
over  وBack Flash Over 
د به ايجاد اتصال ميتوان

کوتاههای موقت و قطعی های 
موقت در خطوط شود و در 

صورت باال بودن جريان تخليه 
و يا تخليه های مکرر منجر به 

در . پانچ شدن مقره ها شود
خطوط توزيع و فوق توزيع 

برخوردهای غير مستقيم صاعقه 
نيز می توانند منجر به ايجاد 
اضافه ولتاژهای القايی قابل 

خطوط  BILفراتر از  توجهی و
 .شوند

٢٠
۶ 

جايابی بهينه واحدهای 
اندازه گيری فازور 

)PMU ( در شبکه انتقال
آذربايجان در راستای 

طرح ملی انجام يافته به 
منظور مشاهده پذيری 

کامل و پايش زمان حقيقی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

سيستم انتقال 
و فوق توزيع

دستيابی به طرح بهينه  -
 PMUای جهت نصب 

ها در شبکه انتقال 
آذربايجان با در نظر 
داشتن اهداف فنی و 

مشاهده  - . اقتصادی
پذيری شبکه با کمترين 

پايش  -. PMUتعداد 
زمان حقيقی و پياده 

سازی به هنگام اعمال 
کنترلی جهت حفظ 

 -. ری سيستم قدرتپايدا
.ارائه کتابچه و نرم افزار

بهره گيری از داده های فراهم  -
-آمده توسط واحدهای اندازه

گيری فازور امکان پايش زمان 
حقيقی سيستم قدرت و آگاهی از 

روند پايداری آن را فراهم می 
اگرچه طرح ملی جايابی . آورد

اين تجهيز انجام گرفته است، اما 
برق منطقه  برخی از شرکتهای

ای به دنبال بهره گيری هر چه 
بيشتر از اين تجهيز و داده های 
فراهم آمده از آن، اين مساله را 

در چارچوب نيازمندی های 
شبکه انتقال خود مورد مطالعه 

می توان اعمال  -. قرار داده اند
کنترلی مناسبی را در بهره 
برداری امن و با کيفيت از 
بر  -. سيستم قدرت اعمال داشت

اساس داده های فراهم آمده 
نوسانات سيستم قدرت شناسايی 

و مورد تجزيه و تحليل زمان 
از اين . حقيقی قرار می گيرند

طريق ژنراتورهای تحريک 
کننده اين نوسانات شناسايی می 
گردد و رفتار ديناميکی سيستم 

از داده های فراهم  -. بهبود يابد
آمده در اين بستر می توان به 

طالعات بهره برداری منظور م
از قبيل کاليبراسيون مدلها و 
 . ساير مطالعات بهره گرفت

١٣
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استخراج مدل امپدانس 
های  فرکانسی پست

خراسان جهت مطالعات 
هارمونيکی و خازن 

 گذاری

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه

هاي اننقال و 
 فوق توزيع

محاسبه امپدانس -١
فرکانسی شبکه در نقاط 

خازن -٢مختلف شبکه 
گذاری مناسب بر اساس 

مودهای فرکانسی مختلف 
اصالح توپولوژی -٣

شبکه براساس مودهای 
فرکانسی در راستای 

با داشتن امپدانس فرکانسی شبکه
ف ، می توان نقاط در نقاط مختل

بحرانی و دارای رزونانس و 
حتی نقاطی که به طور بالقوه 

می توانند با وجود خازن 
،رزونانس در شبکه ايجاد کنند 
را شناسايی نمود و متعاقب آن 

از آسيب های احتمالی به شبکه 

١٣
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جلوگيری نمود و نيز می توان  کاهش رزونانس شبکه 
يک استراتژی خوب برای 

اصالح توپولوژی شبکه بر 
ای فرکانسی ارائه اساس موده

 .نمود

٢٠
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آناليز و بررسی تلفات 
هارمونيکی شبکه 

ترانس و خطوط (خراسان
و تخمين خسارات ....) و 

ريالی وارده به تجهيزات 
 شبکه

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه

هاي اننقال و 
 فوق توزيع

محاسبه تلفات -١
هارمونيکی در نقاط 

مختلف شبکه و محاسبه 
سهم دقيق هر بخش از کل

ارائه -٢تلفات 
راهکارهای عملياتی 

جهت کاهش تلفات 
هارمونيکی در نقاط 

شناسايی نقاطی-٣مختلف 
که بيشترين تاثير را در 
تلفات هارمونيکی شبکه 

 دارند 

يکی از آثار سو وجود 
فزايشهارمونيک ها در شبکه، ا

تلفات در شبکه و نيز افزايش 
دمای هسته ترانسهای شبکه و به
دنبال آن کاهش ظرفيت گرمايی 

قابل استفاده از ترانس ها می 
 باشد 

١٣
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طراحی يک سيستم 
هوشمند تخمين تلفات 

ترانسفورماتور براساس 
داده های وضعيت 

استاتيکی و ديناميکی 
 ترانسفورماتور 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

انتقال 
و فوق 
توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه

هاي اننقال و 
 فوق توزيع

ارائه نرم افزار برای 
تخمين تلفات ناشی از 

فرسودگی 
ترانسفورماتورهای 

شرکت برق منطقه ای 
 خوزستان

در حال حاضر اطالعاتی از 
ميزان تلفات ترانسفورماتوری 

اند  هقديمی که دچار پيری شد
وجود ندارد و اعداد موجود در 

در صورت ( های آنها کاتالوگ
با توجه به گذشت زمان ) وجود

از عمر آنها، ديگر معتبر 
اين امر باعث شده در . باشند نمی

و) دک مطالعاتی(مطالعات شبکه
همچنين تصميم گيری در 

خصوص جايگزين آنها و انجام 
مطالعات کاهش تلفات ايجاد 

ا با تخمين علمی لذ. مشکل نمايد
توان ميزان تلفات ناشی از  می

پيری را در مطالعات و 
توجيهات فنی فراهم نمود و انجام

مطالعات و طرح های آينده را 
از منظر اقتصادی، فنی و کاهش

همچنين . تلفات بهبود بخشيد
اطالع از ميزان تلفات 

ترانسفورماتورها می تواند در 
برنامه ريزی پدافند غيرعامل 

 .بکار رود نيز

١٣
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بررسی فنی و اقتصادی 
از راکتورهای موازی 

متغير در شبکه برق 
کرمان،ۀ مطالعه موردی 

کيلوولت  ۴٠٠خط 
ارگ بم  -نيروگاه کرمان

کيلوولت  ۴٠٠و پست 
 سيرجان 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

انتقال 
و فوق 
توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه

هاي اننقال و 
 فوق توزيع

استفاده از راکتور موازی
متغير در شبکه موجب 
می گردد در هر زمان 

بار راکتيو متناسب با نياز
و دارای قابليت سهولت 
جداسازی را در اختيار 

 .داشته باشيم

ظرفيت راکتورهای ثابت 
متناسب و بهينه با شرايط متغير 

ر برخی شبکه نمی باشند و د
موارد باعث بروز تلفات و افت 

با توجه به . ولتاژ می شوند
توسعه شبکه و تغيير شرايط 

بهره برداری شبکه، استفاده از 
ظرفيت ثابت راکتور، راهکار 

خروج . مناسبی نمی تواند باشد
ناگهانی بارهای بزرگ از 

شبکه، بواسطه حوادث و تأثير 

١٣
٩۶ 
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زياد آن بر توان راکتيو و ولتاژ 
سبب ناپايداری در شبکه شبکه، 

می گردد که در اين موارد اين 
امکان وجود دارد که ظرفيت 

ثابت راکتور نتواند به پايداری 
راکتور . شبکه کمک نمايد

موازی متغير با تغيير ظرفيت 
متناسب با شرايط شبکه در 

وضعيت نرمال و يا بحرانی، 
جبران سازی بهينه را انجام می 

 . دهد

٢١
١ 

ارائه روشي مناسب جهت
تعيين توانايي هر يك از 

مصارف صنعتي در 
مديريت سمت تقاضا و 

پيك سائي بار شبكه توزيع
 برق آذربايجان غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

هم اکنون مفهوم  -
مديريت سمت مصرف و 

بهينه با مصرف تعامل 
های بزرگ در ¬کننده

پيک (کاهش بار اوج 
و يا جابه جايی ) سائی

مصرف به يکی از 
ابزارهای بسيار اساسی 

در مديريت بهينه 
برداری از شبکه ¬بهره

 -. توزيع مبدل گشته است
مندی از تعامل ¬بهره

بهينه بارها در مديريت 
سمت مصرف نياز به 
شناخت دقيقی از نحوه 

ننده و رفتار مصرف ک
ميزان توانايی آن در جابه

جايی يا کاهش بار اوج 
به اين . باشد¬خود می

منظور نياز به ارائه 
سازی ¬روشی جهت مدل

و شناسايی توانايی هر 
يک از بارها در مديريت 

بار اضطراری و پيک 
 . باشد¬سائی شبکه می

تعيين دقيق ميزان مشارکت هر -
های ¬يک از صنايع در برنامه

شناخت -مت مصرف مديريت س
دقيق ميزان ذخيره عملياتی 
شبکه جهت مديريت شرايط 

 اضطرار و پيک سائی 

١٣
٩۶ 

٢١
٢ 

شناسايي مقره هاي 
معيوب با استفاده از 

اندازه گيري دور دست 
در شبكه شرآت توزيع 

نيرو برق آذربايجان 
 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

شناسايي مقره هاي 
معيوب با اندازه گيري در

آاهش  -ابتداي هر فيدر
زمان و هزينه مكان يابي 

 مقره هاي معيوب

زمان بر بودن روش رايج 
شناسايي مقره هاي معيوب و 

 هزينه بر بودن آن

١٣
٩۶ 

٢١
٣ 

خاموشی، مديريت 
راهبردهای بازيابی شبکه

 و مديريت بحران

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

در اين پروژه انتظار می 
ارائه  -١: رود

راهکارهايی مبنی بر 
مديريت خاموشی شبکه 

ارائه راهکارهای  -٢
کنترل  -٣بازيابی شبکه 

استرس کارکنان در 
واقع بحرانی و کاهش م

در مواقع بحرانی مديريت 
خاموشی شبکه و کاستن از نرخ 
انرژی توزيع نشده و نيز عکس 
العمل سريع در برگرداندن شبکه
به وضعيت نرمال از چالش های

شبکه اساسی بهره برداران 
بنابراين ارائه . محسوب می شود

راهکارهايی جهت کنترل بر 

١٣
٩۶ 
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استرس بهره برداران و نيز  خاموشی شبکه
ارائه راهبردهای بازيابی شبکه 
در شرايط بحرانی از مهمترين 
شاخص های عملکردی شرکت 
 .های توزيع محسوب می شود

٢١
۴ 

کنترل شبکه توزيع در 
 محيط بازار

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

روش های کنترلی  -١
شبکه توزيع در محيط 

 -٢رقابتی بازار برق 
مديريت کنترل شبکه در 

 محيط بازار 

شرکت های توزيع می توانند در 
مديريت مصرف و بدنبال آن در 

کنترل شبکه در محيط بازار 
برق بسيار فعال باشند و با 

مذاکراتی که با صنايع انجام می 
دهند، می توانند بارهای 

اين. پذير را کنترل نمايند مديريت
بخشی است که می تواند اثر 

خود را به ميزان زيادی نشان 
 . دهد

١٣
٩۶ 

٢١
۵ 

بررسی ميزان فرسودگی 
تجهيزات و المانهای 

شبکه توزيع شهرستان 
 زاهدان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

١٣ باالبردن قابليت اطمينان شبکه  قابليت اطمينان شبکه
٩۶ 

٢١
۶ 

تهيه شاخصها و ضرايب 
طراحي مكانيكي خطوط 

هوايي توزيع با هدف 
آاهش هزينه سرمايه 

اوليه و افزايش گذاري 
پايداري مكانيكي با توجه 
به شرايط فيزيکی و اب و

 هوايی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

آاهش هزينه سرمايه گذاري  تهيه روشهای نوين
 اوليه و افزايش پايداري شبکه

١٣
٩۶ 

٢١
٧ 

ارزش خاموشی بررسی 
بارهای مختلف شبکه به 

منظور دسته بندی و 
اولويت بندی مناطق 

مختلف شبکه از لحاظ 
 اهميت بارها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

دسته بندی و اولويت بندی
مناطق مختلف شبکه از 

 لحاظ اهميت بارها

خاموشی بارهای مختلف ارزش 
 شبکه 

١٣
٩۶ 

٢١
٨ 

مطالعه راهکارهای 
عملياتی افزايش ضريب 
بار شبکه برق کرمانشاه 
با اعمال مديريت مصرف

 سايی و با هدف پيک

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

آوردن راهکارهایبدست 
مناسب عملياتی کنترل 
 ضريب بار شبکه برق

١٣ کنترل ضريب بار شبکه برق
٩۶ 

٢١
٩ 

تعيين بهينه تعداد و مکان 
نصب دستگاه های اندازه 
گيری جهت رويت پذير 

نمودن شبکه توزيع با 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

تعيين يک روش بهينه 
جهت محاسبه تعداد و 

مکان نصب دستگاه های 
اندازه گيری جهت رويت 

تعيين بهينه مکان دستگاه های 
 اندازه گيری 

١٣
٩۶ 
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استفاده از روش های 
 تخمين حالت

استان 
کرمان
 شاه

پذير نمودن شبکه توزيع 
با استفاده از روش های 

 تخمين حالت

٢٢
٠ 

توسعه وتجاری سازی 
ح استخراج نقشه طر

هوايی وپالن پروفايل 
خطوط توزيع با ربات 

پرنده وهواپيما بدون 
 سرنشين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

توسعه وتجاری سازی 
طرح بازرسی هوايی 

خطوط توزيع با ربات 
 پرنده

وتجاری سازی طرح توسعه 
بازرسی هوايی خطوط توزيع با 

 ربات پرنده

١٣
٩۶ 

٢٢
١ 

ارائه روشی علمی و 
کاربردی نوين جهت 

بهبود مسأله پيش بينی بار
شبکه توزيع استان 

گلستان به منظور افزايش 
 بهره اقتصادی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع
شبکه کنترل 

های توزيع 
 نيروی برق

افزايش سود دهی  -١
مديريت بهينه  -٢شرکت 
امکان استفاده  -٣انرژی 

 از بازار برق 

کاهش هزينه های ناشی از  -١
جريمه های اعمالی بر عدم پيش 

امکان  -٢بينی بار مناسب 
 مديريت بار مناسب 

١٣
٩۶ 

٢٢
٢ 

شناورسازی ساعات اوج 
به  مصرف برق با توجه
تعرفه های مختلف و 

تنوع مصرف در استان 
 مرکزی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

مبحثی که ميتوان به آن 
پرداخت بحث 

شناورسازی ساعات اوج 
مصرف ميباشد که در 

به مشترکين سالهای اخير 
کشاورزی و صنعتی 
پرداخته شده و بايد به 

مشترکين تجاری و 
خانگی و عمومی نيز به 

صورت ويژه پرداخته 
با توجه به اينکه .شود

درصد از کل  ٧٩تقريبا 
مشترکين خانگی ميباشند 

و از اين تعداد سهم 
مصرف انرژی برای آنها

درصد ميباشد،  ٢٨حدود 
بنابراين از اهميت خاصی

از .ردار ميباشنديرخو
جمله اقداماتی که ميتوان 
انجام داد بحث هماهنگ 

سازی ساعات پيک 
شهرستان با پيک استان 

ميباشد، همچنين بحث 
فرهگ سازی مديريت 

در مورد .مصرف ميباشد
مشترکين عمومی از جمله

ادارات و سازمانها 
ميبايست حتی المقدور از 

کنتورهای چند زمانه 
 .استفاده کرد

نحنی مصرف برق کنترل م
استان و تحليل آن يکی از 

مباحث وچالشهای روزبوده و 
اميد است اين پروژه کمکی در 
تحليل منحنی و بهبود آن داشته 

 باشه 

١٣
٩۶ 

٢٢
٣ 

ارايه الگوريتم نوينی 
جهت بهبود هماهنگی 

حفاظتی در شبکه توزيع 
با حضور منابع توليد 

 پراکنده 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

يکی از مهم ترين تاثيرات
اثر گذاری , توليد پراکنده

آن بر روی حفاظت 
به. سيستم توزيع می باشد

طور آلي مشكالت ايجاد 

در پی ورود توليدات پراکنده اعم
ا و فتو ولتاييک ها از دی جی ه

، نگرانی زيادی از نبود ....و 
سناريو مانور مشخص ومدون 
در بهره برداری در پی داشته 

١٣
٩۶ 
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شده توسط منابع توليد مرکزي
پراآنده براي حفاظت 

شبكه هاي توزيع عبارتند 
فيدرها ،  تريپ اشتباه: از

تريپ اشتباه واحدهاي 
توليدي ، آور شدن 
حفاظت ، افزايش و 

آاهش سطح اتصال آوتاه 
، جزيره اي شدن 

ناخواسته ، جلوگيري از 
بازبست اتوماتيك و 

. بازبست غير سنكرون
ظهور مشكالت فوق به 

مشخصات شبكه و منابع 
توليد پراآنده بستگي دارد 

و در اآثر مواقع براي 
ن بايد جلوگيري از آ

حفاظت شبكه به آلي 
اين تغيير طرح. تغيير آند

حفاظتي ممكن است بسيار
پيچيده باشد، چرا آه بايد 
آل سيستم ، از جمله شبكه

مدل شوند ، به  DGو 
طوري آه تصور بهترين 

طرح حفاظتي هنوز 
بسيار دور از دسترس 

در اين گزارش . است
هدف ارائه يک الگوريتم 

جديد به منظور بهبود 
ماهنگي حفاظتي و ه

جلوگيري از عملكرد 
اشتباه و مزاحم رله هاي 
حفاظتي اضافه جريان در

حضور منابع توليد 
تا به ما . پراکنده مي باشد

يك امكان بالقوه استفاده از
براي مانور  DGظرفيت 

و تغذيه بارهاي سالم 
رادر شرايط اضطراري 

 .بدهد

که نياز به بررسی ، فرهنگ 
سازی و ايجاد بستر مناسب در 
بخش مديريتی و اکيپهای اجرايی

آنچه در اين تحقيق هدف . ميباشد
گذاری شده است بررسی همه 

صال و جانبه عوامل موثر در ات
وجود توليدات پراکنده در شرايط

 .بحرانی است

٢٢
۴ 

ارتقاء حفاظت شبکه 
توزيع نيروی برق با 
شناسايی و جداسازی 

هوشمند و اتو مات 
محدوده خطا در 

 دوفيدرنمونه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

استفاده از تعدادی با 
ريکلوزر و سکشناليزر 

 ٢بصورت پايلوت در 
فيدر دارای رينگ 

محدوده خطا به صورت 
هوشمند توسط تجهيزات 

ياد شده شناسايی و از 
ساير بخش های سالم 

شبکه ايزوله شده و هر 
دو فيدر تا قطع کننده های

ابتدا و انتهای محدوده 
. خطا برقدار می شوند

سال گذشته اتو ماسيون  طی چند
شبکه باهزينه هنگفت در بخش 

کوچکی از شبکه پياده سازی 
شده که که متاسفانه فقطدر حد 

مونيتورينگ باقی مانده است در 
اين تحقيق با توجه به وجود زير 

ساختها سعی بر اين دارد تا 
نگرشی جديد به اتو ماسيون 

داشته و به صورت نمونه دوفيدر
اتومات در  را به صورت کامال

زمان وجود اتصالی کنترل 
ومشکالت طرح را بر طرف 

١٣
٩۶ 
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اين روش موجب کاهش 
چشمگير زمان برقدار 
شدن قسمت های سالم 

شبکه، انرژی توزيع نشده
و  saidi، بهبود شاخص 

افزايش رضايتمندی 
مشترکين خواهد شد 

ضمنا بخش زيادی از کار
گروه عيب يابی شبکه 

بصورت خودکار انجام 
شده و گروه در زمان 

مناسب، محدوده کوچک 
خطا را شناسايی و رفع 

 . عيب می نمايد

 .کند

٢٢
۵ 

تدوين سناريوهای مانور 
و جابجايی بهينه بار 

کيلوولت و ٢٠فيدرهای 
پستهای فوق توزيع در 

 استان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

با بحرانهای مقابله 
احتمالی و ارتقای ضريب
پايايی وسطح تاب آوری 
شبکه توزيع برق استان 
 در شرايط اضطراری

لزوم تسريع و تسهيل در فرآيند 
جابجايی بار و مانور شبکه و 

استمرار برق رسانی به مراکز 
حياتی، حساس و مهم در شرايط 

 اضطراری و بحرانی

١٣
٩۶ 

٢٢
۶ 

و بررسی امکان مطالعه 
ايجاد مراکز کنترل شبکه 

در) مرکزی و منطقه ای(
 استان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

بهبود مستمر در فرآيند 
کنترل ، نظارت و 

مديريت خاموشيهای 
ناخواسته و برنامه (

در استان و )ريزی شده 
ارتقای سطح رضايت 

و تکريم مردم و  مندی
 مشترکان برق 

ضرورت کنترل ، نظارت و 
پايش موثر و مطلوب فعاليتهای 

 عملياتی در استان

١٣
٩۶ 

٢٢
٧ 

مطالعه راهکارهای 
عملياتی افزايش ضريب 
بار شبکه برق اهواز با 
اعمال مديريت مصرف و

 سايی با هدف پيک

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع
شبکه کنترل 

های توزيع 
 نيروی برق

ارائه راهکارهای 
 عملياتی

تاکنون بررسی مدون و علمی 
برای افزايش ضريب بار در 

شبکه برق اهواز انجام نگرفته 
انجام اين بررسی و نتايج . است

ان کاربردی زيادی در تعيين 
 .شرايط شبکه خواهد داشت

١٣
٩۶ 

٢٢
٨ 

تاثير تعيين نقاط بررسی 
بهينه و نصب نشانگر 
خطای هشدار دهنده با 

پيامک و اجرا برای 
محدوده پستهای فوق 

 توزيع بر قابليت پايداری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

 کاهش زمان خاموشی
تعداد کم نقاط با قابليت فرمان از 

ی سرمايه دور و هزينه باال
 گذاری

١٣
٩۶ 

٢٢
٩ 

الگوريتم کليد زنی خازن 
های سوئيچ شونده برای 

کنترل ولتاژ و توان 
 رآکتيو 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
کنترل شبکه 
های توزيع 
 نيروی برق

تهيه الگوريتم کليد زنی به
Volt/Varمنظور کنترل 

از ظرفيت واقعی خطوط استفاده 
و کاهش سرمايه گذاری و کنترل

 و بهينه سازی پروفايل ولتاژ

١٣
٩۶ 

٢٣
٠ 

تدوين الزامات اتصال 
ريزشبکه به شبکه توزيع 

نيروی برق از ديدگاه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

طرح حفاظت  ♣
پيشنهادی بايد قادر باشد 

برداری ¬حالت بهره

در حال حاضر با توجه به 
دستورالعمل واگذاری انشعاب به
مشترکين با ديماند باال مبنی بر 

١٣
٩۶ 
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بهره برداری و حفاظت 
 سيستم

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

متصل به (ريزشبکه 
شبکه سراسری يا 
را ) ای¬عملکرد جزيره

تشخيص داده و در هر دو
برداری ¬حالت بهره

عملکرد مطلوب داشته 
در شرايط  ♣. باشد

حضور يا عدم حضور 
منابع توليد پراکنده، طرح 

حفاظت پيشنهادی بايد 
عملکرد مناسب داشته 

طرح حفاظت  ♣. باشد
پيشنهادی برای 

های دارای ¬ريزشبکه
انواع مختلف منابع توليد 

و  IBDG(پراکنده 
SDG (مناسب باشد .♣ 

طرح حفاظت پيشنهادی، 
های ¬بدون نياز به سيستم

ارتباطی، تنها بر اساس 
اطالعات محلی بايد 

عملکرد مطلوب داشته 
 . باشد

الزام تامين بخشی از ديماند خود 
تعداد منابع توليد  DGبا احداث 

پراکنده متصل به شبکه رو به 
کارگيری ¬با به. افزايش است

های ¬توليدات پراکنده در شبکه
ها حالت ¬ع، اين شبکهتوزي

کنندگی و غيرفعال ¬مصرف
-بودن را از دست داده و به 

های توزيع فعال، ¬عنوان شبکه
ريزشبكه، . شوند¬شناخته می

يک سيستم قدرت آوچك شامل 
ای از منابع پراکنده و ¬مجموعه

. باشد¬بارها در سطح توزيع می
ريزشبکه در نقطه اتصال 

مشترك به شبكه اصلي متصل 
ريزشبکه دو حالت . گردد¬می
برداری متصل به شبکه و ¬بهره

زماني آه . ای دارد¬جزيره
ريزشبكه به شبكه اصلي متصل 

است، ريزشبکه به تبادل 
اقتصادی توان با شبکه سراسری

درنتيجه، بارهاي . پردازد می
درون ريزشبكه، توسط منابع 
توليد پراآنده و شبكه اصلي 

صورت مشترک تغذيه ¬به
هاي¬از ويژگييكي . خواهند شد

ها، ¬اساسي ريزشبكه
ها در ¬برداري از آن¬بهره

اي با قابليت تغذيه ¬حالت جزيره
اما. باشد¬بارهاي محلي خود می

با وجود مزاياي متعدد در 
ها، ¬استفاده از ريزشبكه

مشكالتي در زمينه حفاظت اين 
شبکه در مقايسه با سيستم توزيع 

ازجمله اين . سنتی وجود دارد
وان به موارد ت¬مشکالت می

تغيير جريان ♣: زير اشاره نمود
خطا در حالت اتصال به شبکه و 

ايجاد  ♣ای ¬جزيره
 ♣های چند سويه ¬جريان

وابستگی جريان خطا به نوع 
عدم  ♣منابع توليد پراکنده 

قطعيت حضور يا عدم حضور 
منابع توليد پراکنده با توجه به 

های بيان شده، ضرورت ¬چالش
مع حفاظت نياز به يک طرح جا

ها که تمامی ¬از ريزشبکه
های عملکردی ريزشبکه ¬جنبه

را مدنظر قرار دهد، احساس 
در اين راستا، در . شود¬می

های ¬مراجع مختلف طرح
متنوعی برای حفاظت 
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. ها پيشنهاد شده است¬ريزشبکه

٢٣
١ 

نرم افزار جايابیطراحی 
برقگير و جرقه گير، با 

توجه به مشخصات شبکه 
برق توزيع مشهد و 

 GISاطالعات 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

مطالعات صاعقه و مسايل
پيرامون آن انواع سيستم 

های حفاظتی در مقابل 
صاعقه بررسی انواع 

ورد استفاده هادی های م
در شبکه های هوايی 

مطالعه انواع شبکه های 
هوايی بررسی زير 
 GISساخت های سيستم 

طراحی نرم افزار جايابی
سيستم های حفاظتی 

برازش نتايج نرم افزار 
در مقايسه با دستورالعمل 
های قبلی نتيجه گيری و 

 ارائه گزارش 

در حال حاضر استاندارد خاصی
قه گير برای نصب برقگير و جر

در سطح شبکه هوايی توزيع 
شرکت ها بر . برق وجود ندارد

اساس دستورالعمل داخلی و 
شرايط بومی شبکه خود اقدام به 

نصب تجهيزات حفاظت در 
مقابل صاعقه می نمايند که فاقد 

با توجه . مبنای علمی می باشد
به گستردگی شبکه های توزيع و

تفاوت شرايط محيطی بسيار 
داث شبکه، نياز زياد در محل اح

به نرم افزار جايابی تجهيزات 
با استفاده از . حفاظتی می باشد

قابليت های اين نرم افزار می 
توان از يک سيستم حفاظتی پويا 

و در عين حال بهينه از نظر 
 . اقتصادی، بهره مند شد

١٣
٩۶ 

٢٣
٢ 

اطلس مقاومت تهيه 
مخصوص خاک و تعيين 

بهترين طرحهای تيپ 
برای سيستم اتصال زمين 

در شبکه توزيع برق 
 شهرستان اصفهان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

به دست آوردن چند  -
نمونه طرح اجرايی 

اتصال زمين با مقاومت 
 پايين

العمل های تيپ و تهيه دستور -
 جلوگيری از اجرای سليقه ايی

١٣
٩۶ 

٢٣
٣ 

تعيين معيارهای مکان 
يابی بهينه کليدهای 

حفاظتی قابل 
ريکلوزر، سکشن (تنظيم
در سطح کل ) اليزر
 شرکت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

قابليت اطمينان بهبود 
ترين  شبکه يکی از مهم

مسائلی است که در 
های توزيع دنبال  شرکت

شود؛ در اين راستا با  می
استفاده از ادواتی مانند 

توان  اتوريکلوزر می
انرژی توزيع نشده را در 

صورت بروز خطا در 
از . سيستم محدود ساخت
طرفی بهبود قابليت 

اطمينان مستلزم صرف 
ا جهت لذ. باشد هزينه می

دستيابی به حداکثر منفعت
شده  ناشی از هزينه انجام

جهت خريد اتوريکلوزر 
الزم است مطالعات دقيقی
جهت تعيين مکان مناسب 
. اتوريکلوزر انجام گردد
مقاالت متعددی جايابی 
بهينه اتوريکلوزر در 

های توزيع را با  شبکه
های  اهداف و الگوريتم

حل متفاوت موردبررسی 

کاهش خاموشی يکی از اهداف 
روی برق مهم شرکت توزيع ني

جنوب استان کرمان بوده که 
وضوح در  ضرورت آن به

برنامه استراتژيک شرکت 
بر مبنای اين . شده است اشاره

برنامه، ميزان خاموشی در سال 
 ٧٣۵، به ازای هر مشترک ٩٢

دقيقه در سال بوده است که طبق 
انداز  برنامه بايستی در چشم

دقيق در  ٢٨به ميزان  ١۴٠۴
از ادوات يکی . سال کاهش يابد

تأثيرگذار در تحقق اين هدف 
استفاده از اتوريکلوزها در شبکه

های اخير  باشد که در سال می
ای به خريد و نصب  توجه ويژه

اين تجهيز شده است؛ اما اين 
که در نقطه  تجهيز درصورتی

مناسب شبکه نصب نگردد 
لذا . عملکرد بهينه نخواهد داشت
هدف از تعريف اين پروژه 

نه اتوريکلوزرهای جايابی بهي
موجود در راستای دستيابی به 

حداکثر اثربخشی در کاهش 

١٣
٩۶ 
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در مرجع . دان قرار داده
جايابی بهينه ] ١[

ريکلوزر به همراه 
شده  ژنراتورهای توزيع

های  باهدف بهبود شاخص
متوسط دفعات قطعی بار 
و متوسط زمان قطعی بار

با استفاده از الگوريتم 
جمعيت مورچگان 

در اين . شده است ارائه
سازی بر روی  مقاله شبيه

-IEEEشبکه استاندارد 
69 BUS  اجراشده و
اصله با الگوريتم نتايج ح

. وراثتی مقايسه شده است
جايابی ] ٢[در مرجع 

بهينه با تابع هدف شاخص
متوسط دفعات قطعی 
گذرای سيستم و قيود 

بارگذاری شبکه و 
ضريب توان 

موردبررسی قرارگرفته 
تعيين ] ٣[مرجع . است

مکان بهينه و تعداد 
منظور  ريکلوزرها را به

بهبود قابليت اطمينان فيدر
استفاده از الگوريتم  را با

دهد که  وراثتی نشان می
آمده حاکی از دست نتايج به

کاربرد اين الگوريتم در 
در . حل مسئله است

تابع هدف ] ۴[مرجع 
صورت مجموع هزينه  به

گذاری اوليه و  سرمايه
شاخص انرژی تأمين 
شده  نشده در نظر گرفته

 . است

انرژی توزيع نشده شبکه 
 .باشد می

٢٣
۴ 

يابی بهينه نقاط  مکان
احداث منابع توليد پراکنده

)DG ( در سطح شبکه
توزيع استان خراسان 

 جنوبی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توزيع
شبكه  حفاظت

هاي توزيع 
 نيروي برق

تعيين نقاط بهينه برای  -
احداث منابع توليد پراکنده

با در نظر گرفتن قيود 
های  فنی، محدوديت

جغرافيايی و دسترسی به 
تعيين -سوخت مورد نياز 

ظرفيت بهينه منابع توليد 
پراکنده در نقاط پيشنهادی

ارزيابی تأثير منابع  -
توليد پراکنده متعدد بر 

که و مشخص نمودن شب
 ها  تعداد بهينه آن

های اخير عواملی سبب  در سال
تمايل بخش خصوصی به احداث 

منابع توليد پراکنده در درون 
. ها شده است شهرها يا حومه آن

اگرچه اين منابع به دليل تأمين 
بخشی از تقاضای برق برای 

باشند اما  شبکه برق مفيد می
ها در محل نامناسب يا  احداث آن

احداث با ظرفيت غيربهينه 
مندی  تواند موجب بهره می

ها و حتی  حداقلی از منافع آن
سبب بروز برخی مشکالت 

 .برای شبکه توزيع گردد

١٣
٩۶ 

١٣ Powerحفاظت شبکه قدرت طراحی و پياده سازی شبكه حفاظت توزيعشرآت طرح جامع حفاظت شبکه٢٣
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های فشار متوسط بر  ۵
 GISاساس 

توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

هاي توزيع 
 نيروي برق

طرح جامع حفاظت شبکه
بر اساس يک بانک 

اطالعات مکانی بروز 
  GISمثل 

Network Protection ((جزو
اصلی ترين بخش های يک 

شبکه است و لزوم وجوديت اين 
بخش انکار نشدنی است زيرا 

 قطع مکرر يا طوالنی مدت برق
منجر به اختالل شديد در روال 
عادی جامعه مدرن که خواهان 
قابليت اطمينان و امنيت منابع 

هدف از يک . است می شود
سيستم قدرت الکتريکی توليد و 

عرضه انرژی الکتريکی به 
اين . مصرف کنندگان است

سيستم بايد طوری طراحی شود 
که برای ارائه اين انرژی قابل 

دی اعتماد و از لحاظ اقتصا
لذا وجود .مقرون به صرفه باشد 

يک طرح جامع حفاظت شبکه 
بر اساس يک بانک اطالعات 

بسيار  GISمکانی بروز مثل 
 ضروری می باشد

٩۶ 

٢٣
۶ 

مطالعه وتخمين عمر مفيد
ترانسفورماتورهای با 

عمر باالی بيست سال و 
کاوا و  ١٠٠٠ظرفيت 

بيشتر در شرکت توزيع 
نيروی برق تهران بزرگ

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

بهبود شرايط بهره 
 برداری

تعيين مقياسی برای سرمايه 
گذاری در بهينه سازی شبکه 

مطالعات ، بهبود و بهينه سازي 
ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع

١٣
٩۶ 

٢٣
٧ 

بررسي ميداني، آماري و 
مقايسه اي اثرات جريان 
نشتي در تلفات شبكه هاي

 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تشخيص نياز به برنامه 
ريزي جهت رفع جريان 

تعيين ميزان  -هاي نشتي 
اهميت و نحوه پرداختن 

ي نشتيبه بحث جريان ها
براي آاهش تلفات شبكه 

 هاي توزيع

عدم آگاهي به اثر جريان هاي 
 نشتي بر تلفات شبكه هاي برق

١٣
٩۶ 

٢٣
٨ 

بررسی وضعيت موجود 
حفاظت شبکه های توزيع 

و ارائه راهکار ارتقا 
 سطح حفاظت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه برنامه عملياتی به 
منظور ارتقاء حفاظت 

شبکه و تجهيزات شرکت 
توزيع نيروی برق جنوب 

 استان کرمان

شناخت وضعيت موجود  -١
شرکت در بحث حفاظت شبکه و 

راهکار هایتدوين  - ٢تجهيزات 
عملياتی به منظور ارتقاء 
حفاظت شبکه و تجهيزات 

شرکت توزيع نيروی برق جنوب
 استان کرمان

١٣
٩۶ 

٢٣
٩ 

ارائه روشهايی جديد در 
راستای ايجاد همزمانی 

حفاظتی درفيدرهای نمونه
 شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه روشهای عملياتی 
درجهت کاهش 

هامونيکهای مزاحم 
 درنقاط اندازه گيری شده

پايداری -افزايش قابليت اطمينان
 بهره برداری بهينه –شبکه 

١٣
٩۶ 

٢۴
٠ 

طراحی سيستم ارت 
منطقه ای استان يزد 
مبتنی بر مشخصات 

اقليمی و زيست محيطی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

در اين اولويت می بايست
انواع روش های اجرای 
ارت در شبکه های توزيع

برق بيان گرددو در هر 

و سيستم ارت يکی از مهمترين 
اساسی ترين اقداماتی است که 

برای رفاه و ايمنی افراد، 
کارکنان و تجهيزات پست های 

١٣
٩۶ 
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استان  هر منطقه
 يزد

روش مشخصات 
تجهيزات مورد استفاده و 

روش های اجرايی به 
صورت کامل شرح داده 
شودوهمچنين می بايست 

اين روش ها از لحاظ 
هزينه اجرا، ميزان کاهش

مقايسه ...مقاومت زمين و
گرددسپس ميبايست 

مناطق استان يزد بر 
اساس مقاومت ويژه خاک

و نوع از لحاظ شرايط 
اجرا دسته بندی گردد که 

لزوم آن اندازه گيری 
مقاومت ويژه خاک و 

تهيه اليه مقاومت زمين ، 
ب در نرم مقياس مناس

 ArcGisافزار 
ضمنًا اليه نوع .ميباشد

زمين از لحاظ اجرا نيز 
می بايست تهيه گرددو 

سر انجام از ترکيب اين 
دو اليه اليه ای استخراج 
گردد که در هر منطقه از 
استان يزد اولويت روش 
های اجرای سيستم ارت 

را روی نرم افزار 
ArcGis نشان دهد. 

برق ، همچنين عملکرد صحيح 
تجهيزات حفاظتی به کار می 

رود و همچنين يکی از عواملی 
که باعث عملکرد صحيح سيستم 
های حفاظتی می گردد طراحی 
صحيح سيستم ارت و همچنين 
ازی اجرای سيستم هم پتانسيل س

مطابق با استانداردهای مربوطه 
پس از طی مرحله . می باشد 

طراحی و در مرحله اجرا ، 
نظارت و بهره برداری از 

سيستم، انجام اندازه گيری ها 
ضروری بوده و همواره 

چگونگی انجام اين اندازه گيری 
ها يکی از دغدغه های بهره 

برداران می باشدهدف اين 
اولويت سيستم ارت بر اساس 

رايط اقليمی و زيست محيطی ش
هرمنطقه استان يزد طراحی 

 .گردد

٢۴
١ 

بررسی و تحليل علل 
فراوانی قطعی های گذرا 

در شبکه توزيع نيروی 
برق مازندران و ارائه 
 راهکارهای بهبود ان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

به علل قطعی دستيابی 
های گذرا و پيشنهادات و 

ارائه راهکار در جهت 
 کاهش آن 

آمار زياد قطعی های گذرا به 
خصوص در ساعات ابتدايی 

 صبح

١٣
٩۶ 

٢۴
٢ 

بررسی و تاثير ناشی از 
تاخير قطع رله های 

زمانی فيدرهای فشار 
 متوسط

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه گزارش مشروح در 
خصوص تاثيرات ناخير 

در قطع و ارايه 
دستورالعمل کاربردی 

 جهت تنظيم زمانی

به ادعای برخی از بهره برداران
تاخير در قطع رله های 

کيلوولت در پستهای فوق ٢٠
توزيع باعث اضافه ولتاژ وبه 
تبع آن در برخی موارد باعث 

لوازم مشترکين خسارت ديدن 
شده است که برای ادعای خود 
گزارشها وشکايات واصله از 

مشترکين راارايه می 
کنندازآنجايی که اين موضوع 

باعث نارضايتی مشترکين 
وطرح دعواهای حقوقی عليه 

اين شرکت توزيع می گردد نياز 
است تا با يک تحقيق جامع اوال 
حوادث مربوطه با پارامترهای 

ل شود ثانيا ممکن تجزيه وتحلي
ميان تاثيرات ناشی از تاخير 

١٣
٩۶ 
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قطع رله های بروازم شبکه 
ولوازم مشترکين بررسی وارايه 

 .راهکار گردد

٢۴
٣ 

بررسی اثر نصب 
برقگيرهای چند محفظه 
ای در نقاط کوهستانی 

 شهرستان بهار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

 ٢٠حفاظت خطوط 
کيلوولت در برابر 

 صاعقه 

واقع شدن تعدادی از فيدرهای 
کيلوولت در مناطق  ٢٠

 کوهستانی

١٣
٩۶ 

٢۴
۴ 

مل اسي تأثير عوربر
فرهنگي بر  -جتماعيا
ژي نرف امصري لگوا

شهر ي هاارخانودر 
 همدان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

بررسی مولفه های اثر 
سبک ( گذار بر مصرف

زندگی،رسانه ها، 
دينداری، سرمايه 

گزارش  –...)اجتماعی و
 تحقيق

لزوم شناخت رفتار بار جهت 
اخذ راهکارهای بهينه سازی 

مصرف انرژی در بخش خانگی

١٣
٩۶ 

٢۴
۵ 

ايجاد اليه اطالعاتی در 
يستم های اطالعات س

مکانی جهت تفکيک 
مناطق از لحاظ سطح 

تاثير پذيری سيستم ارت 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

رسيدن به مدل بهينه 
سيستم ارت وتاثير گذاری

آن جهت امنيت شبکه 
 وکاهش تلفات 

سيستمهای زمين انجام شدهبهبود 
ودر حال انجام وکاهش هزينه 
 های مرتبط با اين موضوع

١٣
٩۶ 

٢۴
۶ 

ارائه طرح حفاظت بهينه 
نقطه حساس شبکه ١۵در 

توزيع برق لرستان دارای
بيشترين موارد سوختن 

 ترانسفورماتور 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

شبيه سازی کامپيوتری 
مناطق مذکور ، تعيين 

مکان و تعداد بهينه وسايل
حفاظتی جهت پيشگيری 

از سوختن 
ترانسفورماتورها، اجرای

 عملی نتايج پروژه

با توجه به صاعقه خيز بودن 
برخی مناطق و سوختن 

ترانسفورماتور ها در اين مناطق
قتضی عليرغم نصب برقگير ، م

است در مناطق حادثه خيز 
شرکت بررسی فنی بيشتری 

مبنی بر طراحی سيستم حفاظت 
 مناطق مذکور صورت پذيرد

١٣
٩۶ 

٢۴
٧ 

بررسی محدوده حفاظتی 
مناسب جهت نصب 
برقگير در محدوده 
شهری با پست های 
نزديک بهم با لحاظ 

 مباحث فنی و اقتصادی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

حفاظت بهينه شبکه های 
کاهش  -توزيع برق

خاموشی ها و کاهش نرخ
 ترانس سوختگی ها

١٣کاهش نرخ خاموشی و قطعی ها
٩۶ 

٢۴
٨ 

عملکرد بررسی 
برقگيرهای مورد استفاده 

در مناطق صاعقه خيز 
شهرستانهای اليگودرز و 

ازنا مکان يابی مناسب 
برقگيرها در مناطق 

 مذکور

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

کاهش خاموشی ها و 
افزايش قابليت  -قطعی ها
 اطمينان

١٣ حفاظت بهتر شبکه 
٩۶ 

٢۴
٩ 

تدوين اطلس مقاومت 
مخصوص خاک در سطح

استان و محاسبه و شبيه 
سازی طرح های تيپ 

مناسب برای سيستم 
اتصال زمين در 

شهرستانهای مختلف 
 استان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

 -لفات فنی شبکهکاهش ت
 -کاهش نرخ ريسک
 افزايش ايمنی شبکه

کاهش تلفات فنی و نيروی 
 انسانی

١٣
٩۶ 
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٢۵
٠ 

جايابی بهينه نشانگر های 
خطا با هدف کاهش 

خسارت ناشی از انرژی 
توزيع نشده و افزايش 

قابليت اطمينان با استفاده 
 GISاز سامانه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

کاهش خاموشی و قطعی 
ها و افزايش قابليت 

 اطمينان
١٣ کاهش انرژی توزيع نشده

٩۶ 

٢۵
١ 

بررسی وضعيت صاعقه 
و ساير اضافه ولتاژها و 
تاثير آن بر خاموشيهای 

شبکه در توزيع برق 
 استان لرستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

کاهش نرخ خاموشيها و 
کاهش نرخ -قطعيها 

 -ترانس سوختگی ها
 کاهش تلفات

افزايش نرخ خاموشيها و قطعيها 
افزايش نرخ ترانس سوختگی  -
 افزايش تلفات -ها

١٣
٩۶ 

٢۵
٢ 

نوع ، قدرت و تعيين 
مکان بهينه برقگيرها در 
نقاط صاعقه خيز استان 

گلستان با توجه به 
شاخص های فنی ، 
 اقتصادی و محيطی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

افزايش قابليت اطمينان 
١٣ جايابی برقگيرها  شبکه 

٩۶ 

٢۵
٣ 

ارزش اقتصادی تعيين 
انواع ادوات حفاظتی و 

وری ادوات  ارزيابی بهره
نصب شده در شرکت 

 توزيع برق گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

مطالعات شناسايی 
عملکرد و بهروری 

تجهيزات حفاظتی همراه 
های اقتصادی  با شاخص

 جهت مديريت صحيح

های خريد تجهيزات ش هزينهکاه
ناکارآمد افزايش قابليت اطمينان 

 در شرکت 

١٣
٩۶ 

٢۵
۴ 

بهينه سازی سيستم 
حفاظتی پستهای توزيع 

جهت افزايش قابليت 
-اطمينان شبکه توزيع

 پايلوت شهرستان دورود

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

در اين پروژه ، وضعيت 
موجود سيستم حفاطتی 

پستهای توزيع بررسی و 
با بررسی خطاهای 

احتمالی ، پيشنهاداتی 
جهت بهينه سازی سيستم 
حفاطتی فعلی پستها ارائه 

می شود به گونه ای که 
خطا وارد ديگر بخش 

های شبکه توزيع نشود و 
ميزان خاموشی مشترکين 

به حداقل ميزان ممکن 
همچنين جهت.کاهش يابد 

اجرا،يک منطقه پايلوت 
برای اجرای روش 

پيشنهادی انتخاب و نتايج 
سيستم جديد مورد تجزيه 
 .و تحليل قرار می گيرد

وظيفه سيستم حفاظت آن است 
آه هر جزء از شبكه الكتريكي 

آه دچار خطا يا اتصالي شده را 
درآمترين زمان ممكن از مدار 
خارج سازد، به شكلي آه احتمال

از بين رفته و آوچكترين  خطر
بخش از شبكه الكتريكي مجزا 

همين امر در شرايط . گردد
برداري غيرعادي نيز   بهره

هاي حفاظتي  سيستم. صادق است
نقش اساسي در ايمني، پايداري 

و قابليت اطمينان سيستم 
دار بوده و  رساني را عهده برق

از شروع يا گسترش دامنه 
خسارت ناشي از خطاهاي 

. نمايند جلوگيري ميمختلف 
همچنين عملكرد مناسب و 

انتخابي سيستم حفاظتي باعث 
شود  آاهش سطح خاموشي مي

اي را آه  چرا آه حداقل ناحيه
براي رفع عيب آافي است از 
شبكه جدا نموده و باعث تداوم 

برقرساني به قسمتهاي ديگر 
اجزاء اصلي يك . شود شبكه مي

ها،  سيستم حفاظتي شامل رله
ي جريان و ولتاژ و ترانسها

آليدها هستند آه اختالل يا عدم 

١٣
٩۶ 
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آارآرد صحيح هر يك از اين 
اجزاء باعث عملكرد نادرست 

 . گردد سيستم حفاظتي مي

٢۵
۵ 

تعيين رابطه امپدانس با 
طول عمر هادی های 

موجود در شرايط محيطی
استان گلستان به منظور 

شناسايی ظرفيت بار 
 هادی ها 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

افزايش ظرفيت بارگذاری
١٣افزايش ظرفيت بارگذاری شبکه  شبکه 

٩۶ 

٢۵
۶ 

بررسی عوامل مؤثر بر 
( عدم هماهنگی 
ادوات ) کئورديناسيون 

حفاظتی در شبکه های 
متوسط استان فشار 

گلستان و ارائه 
راهکارهای عملی جهت 

 رفع آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

افزايش قابليت اطمينان 
١٣ کئورديناسيون ادوات حفاظتی  شبکه 

٩۶ 

٢۵
٧ 

نقش ساختار بررسی 
فيزيکی فيوز کت اوت 

کيلوولت  ٢٠های خطوط 
در تلفات شبکه های 

توزيع و ارائه راه کاری 
عملی در راستای اصالح 

 آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ساخت و توليد فيوز کت 
اوت با ساختار مناسب تر 

 ٢٠برای خطوط 
 کيلوولت 

 -٢افزايش ضريب ايمنی  -١
کاهش هزينه های تعمير و 

 نگهداری 

١٣
٩۶ 

٢۵
٨ 

پيشبينی نرخ خاموشيهای 
ناخواسته و هزينه 

سرويس و نگهداری 
شبکه توزيع با الگوريتم 

 هوشمند

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

الگوريتم هوشمند تهيه 
پيشبينی نرخ خاموشيهای 

ناخواسته و هزينه 
سرويس و نگهداری 

 شبکه توزيع 

پيشبينی نرخ خاموشيهای 
 ناخواسته 

١٣
٩۶ 

٢۵
٩ 

بررسی مشکالت 
روشهای موجود عيب 

يابی در شبکه های فشار 
متوسط و ارائه 
 راهکارهای جديد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه راهکارهای جديد 
روشهای موجود عيب 

يابی در شبکه های فشار 
 متوسط 

مشکالت روشهای موجود عيب 
يابی در شبکه های فشار متوسط 

١٣
٩۶ 

٢۶
٠ 

بررسی سيستمهاي 
حفاظتی شبکه توزيع 

فشار ضعيف با تاکيد بر 
 اتصال زمين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تهيه الگوريتم سيستمهاي 
حفاظتی شبکه توزيع 

فشار ضعيف با تاکيد بر 
 اتصال زمين

بررسی سيستمهاي حفاظتی 
شبکه توزيع فشار ضعيف با 

 تاکيد بر اتصال زمين

١٣
٩۶ 

٢۶
١ 

روشهايی جديد در ارائه 
راستای ايجاد همزمانی 

حفاظتی درفيدرهای نمونه
 شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه روشهايی جديد در 
راستای ايجاد همزمانی 

حفاظتی درفيدرهای نمونه
 شبکه توزيع

حفاظتی درفيدرهای ضرورت 
 شبکه توزيع

١٣
٩۶ 
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کرمان
 شاه

٢۶
٢ 

بررسی ، مدل سازی و 
روش های پيشگيری و 

رفع اثرات ريزگردها بر 
روی شبکه های توزيع 

 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

مدل سازی و روش های 
پيشگيری و رفع اثرات 

بر روی شبکه ريزگردها 
 های توزيع برق

اثرات ريزگردها بر روی شبکه 
 های توزيع برق

١٣
٩۶ 

٢۶
٣ 

ارائه اطلس ارتينگ 
 شبکه های توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تهيه اطلس ارتينگ شبکه 
 های توزيع 

اطلس ارتينگ شبکه هایاهميت 
 توزيع 

١٣
٩۶ 

٢۶
۴ 

حفاظت شبکه هاي توزيع 
در حضور هاديهاي 
روکشدار و کابلهاي 

 فاصله دار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

مدون دستورالعمل 
اجرايي طراحي و پياده 
سازي حفاظتي هاديهاي 
روکشدار در شبکه هاي 

 توزيع

عدم وجود دستورالعمل اجرايي 
در اين زمينه و لزوم نصب اين 
 هادديها دربرخي از نقاط شبکه

١٣
٩۶ 

٢۶
۵ 

يابي خطا در  مكان
هاي توزيع به آمك  شبكه

روش مبتني بر امپدانس و
  آناليز آيفيت توان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

هاي مربوط  آاهش هزينه
به تعميرات و نگهداري 
آاهش انرژي توزيع نشده

افزايش قابليت اطمينان 
مكان يابي سريعتر خطاها

توجه به زمان زياد براي پيدا با 
هاي  آردن مكان خطا در شبكه
تواند  توزيع انجام اين پروژه مي
هاي منجر به آاهش تمامي هزينه
هاي  مربوط به خاموشي شبكه

 توزيع گردد

١٣
٩۶ 

٢۶
۶ 

بررسی علل منفجر شدن 
برقگيرها در سطح 

استان، دسته بندی عامل 
ها برای هر منطقه از 

ارائه  استان و
راهکارهای جلوگيری از 

 آن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

مکان يابی صحيح محل 
١٣ منفجر شدن برقگير ها نصب برقگيرها

٩۶ 

٢۶
٧ 

اطلس ارتينگ طراحی 
شبکه توزيع در استان 

سمنان بر مبنای 
مشخصات اقليمی و 
 جغرافيايی هر منطقه

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

طراحی اطلس ارتينگ 
شبکه توزيع در استان 

سمنان بر مبنای 
مشخصات اقليمی و 
 جغرافيايی هر منطقه

حفاظت شبکه های توزيع لزوم 
و تيپ يندی اقليم خاک استان 

 برای سيستم ارتينگ

١٣
٩۶ 

٢۶
٨ 

ارائه دستورالعمل حفاظت
) اتصال به شبکه( 

توليدات مختلف پراکنده 
در توان های مختلف و 

آبی، (انواع مختلف 
...) گازی، خورشيدی و 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

و  حال 

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تهيه دستورالعمل های 
اجرايی يکسان جهت 
اتصال به شبکه منابع 
توليد پراکنده مختلف 

عالوه بر مزايای فنی 
طرح از سر در گمی 
سرمايه گذاران جهت 

در زمينه اتصال منابع توليد 
پراکنده در کشور فقط يک تحقيق

توسط دکتر  ١٣٨۴در سال 
رفيعی انجام شده است با توجه 
به نياز کشور و صنعت به نصب
 توليدات پراکنده در تمامی توان

آبی، گازی (ها و انواع مختلف 

١٣
٩۶ 
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بختيار
 ي

انتخاب مشاور جلوگيری 
در اين طرح . نمايدمی 

عالوه بر نگارش 
دستورالعمل ها شرح 
خدمات شرکت های 

مشاور نيز استخراج می 
 .گردد

نياز به توجه ..) و خورشيدی و 
به اين امر را ضروری می نمايد

بر همين اساس اين شرکت به 
عنوان يکی از اولويت های 

تحقيقاتی در نظر دارد نگارش 
دستورالعمل و در نهايت تدوين 

يک کتاب جامع در اين 
خصوص را در اولويت کاری 

 .خود قرار دهد ١٣٩۶سال 

٢۶
٩ 

بررسی استفاده از 
فناوری نانو جهت 

جلوگيری از خوردگی 
يراق آالت بکار برده شده
در شبکه های توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

زنگ و خوردگی کاهش 
يراق آالت با توليد 

رزينهای ارتقاء يافته به 
 کمک نانو ذرات

ايجاد خوردگی در يراق آالت و 
تحميل هزينه های قابل توجهی با

وجود شرايط محيطی خاص 
منطقه مانند گرما،رطوبت 

بعلت عمليات  H2S،گازهای 
 نفتی

١٣
٩۶ 

٢٧
٠ 

بررسی سطح 
ايزوکرونيک در استان 

 ستانخوز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تعيين ميزان صاعقه در 
هر منطقه وپهنه بندی 

صاعقه در استان 
 خوزستان

عدم مشخص بودن وضعيت 
 صاعقه در استان خوزستان

١٣
٩۶ 

٢٧
١ 

علل سرقت شبکهبررسی 
های توزيع برق و ارائه 
راهکارهای مناسب جهت

 جلوگيری از آن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ارائه راهکار مناسب 
جهت جلوگيری از سرقت

 تجهيزات برق 

نرخ باالی سرقت در شبکه 
 توزيع برق

١٣
٩۶ 

٢٧
٢ 

ارائه راهکار علمی و 
اجرايی جهت تعيين محل 
دقيق بروز خطا با استفاده

از تحليل اطالعات و 
عملکرد تجهيزات 

حفاظتی موجود در شبکه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

سيستم و سامانه ای جهت 
تشخيص محدوده بروز 

 خطا در شبکه

های توليد و افزايش  محدوديت
سطح رضايتمندی مشترکين و 

حساسيت انها و همچنين افزايش 
قابليت اطمينان شبکه از 

يکطرف و رشد تکنولوژی اين 
امکان را ميسر ساخته که بتوان 

با با بهره گيری از داده ها 
تجهيزات حفاظتی و ساير 

اطالعات فنی شبکه بتوان محل 
 .تقريبی خطا را مشخص کرد

١٣
٩۶ 

٢٧
٣ 

استخراج و مطالعه 
منحنيهای ايزو کرونيک 

و تعيين شعاع عملکرد 
برقگير در محدوده 

 جفرافيای استان البرز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 البرز

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

تعيين تعداد و محل بهينه 
 برقگيرها

هزينه های احداث شبکه کاهش 
با عنايت به نصب برقگيرهای 

 غير ضروری

١٣
٩۶ 

٢٧
۴ 

مطالعه اثر هارمونيک 
بارهای شبکه فشار 

ضعيف استان ايالم بر 
تجهيزات اندازه گيری و 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

هارمونيک در وجود 
شبکه فشار ضعيف بر 

دستگاه ها و تلفات تاثير 
گذار است که در شبکه 

وجود هارمونيک در شبکه فشار
ضعيف بر دستگاه ها و تلفات 
تاثير گذار است که در شبکه 

ايالم هنوز از ميزان 

١٣
٩۶ 
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استان  تلفات
 ايالم

ايالم هنوز از ميزان 
هارمونيک، و اثر آن بر 

تلفات اطالعی وجود 
 ندارد

آن بر تلفات هارمونيک، و اثر 
 اطالعی وجود ندارد

٢٧
۵ 

طراحی حفاظت ناحيه 
گسترده در شبکه های 

 توزيع نسل جديد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

طراحی حفاظت ناحيه 
گسترده در شبکه های 

 توزيع نسل جديد

ناحيه گسترده در حال حفاظت 
حاظر در شبکه های انتقال در 

با خارج شدن . حال اجرا ست
شبکه های توزيع از حالت 

غيرفعال و تبديل به شبکه های 
فعال می توان از حفاظت ناحيه 
گسترده در شبکه توزيع استفاده 

 . نمود

١٣
٩۶ 

٢٧
۶ 

مالحظات بررسی 
حفاظتی شبکه توزيع برق

استان ايالم در حضور 
گسترده نيروگاه های 
تجديد پذير خانگی تا 
 سقف ظرفيت انشعاب

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

حفاظت شبکه در تحليل 
حضور گسترده نيروگاه 
های تجديد پذير خانگی 

تا سقف ظرفيت انشعاب و
ارائه راهکارهای مقابله 

با مسائل به وجو آمده 
 های ناشی از آن

با توجه به ابالغ بخشنامه های 
خريد تضمينی انرژی خورسيدی

 ٢٠و اجبار توليد انرژی 
درصدی ادارات از سلول های 

ی می شود خورشيدی، پيش بين
که در آينده درصد نفوذ اين 

توليدات پراکنده در شبکه توزيع 
استان ايالم زياد شود که مطمئنا 
بر روی حفاظت شبکه اثر گذار 
خواهد بود که نياز به بررسی و 

 تحليل دارد

١٣
٩۶ 

٢٧
٧ 

شناسی فرايند قطع آسيب 
از راه دور ادوات 

کليدزنی از نگاه ايمنی و 
 ارايه راهکارهای الزم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

دستورالعمل اصالحی 
فرآيند انجام مانور و قطع 

و وصل در حضور 
ادوات کليدزنی قابل 
 کنترل از راه دور

نشدن قابليت قطع و پيش بينی 
وصل از راه دور در 

دستورالعمل های بهره برداری 
و امکان ايجاد خطرات ايمنی 

 برای پرسنل بهره برداری

١٣
٩۶ 

٢٧
٨ 

محاسبه نرخ خرابی 
تجهيزات و ارزيابی 

قابليت اطمينان شبکه 
 GISمبتنی بر سيستم 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع
شبكه حفاظت 

هاي توزيع 
 نيروي برق

ماژول نرم افزاری 
محاسبه نرخ خرابی و 

ارزيابی قابليت اطمينان 
 GISبر روی سيستم 

شاخص نرخ خرابی يک -
شاخص پايه مورد نياز برای 

محاسبات قابليت اطمينان شبکه 
نبود نرخ خرابی برای -. است

تجهيزات شبکه توزيع مانعی 
برای انجام ارزيابی های پيش 

.انه قابليت اطمينان شبکه استبين
فرايند جمع آوری داده برای  -

کاربرد در محاسبه نرخ خرابی 
در سيستم ثبت اطالعات 

 . خاموشی نياز به اصالح دارد

١٣
٩۶ 

٢٧
٩ 

محاسبات ريسک زلزله و
سيل بر تاسيسات شبکه 
توزيع برق استان ايالم 

 GISمبتنی بر اطالعات 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

شناسايی نقاط حادثه خيز 
شبکه توزيع برق استان 

ايالم و همچنين تهيه نقشه 
GISجغرافيايی بر مبنای 

در حال حاضر هيچ اطالعاتی 
از ميزان خطر سيل و زلزله 

برای شبکه توزيع برق استان 
ايالم موجود نمی باشد که اگر 
اين اطالعات در دسترس باشد 

ميتوان اقدامات پيشگيرانه برای 
مواجهه با اين تهديدها به عمل 

و همچنين در توسعه . آورد
شبکه نيز اين ريسکها را مد نظر

 قرار داد

١٣
٩۶ 
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٢٨
٠ 

شناسايي بخش خطا در 
فيدرهاي توزيع با استفاده 

 از اطالعات رله 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

افزايش قابليت اطمينان 
شبکه توزيع و کاهش 

زمان عيب يابي و رفع 
 عيب

کاهش نرخ انرژي توزيع نشده  -
کاهش زمان خاموشي  -

همانطور که مستحضريد شبکه 
توزيع دارای گستردگی بااليی 

ا برخورداردر شهرها و روستاه
است و در صورت وقوع خطا و

قطع فيدر تعيين محل و بخش 
صحيح خطا ديده در زمان اندک 
. از ارزوی هر بهره بردار است

 hvdcهم اکنون جزء دستگاه 
تستر دستگاه ديگری نيست که 
اين هم به صورت افالين و با 
نکات مهم رعايتی بايد انجام 

لذا با وضعيت موجود . پذيرد
دستگاه تشخيص  جايگاه يک

بخش خطا به صورت انالين و 
با استفاده از اطالعات رله در 
 .ابتدای فيدر خالی و مهم است

١٣
٩۶ 

٢٨
١ 

مكان يابي بهينه ادوات 
آليد زني و اتوماسيون 

جهت بهبود قابليت 
اطمينان شبكه هاي توزيع 

 برق آذربايجان غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

جهت کاهش مقدار  -
خاموشی از ريکلوزرها 

در . گردد¬استفاده می
صورتی که مکان و تعداد

ها بصورت بهينه ¬آن
تعيين گردد، مقدار 

های اعمال شده¬خاموشی
به شبکه حداقل شده و 

قابليت اطمينان افزايش 
 .يابد¬می

ارايه روشی جهت مکانيابی  -
ينه ريکلوزرها در شبکه به

توزيع جهت باالبردن قابليت 
اطمينان شبکه و افزايش 

هوشمندی شبکه از طريق بستر 
ارائه کتابچه و نرم  -اتوماسيون 

 افزار 

١٣
٩۶ 

٢٨
٢ 

ارائه روشي آارآمد جهت
ايجاد قابليت انتخابگري 
حفاظتي در شبكه هاي 
توزيع برق آذربايجان 

 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

با توجه به رشد و  -
گسترش توليدات پراکنده 

در شبکه توزيع، الزم 
است که در شرايط 

های حفاظتی¬مختلف رله
دارای هماهنگی و 
لذا الزم. انتخابگری باشند

است که با رويکردی 
.ردنوين اين امر انجام پذي

ارايه روشی کارآمد جهت ايجاد 
های -قابليت انتخابگری رله

های توزيع ¬حفاظتی در شبکه
دارای توليدات پراکنده و 

 -جبرانسازهای توان راکتيو 
 ارائه کتابچه و نرم افزار 

١٣
٩۶ 

٢٨
٣ 

جدايش کاتديک بررسی 
پوششهای آلی اعمال شده 
بر روی سازه های فلزی 
تحت حفاظت کاتدی واقع 

شده در دريا و يا خاک 
مورد استفاده در شرکت 

برق منطقه ای استان 
 هرمزگان 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

توزيع
حفاظت شبكه 

هاي توزيع 
 نيروي برق

در اين پيشنهاد پژوهشی 
توصيه می شود به 

سی جدايش کاتديک وبرر
مقاومت به خوردگی 

پوششهای سطوح و يا 
پرايمرهائی پرداخته شود 

سال گذشته در  ٣٠که در 
شرکت برق منطقه ای 
استان هرمزگان مورد 

استفاده بوده و تحت 
حفاظت کاتديک قرار 
گرفته و يا اينکه بدون 

حفاظت کاتدی در بعضی 
از قسمتها مورد بهره 

حفاظت کاتدی به عنوان 
موثرترين روش حفاظتی به 

منظور جلوگيری از خوردگی 
های مدفون در خاک و آب  سازه

شناخته شده و به طور گسترده 
های در حفاظت از خوردگی لوله

توزيع و انتقال گاز، مواد نفتی و 
. گيرد آب مورد استفاده قرار می

حفاظت کاتدی عبارت است از 
ش سرعت جلو گيری يا کاه

خوردگی فلزات توسط اعمال 
يک جريان الکتريکی خارجی 

و يا تماس آن با يک آند ) يکسو(
از بين رونده، روی سطح فلز 

١٣
٩۶ 
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 .برداری قرار گرفته اند
اين پوششها می توانند با 

توجه به موارد کاربرد 
خاصی که دارند در انواع
.مختلفی استفاده شده باشند

متغيرهای ضخامت 
پوشش، نوع و غلظت 

، دما، pHالکتروليت و 
نوع آماده سازی سطح، 

مقدار پتانسيل اعمالی می 
توانند از پارامترهای 

مورد تحقيق باشتد گر جه 
متغيرهای ديگری که 

رشناسان محترم برق کا
منطقه ای در نظر داشته 
باشند را نيز می توان در 

بررسی . نظر گرفت
هريک از اين عوامل با 

توجه به سرمايه 
گذاريهای ملی که در 

صنعت برق انجام شده 
است می تواند به تعيين 

بهترين سيستمهای مقاوم 
در برابر جدايش کاتدی و 
مقاوم در برابر خوردگی 

 . دست پيدا نمود

مورد نظر که دارای مناطق 
با اجرای . کاتدی و آندی باشد

توان فلزات را به  اين روش می
های  مدتی طوالنی در محيط
عمليات . خورنده نگهداری نمود

توان در  ا میحفاظت کاتدی ر
مورد خوردگی فلزاتی از قبيل 
فوالد، مس، سرب، و برنج در 

های  و محلول) خاک(زمين 
حفاظت . مختلف آبی به کار برد

کاتدي سازه های فوالدل دارای 
هاي آلي بطور وسيعي در پوشش

صنعت مورد استفاده قرار 
سيستم مذکور عالوه بر. گيرد مي

هايي  مزاياي ارزشمند محدوديت
نيز دارا می باشد که مهمترينرا 

ترين آنها جدايش کاتدي  و شايع
در هنگام اعمال  ًامعمو. است

داري حمل و نقل ، انبار پوشش ،
هاي  ، نصب و يا در اثر تنش

حاصل از محيط نظير دريا و يا 
خاک ، ممکن است نقايصي در 

اين نقايص بر. پوشش ايجاد شود
توانند  هاي سطح مي روي پوشش
) Holiday(حفره به صورت 

بر روي پوشش وجود داشته و 
. منشا مشکالت مختلف شوند

حذف تمام نقايص مذکور 
دهي سطوح را  ي پوشش هزينه

به طور قابل توجهی افزايش مي 
دهد، لذا در بسياری از کاربردها
ضمن پذيرش درصد قابل قبولی 

از عيوب تالش می شود تا با 
اعمال حفاظت کاندي به همراه 

عين حال اين دو  پوشش نرخ
فرايند توجيه اقتصادی داشته 

براي اثر گذار بودن عمل . باشند
ها به همراه  حفاظتي پوشش

هاي  حفاظت کاتدي ، حفظ پيوند
بين پليمر و سطح زمينه الزامي 

تخريب پيوند مذکور . است
ي عيوب و تخلخل  در لبه ًامعمو

اين مناطق ، . افتد اتفاق مي
ه در قسمت هائي از فلز هستند ک

فرايند خوردگي به عنوان کاتد 
عمل می کنند به طوری که 
اعمال پتانسيل کاتدي باعث 

هاي کاتدي  دن واکنشفعالتر ش
هاي حفره و بطور کلي در قسمت

فلز / فصل مشترک پوشش
توانند  ها مي اين واکنش. شود مي
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منجر به کاهش چسبندگي پوشش 
به سطح فلز شوند و در اين 
يا  صورت جدايش کاتدي و

. پيوندد زدگي به وقوع مي تاول
نيروي محرکه براي فرايند 

جدايش کاتدي از طريق 
هاي ذيل و با توجه به  واکنش

پتانسيل های اعمال شده فراهم 
در محيط های خنثی و : می شود

-^O_2+2H_2 O+4eقليايی 
→4OH^-  اکسيژن احيا

٢H_2 O+2e^-→2OH^-
+H_2  آب احيا در محيط هاب

يدروژن هاي ه حاوی يون
هاي کاتدي شامل موارد  واکنش

-^H^++e: ذيل می باشند 
→1/2 H_2 ٢H^++1/2 

O_2+2e^-→H_2 O 
٢H^++O_2+2e^-→H_2 

O_2  پتانسيل انجام هر يک از
هاي ذکر شده متفاوت  واکنش

بوده ولی تمام اين واکنش ها با 
+^Hو يا مصرف  -^OHتوليد 

را در  pH، افزايش موضعي 
پوشش باعث / فصل مشترک فلز

همچنين آزاد شدن گاز . شوند مي
H2  به فرايند جدايش کاتدی

ترين  معمول. کمک می نمايد
واکنش کاتدي در پيل خوردگي ، 

هاي غير اسيدي ،  در محيط
 ًاتاحياي اکسيژن است که عمد

هاي آلي که نسبت به  در پوشش
عبور اکسيژن نفوذ پذيری دارند 

تر  نسيل منفيدر پتا. دهد  رخ مي
شانس احياي هيدروژن نيز 

لذا وجود . وجود خواهد داشت
pH  بسيار قليايي در مناطق زير

هاي  پوشش که محل انجام فرايند
جدايش کاتدي است محرز مي 

اين مناطق تا حدود  pH. باشد
در کارهاي تحقيقاتي به ثبت  ١۴

قليايي  pHمقدار . رسيده است
هاي متعددي  متاثر از پارامتر

بر سرعت و نوع ًاتست که عمدا
هاي کاتدي تاثير گذار می واکنش
عوامل متعددي همچون . باشند

نوع و(ها  آب ، اکسيژن ، کاتيون
، سطح زيرآيند ، درجه ) غلظت

الکتروليت ،  pHحرارت ، 
سازي سطح و مشخصات  آماده

نوع ، ضخامت ، شرايط(پوشش 
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ي اعمال و تاثير  پخت ، نحوه
متفاوت با هاي  حضور پيگمنت

غلظتهاي مختلف در 
توانند بر روي مي) فرموالسيون 

فرايند جدايش کاتدي تاثير گذار 
گستردگي عوامل و . باشند

فاکتورهاي تاثيرگذار بر فرايند 
جدايش کاتدي ، تنوع 

هاي پيشنهاد شده و البته  مکانيزم
پيشرفت روز افزون صنعت 

هاي محافظ سطح که  پوشش
را در پي هاي جديد  ايجاد سيستم

داشته اند باعث شده تا تحقيقات 
ها ي پوشش انجام گرفته در زمينه

و حفاظت کاتدي سازه ها ، توجه
ويژه اي را به خود اختصاص 

دهند و اين رويه تا به 
امروزادامه داشته و هنوز 

با تشخيص نوع . پابرجاست
ها به فصل  مکانيزم نفوذ کاتيون

توان به  پوشش، مي/ مشترک فلز
زم جدايش کاتدي پي برد و مکاني

براي کاهش آن راه حل پيشنهاد 
 . نمود

٢٨
۴ 

بررسی و تحليل فنی و 
اقتصادی تعريف ظرفيت 
ترانسفورماتورهای شبکه 

و ارائه راهکارهای 
 مرتبط با آن

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

بررسی و تحليل فنی و 
اقتصادی تعريف ظرفيت 
ترانسفورماتورهای شبکه 

و ارائه راهکارهای 
 مرتبط با آن

بهيود و بهينه سازی 
ترانسفورماتورهای شبکه توزيع

١٣
٩۶ 

٢٨
۵ 

بارگذاری و عمر آناليز 
ترانسفورماتور بر ميزان 
تلفات آن از طريق اندازه 

 گيری ميدانی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

کاهش تلفات با ارائه 
الگوی مناسب جهت 
سرويس و تعميرات 

ترانسفورماتورها در 
 شبکه

از مسائلی که همواره يکی 
نامشخص است عمر بهينه 

تجهيزات و استهالک آن هاست 
که در اين صورت نرخ خرابی 

با بررسی . افزايش می يابد
ترانسفورماتورهای با عمر 

مختلف که در شبکه در حال کار
می باشند و اندازه گيری ميدانی 

، تاثير عمر آن ها بر تلفات 
مورد بررسی قرار می گيرد و 

با بررسی هزينه های سپس 
تلفات و تعمير و نگهداری عمر 
بهينه ترانسفورماتورها را ذخيره

 می کند

١٣
٩۶ 

٢٨
۶ 

مطالعات و ارائه 
راهكارهاي عملي و بهينه

جهت افزايش ضريب 
بهره برداري پستهاي 

 عمومي توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

مطالعات، 
ينه بهبود و به

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

ارائه راهكارهاي عملي و
بهينه جهت افزايش 

ضريب بهره برداري 
 پستهاي عمومي توزيع

اهميت ضريب بهره برداري 
 پستهاي عمومي توزيع

١٣
٩۶ 
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٢٨
٧ 

بررسی داليل ترانس 
سوزی طی يکسال و 

 ارائه راهکار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

راهکار های جلو گيری 
 از ترانس سوزی 

هزينه باالی ترانس سوزی طی 
 يکسال 

١٣
٩۶ 

٢٨
٨ 

وضعيت شبکه بررسی 
توزيع استان لرستان از 

نظر ميزان آسيب پذيری 
در مقابل پديده رزونانس 

به ويژه (و فرورزونانس
در مناطق دارای 

فيدرهای زيرزمينی و يا 
مناطق دارای مشکل 

 )سوختن ترانس

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
ه رهاي شبك

 توزيع

کاهش ميزان ترانس 
کاهش  -سوختگی

خاموشی و رضايت مندی
 مشترکين 

١٣ کاهش ميزان ترانس سوختگی
٩۶ 

٢٨
٩ 

بررسی علل آسيب ديدگی 
ترانسفورماتورهای اندازه
گيری ولتاژ و جريان در 
پست های برق و تدوين 
دستورالعمل بهره برداری

 بهينه از آنها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

کاهش آسيب ديدگی ترانس های  کاهش نرخ خرابی
 جريان و ولتاژ

١٣
٩۶ 

٢٩
٠ 

سازی و  طراحی، شبيه
ساخت تغيير دهند تپ 

ترانسفورماتور با استفاده 
از کليدهای الکترونيک 

 قدرت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

طراحی و ساخت تغيير 
دهند ثپ ترانسفورماتور 

با استفاده از کليدهای 
 الکترونيک قدرت

به اينکه تجهيزات نظر 
الکترونيک قدرت کنترل پذيری 

بيشتری دارند د برروی 
ساختارهای مختلف تغيير دهنده 

های کنترلی تغيير  تپ و روش
سازی اهداف مختلف  تپ و بهينه

آن جهت بهبود عملکرد تغيير 
 دهنده تپ بررسی گردد

١٣
٩۶ 

٢٩
١ 

معرفی و کاربرد شاخصه
های شيميايی جديد در 

رزيابی مؤثر و اقتصادیا
وضعيت 

ترانسفورماتورهای 
 توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

مطالعات، 
بهبود و بهينه 

سازي 
ترانسفورماتو
رهاي شبكه 

 توزيع

معرفی شاخصه های 
شيميايی جديد برای 

ارزيابی عملکرد و طول 
ترانسهای توزيع عمر 

برق و کاربرد اين 
شاخصه ها در ارزيابی 

ترانسهای توزيع روغنی 
در شبکه توزيع برق 

 تبريز

جلوگيری از اتالف سرمايه های 
 شبکه توزيع

١٣
٩۶ 

٢٩
٢ 

تعيين مقاومت ويژه خاک 
و تهيه اطلس ارتينگ 
شبکه های توزيع بر 

اساس اقليم جغرافيايی هر 
منطقه در شبکه توزيع 

 برق تبريز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارائه اطلس ارتينگ 
شبکه های توزيع بر 

اساس اقليم جغرافيايی هر 
منطقه در شبکه توزيع 

برق تبريزو قابليت 
اجرايی دادن به طرح 

 ارائه شده

افزايش قابليت اطمينان شبکه، 
 ايمنی بيشتر در شبکه 

١٣
٩۶ 

٢٩
٣ 

بومی سازی شاخص های
طراحی شبکه های توزيع

از (نيروی برق تبريز 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه

بومی سازی شاخص های
طراحی شبکه های توزيع

از (نيروی برق تبريز 

جلوگيری از اتالف سرمايه 
گذاری، بهينه سازی در 

طراحی، توجه به قابليت اطمينان

١٣
٩۶ 
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جمله تعيين ضريب 
همزمانی و مدل بار در 

 ....)محاسبات و 

برق 
 تبريز

تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

جمله تعيين ضريب 
همزمانی و مدل بار در 

، ....) محاسبات و 
شاخص های طراحی 

طول بهينه شبکه فشار 
عيف و متوسط در ض

مقايسه با ظرفيت 
ترانسها، جلوگيری از 
اتالف سرمايه گذاری، 

بهينه سازی در طراحی، 
 توجه به قابليت اطمينان

٢٩
۴ 

مدلسازی و بررسی 
اثرات خطوط انتقال بر 

 زيعخطوط تو

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

با توجه به تحقيق های 
انجام گرفته کارکنان 
خطوط توزيع هنگام 

تعمير خط با مشکالت 
گرفتگی يا شوک برق 

الکتريکی مواجه شده اند 
که ناشی از ولتاژ القا شده

منتجه از خطوط فشار 
به همين . قوی می باشد

منظور بايد اقدامات الزم 
جهت برطرف کردن آن 

بنابراين . صورت پذيرد
در مرحله اول سيستم با 
نرم افزار های مرتبط و 

تخصصی بررسی و مدل 
سازی می شود تا تاثير 

اهده و طبق آن دقيق مش
اقدامات الزم بعدی 

همچنين . صورت پذيرد
تاثير حالت های مختلف 

خطوط فشار قوی از 
جمله اتصال کوتاه حالت 
نرمال يا حداکثر بار بايد 

 .بررسی شود

مشکالت ناشی از القای ولتاژ بر
خطوط توزيع که منتجه از 

خطوط فشار قوی مجاورت آن 
می باشد باعث ايجاد برق 

شوک الکتريکی به  گرفتگی و
کارکنان تعمير خط توزيع می 

به همين منظور در ابتدا به . شود
مدل سازی و بررسی دقيق آن 

می پردازيم که توسط آن اقدامات
الزم بعدی و تاثيرات آن مشاهده 

 .شود

١٣
٩۶ 

٢٩
۵ 

بررسي علل سوختن 
برقگيرها در سطح 

 شرکت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بررسي علل سوختن 
برقگيرها در سطح 

شرکت و ارائه راهکار 
 عملی

سوختن برقگيرها در سطح 
 شهرستانهای شرکت

١٣
٩۶ 

٢٩
۶ 

عوامل خورندگی بررسی 
پايه های بتنی با توجه به 

آناليز خاک شهرستان 
طبس و ارائه راهکارهای
افزايش مقاومت و طول 

عمر پايه ها در برابر 
 خوردگی خاک منطقه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

عوامل خوردگی  تعيين
تيرهای بتنی از طريق 

آناليز دقيق خاک منطقه 
ارائه راهکارهای اجرايی
و مقرون به صرفه برای 

 افزايش عمر پايه ها 

ويژگی های اقليمی شهرستان 
طبس موجب شده است که 

تيرهای بتنی عمر بسيار کمتری 
نسبت به مقدار موسط منطقه 
داشته باشند و موجب تحميل 

بل توجه به شرکت هزينه های قا
. توزيع خراسان جنوبی گردد

بررسی عوامل خوردگی تيرهای

١٣
٩۶ 
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بتنی و يافتن راهکار مقابله با آن 
ضمن حفظ پيوستگی تأمين برق 

و افزايش رضايت مشترکين 
موجب کاهش هزينه ها نيز 

 .خواهد گرديد

٢٩
٧ 

طراحی و ساخت متعادل 
 ALBکننده جريان بار 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

مطالعه انواع روش 
متعادل سازی جريان بار 

بررسی استاندارها و 
دستورالعمل های مرتبط 

با موضوع طراحی 
متعادل کننده جريان بار 

 ALBشبيه سازی تاثير 
شبکه  طراحی شده در

 ALBتوزيع برق ساخت 
و نصب در شبکه بررسی

نتايج و رفع نواقص 
احتمالی نتيجه گيری و 

 ارائه پيشنهاد 

در حال حاضر با توجه به 
بارهای هارمونيکی متصل به 
شبکه و تغيير الگوی مصرف 

غير قابل پيش بينی مشترکين از 
يک سو و همچنين عدم دقت 

الزم در توزيع متعادل بار بر 
سه فاز ترانسفورماتورهایروی 

توزيع باعث شده است که 
ترانسفورماتور در حالت 

در . نامتعادل بهره برداری شوند
صورت بهره برداری نامتعادل 
از ترانسفورماتور جدی ترين 
چالش افزايش جريان سيم نول 

خواهد بود که اين امر باعث 
. حبس ظرفيت ترانس می شود

به عبارت بهتر در صورت بهره
اری نامتعادل از برد

ترانسفورماتور امکان بارگذاری 
درصد بر  ٧٠تا  ۶٠بيش از 

روی ترانسفورماتورها مقدور 
از سوی ديگر توجه . نمی باشد

به اين نکته ضروری می باشد 
که با توجه به استاندارد و 

دستورالعمل احداث شبکه های 
توزيع سطح مقطع سيم نول 

درصد سيم های فاز  ۵٠معادل 
گرفته می شود اما در نظر 

اندازه گيری ها بيانگر سطح 
جريان نول بيشتر نسبت به 

جريان فازها در 
تراسفورماتوهای با بارگذاری 

لذا استفاده از . نامتعادل می باشد
ALB بسياری از مشکالت بهره

برداری شبکه توزيع برق را حل
از جمله اهداف . خواهد نمود

ديگری که می توان برای 
جريان بار بيان  متعادل کننده

نمود، تاثير اين تجهيز در کاهش 
تلفات شبکه، کاهش جريان نول 
ترانسفورماتور، کيفيت جريان 

 . تزريقی می باشد

١٣
٩۶ 

٢٩
٨ 

طراحي و پياده سازي تپ
چنجر استاتيکي هوشمند 

تحت بار براي 
ترانسفورماتورهاي 

 توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

تدوين ضرورت و 
مزاياي تنظيم مناسب و 
تحت بار و پيوسته تپ 

ترانسفورماتورهاي 
توزيع، طراحي تپ چنجر

مساله تنظيم ولتاژ در شبکه 
بزرگ و گسترده و پيچيده اي 

همچون شبکه توزيع مشهد 
. همواره يک چالش بوده است

تپ چنجرهاي 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

تان 
 مشهد

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

استاتيکي تحت بار با 
استفاده از کليدهاي نيمه 

هادي قدرت که بصورت 
حلقه بسته و هوشمند 

ل مي شود، ساخت کنتر
نمونه نيمه صنعتي، 

نصب در شبکه توزيع 
مشهد و انجام آزمايشات 

مختلف و تاييد عملکرد و 
تدوين دستاوردهاي فني و

 اقتصادي

وجود ترانسفورماتورهاي م
عموما تحت بار نيستند و 
بصورت فصلي و بوسيله 

نيروهاي بهره بردار تنظيم مي 
شوند که اين تنظيمات نيز بهينه 
نبوده و يا اينکه بايد با توجه به 

شرايط بار و شبکه بصورت 
تپ چنجر . پيوسته اصالح گردند

استاتيکي هوشمند تحت بار، 
همانگونه که از اسم آن بر مي 

ي نيمه هادي قدرت آيد از کليدها
استفاده مي کند که بوسيله يک 

سيستم کنترل هوشمند حلقه بسته 
که از ولتاژ فيدبک مي گيرد، 
بصورت پيوسته و تحتت بار 

با اين فن آوري . کنترل مي شود
امکان تنظيم دقيق و موثر ولتاژ 

شبکه توزيع بدون نياز به 
حضور نيروهاي بهره بردار 

تحقق اين . فراهم مي شود
واست فني، تحولي در صنعت خ

 .توزيع کشور خواهد بود

٢٩
٩ 

معرفی تجهيزات و 
روشهای نوين مورد 

استفاده در شبکه های 
توزيع کشورهای پيشرفته 
قابل پياده سازی در ايران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

معرفی تجهيزات و 
روشهای نوين مورد 

استفاده در شبکه های 
توزيع کشورهای پيشرفته 
قابل پياده سازی در ايران

لزوم استفاده از تجهيزات نوين 
در صنعت برق مطابق با 

 کشورهای پيشرفته

١٣
٩۶ 

٣٠
٠ 

تاثير کابلهای  بررسی
فاصله دار در کاهش 

 ميزان خاموشی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

 -کنترل بهينه شبکه
١٣ افرايش ميزان خاموشيها شبکه  افزايش قابليت اطمينان

٩۶ 

٣٠
١ 

از تکنولوژی نانو  استفاده
جهت جلوگيری از 

خوردگی يراق آالت 
مورد استفاده در شبکه 

توزيع نيروی برق استان 
 گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

يراق آالت نمونه ساخت 
با استفاده از تکنولوژی 

نانو و ارائه راهکارهای 
 عملی

خوردگی باالی تجهيزات با 
توجه به رطوبت باالی استان 

 گيالن

١٣
٩۶ 

٣٠
٢ 

طراحی و ساخت دستگاه 
عيب ياب کابل های 

خودنگهدار فشار ضعيف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

 -عيب يابی سريع شبکه 
کاهش خاموشی و قطعيها

کاهش زمان عيب يابی شبکه 
 فشار ضيف خودنگهدار

١٣
٩۶ 
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هاي   شبكهلرستان
توزيع نيروي 

 برق

٣٠
٣ 

طراحی و ساخت سيستم 
سنجش روشنايی معابر 

بصورت بی سيم و تحت 
سيستمهای عامل اندرويد 

 روی موبايلبر 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

استفاده بهينه از سيستم 
افزايش -روشنايی معابر

 رضايتمندی مردم
١٣ کنترل ميزان روشنايی معابر

٩۶ 

٣٠
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و ساخت پايه طراحی 
های فلزی مناسب جهت 
نصب موقت مخصوص 
شرايط بحرانی و مناطق 

 صعب العبور

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

طراحی و ساخت پايه 
های فلزی مناسب جهت 
نصب موقت مخصوص 

ی و مناطق شرايط بحران
 صعب العبور

نصب پايه موقت مخصوص در 
شرايط بحرانی و مناطق صعب 

 العبور

١٣
٩۶ 

٣٠
۵ 

روش هاي نوين نظارت 
و کنترل لوازم اندازه 

گيري در شرکت توزيع 
براي جلوگيري از سرقت
برق و دست کاري لوازم 

 اندازه گيري

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بدست آوردن روش هاي 
نوين نظارت و کنترل 
لوازم اندازه گيري در 

شرکت توزيع براي 
جلوگيري از سرقت برق 

و دست کاري لوازم 
 اندازه گيري

نظارت و کنترل لوازم اندازه 
گيري در شرکت توزيع براي 

سرقت برق و دست جلوگيري از
 کاري لوازم اندازه گيري

١٣
٩۶ 

٣٠
۶ 

آناليز فنی و اقتصادی 
اصالح روشنايی معابر 

براساس عمر تجهيزات و 
با مقايسه اصالح 

روشنايی براساس عيب 
 يابی پيش آمده چراغ ها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بدست آوردن آناليز فنی و
اقتصادی اصالح 

روشنايی معابر براساس 
عمر تجهيزات و با 

مقايسه اصالح روشنايی 
براساس عيب يابی پيش 

 آمده چراغ ها

١٣ اصالح روشنايی معابر 
٩۶ 

٣٠
٧ 

رباط پرنده جهت ساخت 
بازديد از خطوط شبکه 

 های توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ساخت يک نمونه دستگاه 
روبات پرنده جهت عيب 

 يابی خطوط

گستردگی و پراکندگی شبکه 
ه های توزيع موجب می گردد ک

اين شبکه ها در نقاط جغرافيايی 
وسيع با تعداد مشترکين زياد 

گردند که عيب يابی اين خطوط 
با روش های سنتی زمان زيادی 

را جهت رفع خاموشی در بر 
تاکنون روش های . داشته است

زيادی جهت بهينه سازی فرايند 
رفع عيب بازديد در نظر گرفته 
شده است که کماکان با توجه به 

ناوری شبکه های طول و په
توزيع به اندازه کافی مطلوب 
نبوده و به گونه ای زمان رفع 

خاموشی به ميزان قابل توجه ای 

١٣
٩۶ 
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 .کاهش نيافته است

٣٠
٨ 

بررسی اثرات تعويض 
شبكه هاي فشار ضعيف 
با آابل خودنگهدار در 

مناطق ساحلی و دارای 
آلودگی باال در استان 

سيستان و بلوچستان از 
نظر مکانيکی و 

 الکتريکی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

١٣ کاهش اتفاقات و پايداری شبکه پايداری شبکه
٩۶ 

٣٠
٩ 

مطالعه ارزيابی لرزه ای 
تاسيسات استان 

چهارمحال و بختياری و 
تهيه اطلس جامع شبکه 

برق رسانی از منظر 
 زلزله خيزی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

و  حال 
بختيار

 ي

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

استان چهارمحال و 
ری به واسطه قرار بختيا

گرفتن در کمربند زلزله 
خيزی کشور در 

خصوص شبکه های زير 
ساختی خصوصًا برق 
مورد پايش ويژه قرار 

گيرد از اين رو تهيه 
بانک اطالعاتی آسيب 

پذيری تجهيزات و اطلس 
کامل زلزله خيزی استان 
و تاثير ساير شبکه های 
زير ساختی نظير بستر 

های مخابراتی در حالت 
بحرا نمسئله ای با  وقوع

 .اهميت است

استان چهارمحال و بختياری به 
دليل واقع شدن در کمربند لرزه 
ای و با عنايت به اينکه دو شهر 
استان شهرهای اردل و بروجن 

در سنوات قبل از زمين لرزه 
ديده اند به آسيب های فراروانی 

همين دليل ارزيابی تاسيسات و 
ايجاد امکانات مديريت بحران و 
تشکيل ساختار پدافند غير عامل 

و تجهيزات مورد نياز در اين 
حوزه از اهميت شايان توجهی 

برخوردار است به اين دليل 
تعريف و تکميل پروژه تحقيقاتی 

در اين حوزه عالوه بر رفع 
مخاطرات ايجاد ظرفيت های 

می در حوزه پدافند غيرعامل عل
 .و مديريت بحران می نمايد

١٣
٩۶ 

٣١
٠ 

طراحی و ساخت 
فيلترهای ترکيبی اکتيو و 
پسيو جهت جبران سازی 
توان راکتيو و هارمونيک

های شبکه و بهبود 
ضريب توان در شبکه 
های توزيع فشار ضعيف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

کاهش توان راکتيو 
مصرفی و حذف 

هارمونيک و نامتعادلی 
شبکه به منظور کاهش 

تلفات خط و افزايش 
 کيفيت توان

مشکالت کيفيت توان در حضور
بارهای غير خطی، افزايش 

بارها و تجهيزات غيرخطی و 
اعوجاج ولتاژ ناشی از در نتيجه 

جريانهای هارمونيکی و 
نامتعادلی در سطح توزيع 

افزايش تلفات خط، اشباع شدن 
هسته ترانسفورماتور، اشغال 

بيهوده ظرفيت ترانسفورماتور، 
عملکرد ناصحيح کليدهای 

اتومات و کاهش حاشيه امنيت 
 سيستم

١٣
٩۶ 

٣١
١ 

بررسی تاثيرات بکار 
گيری نانو پوشش ها 

جهت افزايش مقاومت به 
خوردگی مس و آلومنيوم 
در يراق آالت شبکه های 
 توزيع انرژی الکتريکی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارايه روش پياده  -١
سازی نانو پوشش ها 

جهت افزايش مقاومت به 
خوردگی فلز مس و 

آلومينيوم در يراق آالت 
توليد چند محصول  -٢

نمونه از يراق آالت با 
 پوشش نانو 

با توجه به ابالغ طرح جهادی 
 ١٣٩۴کاهش تلفات در سال 

رسيدن به ميزان تلفات تک "
همچنان " رقمی در بخش توزيع

لويت های شرکت توانير از او
يراق آالت با مصرف . می باشد

ميليون قطعه  ١۵ساليانه حدود 
در کشور جزء تجهيزات 

کثيرالمصرف در شبکه های 
توزيع انرژی الکتريکی 

استفاده از . محسوب می شود
يراق آالت نامرغوب يا با کيفيت 

١٣
٩۶ 
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پايين تاثير بسزايی در ميزان 
. تلفات شبکه توزيع دارند 

استفاده از روشهای غير متاسفانه
استاندارد و يا سنتی در آبکاری 
يراق آالت ، گسترش استفاده از 
يراق آالت بی متال در صنعت 

توزيع و تنوع شرايط آب و 
هوايی کشور باعث افزايش 

خوردگی بسيار باال ، کاهش 
طول عمر قطعات با توجه به 

خواص فيزيکی و شيميايی مس 
و آلومينيوم شده است که در 
نهايت منجربه افزايش تلفات 

لذا نياز به تحقيق و . ميشود 
مطالعه وسيع در بخش توليد و 
آبکاری يراق آالت در صنعت 

استفاده . توزيع ضروری است 
ها جهت افزايش  از نانو پوشش

مقاومت به خوردگی فلز مس و 
آلومينيوم از مهمترين و 

موثرترين تکنولوژی صنعت 
امروز جهان در جهت رفع 

 . ل مذکور است مشک

٣١
٢ 

طراحی و ساخت 
سنسورهای جريانی 

خاص شبکه های توزيع 
 برق هوشمند

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

طراحي، 
ساخت و 

سازي   بهينه
تجهيزات 
الكتريكي 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

محصول نهائی پروژه 
دستيابی به دانش فنی و 
تکنولوژی ساخت کويل 
 .روگوفسکی می باشد

بهبود وضعيت و لزوم حرکت 
 در مرز دانش

١٣
٩۶ 

٣١
٣ 

مميزي دقيق شبكه توزيع 
برق فشار متوسط شرآت 

توزيع نيروي برق 
آذربايجان غربي و ارائه 
راهكارهاي عملي براي 

 آاهش تلفات انرژي 

رآت ش
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

با توجه به تلفات اهمی 
باالی سيستم که مربوط 

های مختلف از  به محل
باشد که  شبکه توزيع می

باعث کاهش سود به 
هزينه شرکت توزيع 

است، با مميزی دقيق در 
يک فيدر نمونه و ارائه 

توان  راهکار می
های تلفات را  هزينه

 . کاهش داد

مشخص کردن دقيق از نظر -
کيفی و کمی تلفات در شبکه 

طراحی و تصحيح بهينه -توزيع 
 ارائه کتابچه  -شبکه توزيع 

١٣
٩۶ 

٣١
۴ 

نقشه راه استفاده ازتدوين 
انرژی های نو در شبکه 

توزيع استان بوشهر با 
 ديدگاه فنی اقتصادی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

نقشه راه استفاده از 
انرژی های نو و منابع 
توليد پراکنده در سطح 

شبکه توزيع استان بوشهر

توجه به افزايش پيک بار و با 
گستردگی شبکه ها امروزه نياز 
به منابع توليد پراکنده و انرزی 

های نو در سطوح توزيع از 
اهميت ويژه ای برخوردار شده 
است به گونه ای که درخواستها 
جهت ايجاد اين گونه نيروگاه ها 
در سطوح توزيع افزايش يافته 

در اين راستا شرکتهای . است

١٣
٩۶ 
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جايابی و انتخاب  توزيع برای
اولويت مکانی از سردرگمی 
خاصی و تمام سليقه و دانش 
فردی اتفاق می افتد لذا جهت 
ايجاد محوريت واحد و ايجاد 

استاندارد مشخص نياز به تدوين 
نقشه راه استفاده از اين انرژی 
ها و منابع بيش از پيش مبرهن 
می باشد که بتوان با استفاده از 

ری بااليی اين مسايل با بهره و
 .بهره جست

٣١
۵ 

بررسی فنی اقتصادی 
استفاده از فناوريهای نانو 

 در تجهيزات توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

استخراج موارد کاربردی
جديد در صنعت توزيع 

 برق

توجه به گستردگی شبکه و با 
معضالت مربوط به شبکه های 

توزيع از بعد تجهيزات و 
خطاهای مربوطه، دانشمندان را 
بران داشته تا نسبت به نفوذ نانو 

در علم قدرت کنکاش الزم و 
کاربرد الزم را ارئه نمايند با 

توجه به نو بودن اين علم، 
شرکت را برای باز کردن 
افق  مبحثی که شايد بتواند در

اينده کاربرد وسيع در اين 
صنعت داشته باشد را بررسی و 

نسبت به ديگاه اينده قدمهای 
 روشن بردارد

١٣
٩۶ 

٣١
۶ 

طراحی و ساخت ربات 
بازديدکننده خط با استفاده 

 از کواد کوپتر

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

افزايش قابليت اطمينان 
سهولت در بازرسی خط 

 بازرسی هوشمند خط 

بازرسی از خطوط توزيع برق و
قدرت در ايران توسط اپراتورها 

انجام می شود که خطرات و 
خطاهای زيادی در پی دارد، لذا 
اين پيشنهاد ارائه می گردد که با 

اعث کاهش بکارگيری پهپادها ب
استفاده از نيروی انسانی و 

همچنين افزايش دقت شده است و
همانطور که شاهد هستيم امروزه
اين کوادکوپترها در کشورهای 
توسعه يافته و پيشرفته استفاده 

اين وسيله بازرس . می شود
موجب کاهش خطرات جانی در 

های خطوط برق شده  بازرسی
از جمله مزايای اين ها . است

وط برق، امکان بازرس خط
پرواز در مناطق مرتفع، امکان 

ارسال اطالعات صحيح به 
اپراتور و دارا بودن سيستم 

ضبط تصوير، پرواز در حريم 
خطوط فشار قوی بدون نياز به 

. توان نام برد خاموشی را می
همچنين امکان هوشمندسازی و 

ها در شرايط  تعريف مأموريت
مختلف برای ربات پرنده امکان 

ده وهمچنين می توان به پذير بو

١٣
٩۶ 
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تعمير و نگهداری آسان آن نيز 
 .اشاره نمود

٣١
٧ 

تاثير تغيير توپولوژی 
شبکه برقرسانی شهر 

پيشين در کاهش تلفات 
 فنی و غير فنی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

کاهش هزينه و رضايت  کاهش تلفات 
 مشترکين

١٣
٩۶ 

٣١
٨ 

ارايه راهکار جهت شفاف
سازی تلفات الکتريکی 

دراستان کرمانشاه به 
تفکيک شهر ،شهرستان، 

 شهرکهای صنعتی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

کردن تلفات در مشخص 
حوزه کوچکتر از جمله 

شهرها و روستاها و 
 شهرکهای صنعتی

توزيع منابع مالی بر اساس نقاط 
ضعف شبکه نيازمند شفافيت 

ميزان تلفات درهر قسمت است 

١٣
٩۶ 

٣١
٩ 

تدوين برنامه های 
مديريت سمت تقاضا و 

پاسخگويی بار و بررسی 
 نيازمنديهای عملی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

تدوين برنامه های 
مديريت سمت تقاضا و 

پاسخگويی بار و بررسی 
 نيازمنديهای عملی

نياز به برنامه های مديريت 
سمت تقاضا و پاسخگويی بار و 

 بررسی نيازمنديهای عملی

١٣
٩۶ 

٣٢
٠ 

تعيين ضريب هم زماني 
ومدل بار در محاسبات 

شبكه هاي توزيع به تفكيك
تعرفه و مناطق برق 
 شرآت توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

بدست آورذن 
راهکارهوشمند تعيين 

ضريب هم زماني ومدل 
بار در محاسبات شبكه 

اي توزيع به تفكيك ه
تعرفه و مناطق برق 
 شرآت توزيع برق

اهميت ضريب هم زماني ومدل 
بار در مناطق برق شرآت 

 توزيع برق

١٣
٩۶ 

٣٢
١ 

مطالعات سيستمهاي 
ارتينگ کارامد تجهيزات 

توزيع برق در نقاط 
مرتفع و با پتانسيل 

 صاعقه باال

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

راهکارها و اصول 
طراحي و نصب 

سيستمهاي کارآمد 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 

مانند ترانسفورماتورها و ساير ه
 تجهيزات شبکه

١٣
٩۶ 

٣٢
٢ 

ارايه الگوهاي جديد 
روشنايي و نورپردازي 
در مکانهاي مختلف با 

نگاه بهينه سازي 
مصارف، بهبود 

شاخصهاي روشنايي و 
 سالمت رواني 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

دستورالعملهاي مرتيط با 
طراحي اصوليروشنايي 

با لزوم بهينه سازي 
 شاخصهاي کيفيت

لزوم کاهش مصرف در بخش 
لزوم بهبود کيفيت  -روشنايي

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

١٣
٩۶ 

٣٢
٣ 

جايابی بهينه منابع توليد 
پراکنده مجهز به 

در  CCHPتکنولوژی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
هاي   سيستم

پيشرفته و 
بهينه توزيع 

امکان سنجی فنی و 
اقتصادی تکنولوژی 

CCHP  در سيستم توزيع

زايشو اف -مديريت بهينه انرژی 
 راندمان منابع توليد انرژی

١٣
٩۶ 
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سيستم توزيع شهر ياسوج 
به منظور بهبود مشخصه 
های بهره برداری شبکه 

گرفتن منابع با در نظر 
شامل( عدم قطعيت شبکه 

بارها و منابع انرژی 
 )تجديد پذير

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

 شهر ياسوج نيروي برق

٣٢
۴ 

امکان سنجی بکارگيری 
روش های نوين در جهت

بهينه سازی قرائت و 
توزيع صورتحساب 
مشترکين در شرکت 

توزيع استان کهگيلويه و 
 بويراحمد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

بکارگيری روش های 
نوين در جهت بهينه 

سازی قرائت و توزيع 
صورتحساب مشترکين 
در شرکت توزيع استان 
 کهگيلويه و بويراحمد

بهينه سازی قرائت و توزيع 
صورتحساب مشترکين در 

 شرکت توزيع 

١٣
٩۶ 

٣٢
۵ 

روش های هوشمند ارائه 
راهبرد بهينه مشارکت 

شرکت توزيع نيروی برق
استان کهگيلويه و 

بويراحمد در بازار برق 
 ايران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

مشارکت فعالتر شرکت 
توزيع نيروی برق استان 

راحمد در کهگيلويه و بوي
 بازار برق ايران

ارائه روشی هوشمند جهت 
مشارکت شرکت توزيع نيروی 
برق استان کهگيلويه و بويراحمد

 در بازار برق ايران

١٣
٩۶ 

٣٢
۶ 

توسعه وتجاری سازی 
طرح بازديد هوايی حريم 

خطوط توزيع برق با 
 هواپيما بدون سرنشين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

توسعه وتجاری سازی 
-طرح بازرسی هوايی

حرارتی خطوط توزيع با 
 ربات پرنده

١٣ اهميت بازرسی خطوط هوايی
٩۶ 

٣٢
٧ 

کاربرد و به کارگيری 
نانو تکنولوژی در 

تجهيزات توزيع نيروی 
 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

از آن جا آه مقره ها 
همواره در معرض 

آلودگي هاي محيطي قرار
دارند؛ با توجه به ويژگي 
هاي خاصي آه مقره ها 
بايد داشته باشند؛ آلودگي 
ها مي تواند باعث ايجاد 

زيادي در مشكالت 
با . آارآرد مقره ها شود
تعريف پروژه و با 

بررسي وضعيت عملكرد 
مقره هاي مختلف در 

مناطق مختلف و معايب و
مزاياي مقره هاي 

سراميكي، سيليكوني و 
شيشه اي و نتايج به دست 

آمده ، به طرح ايده 
استفاده از پوشش هاي 

ضدغبار نانو در روآش 

از آنجاکه فناوری 
،  nanotechnology((نانو

زيست 
، و )Biotechnology(فناوری

، سه )IT(فناوری اطالعات
قلمرو علمی هستند که ميتوانند 
انقالب سوم صنعتی را تشکيل 
دهند، نانوتکنولوژی ميتواند به 
عنوان ادامه دانش کنونی، ابعاد 

ونی نانو يا طرح ريزی دانش کن
بر پايه های جديدتر و امروزی 

فناوری نانو يا نانو . باشد
تکنولوژی، گستره ای زيادی از 
دانش را تحت سيطره قرار داده 

و دارای تاريخچه زيادی در 
صنايع نفت، دريايی، خودرو و 

برق ميباشد، نانو در صنعت 
برق و در بخش های توليد 

انرژی، انتقال، توزيع، 

١٣
٩۶ 
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مقره ها و ويژگيها و 
داخته خواص آن پر

همچنين با . خواهد شد
استفاده از نانو تکنولوژی 

به بررسی مواد مختلف 
برای کاهش اثر 

ريزگردها و گرد و غبار 
بر چراغهای معابر 

ميپردازيم و به 
تاثيرپذيری اين نوع مواد 

خواهيم پرداخت ، تا 
عالوه بر حفظ نوردهی 
مناسب چراغها، کاهش 
هزينه های تعميرات و 

نها را سرويس دوره ای آ
 .موجب خواهيم شد

مواد، الکترونيکی و مهندسی 
که ميتوان .کاربرد زيادی دارد

پروژه های زيادی را برای 
کاربرد آن در توزيع نيروی برق

تعريف نمود، نقش نانو در 
افزايش سطح عايقی کابل ها، 

تأثير پوشش نانو بر روی کاهش 
جذب آلودگی مقره ها و يا چراغ 

های روشنايی، بررسی تأثير 
استفاده از پوشش نانو بر روی 

اتور از جمله مواردیترانسفورم
هستند که نيازمند تعريف پروژه 

های تحقيقاتی و اجرای آن 
بصورت پايلوت برای بررسی 
تاثير آن در تاسيسات و تجهيزات

عيوب و نواقص خطوط . ميباشد
انتقال ولتاژ باال مي تواند منجر 
به قطع گسترده برق شود و در 
نتيجه صدمات سنگين اقتصادي 

، صنايع به وجود خواهد آمد 
انتقال و توزيع نيرو بايد به 

ميزان اطمينان عملكرد سيستم 
انتقال توجه نمايند، يك بحث 
آليدي درايجاد سيستم توزيع 

مطمئن، عملكرد درست مقره ها 
مي باشد چون در حقيقت، 

بسياري از داليل قطعي برق 
ناگهاني سيستم انتقال مربوط به 

از آن جا . معايب مقره ها است
ها همواره در معرض آه مقره 

آلودگي هاي محيطي قرار دارند؛
با توجه به ويژگي هاي خاصي 

آه مقره ها بايد داشته باشند؛ 
آلودگي ها مي تواند باعث ايجاد 
مشكالت زيادي در آارآرد مقره

با تعريف پروژه و با . ها شود
بررسي وضعيت عملكرد مقره 
هاي مختلف در مناطق مختلف و

ره هاي معايب و مزاياي مق
سراميكي، سيليكوني و شيشه اي 
و نتايج به دست آمده ، به طرح 

ايده استفاده از پوشش هاي 
ضدغبار نانو در روآش مقره ها
و ويژگيها و خواص آن پرداخته 

وجود آالينده ها  -. خواهد شد
وريزگردها و افزايش 

روزافزون آن در آلودگی شهرها
و روستاها و به تبع آن معابر 

رودگاهی ، جاده ها و عمومی، ف
خيابانهای شهری ميباشد، که 

موجب کاهش نوردهی چراغها 
خواهد گرديد ، با استفاده از نانو 
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تکنولوژی به بررسی مواد 
مختلف برای کاهش اثر 

ريزگردها و گرد و غبار بر 
چراغهای معابر ميپردازيم و به 
تاثيرپذيری اين نوع مواد خواهيم

پرداخت ، تا عالوه بر حفظ 
نوردهی مناسب چراغها، کاهش 
هزينه های تعميرات و سرويس 
دوره ای آنها را موجب خواهيم 

 . شد

٣٢
٨ 

بررسی فنی و اقتصادی 
LEDجايگزينی المپهای 

و تجهيزات نوين 
روشنايی در معابر 

 عمومی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

حرکت در راستاي 
هوشمندسازي شبکه هاي 
توزيع و مديريت مصرف

و بهبود سيستم هاي 
روشنايي معابر و 

بکارگيری تجهيزات نوين
مورد استفاده در دنيا با 

در نظر گرفتن جنبه 
 اقتصادی و فنی آن

بررسی فنی و اقتصادی و امکان
زات سنجی استفاده از تجهي

هاي توزيع   الكتريكي شبكه
 نيروي برق در زمينه روشنايی

١٣
٩۶ 

٣٢
٩ 

امکان سنجی استفاده از 
متعادل کننده جريان بار 

ALB  به منظور حذف
اثرات بارگذاری نامتعادل

 ترانسفورماتورها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

مطالعه انواع روش 
متعادل سازی جريان بار 

بررسی استاندارها و 
دستورالعمل های مرتبط 
با موضوع امکان سنجی 

بر روی  ALBنصب 
تابلوهای توزيع برق 

شرکت توزيع برق مشهد 
شبيه سازی تاثير استفاده 

در حالت گذرا  ALBاز 
ه شبيه سازی تاثير استفاد

در حالت مانا  ALBاز 
نتيجه گيری و ارائه 

 پيشنهاد

در حال حاضر با توجه به 
بارهای هارمونيکی متصل به 
شبکه و تغيير الگوی مصرف 

غير قابل پيش بينی مشترکين از 
يک سو و همچنين عدم دقت 

الزم در توزيع متعادل بار بر 
روی سه فاز ترانسفورماتورهای

توزيع باعث شده است که 
سفورماتور در حالت تران

در . نامتعادل بهره برداری شوند
صورت بهره برداری نامتعادل 
از ترانسفورماتور جدی ترين 
چالش افزايش جريان سيم نول 

خواهد بود که اين امر باعث 
. حبس ظرفيت ترانس می شود

به عبارت بهتر در صورت بهره
برداری نامتعادل از 

ترانسفورماتور امکان بارگذاری 
درصد بر  ٧٠تا  ۶٠ز بيش ا

روی ترانسفورماتورها مقدور 
از سوی ديگر توجه . نمی باشد

به اين نکته ضروری می باشد 
که با توجه به استاندارد و 

دستورالعمل احداث شبکه های 
توزيع سطح مقطع سيم نول 

درصد سيم های فاز  ۵٠معادل 
در نظر گرفته می شود اما 

اندازه گيری ها بيانگر سطح 
ول بيشتر نسبت به جريان ن

جريان فازها در 
تراسفورماتوهای با بارگذاری 

لذا استفاده از . نامتعادل می باشد

١٣
٩۶ 
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ALB بسياری از مشکالت بهره
برداری شبکه توزيع برق را حل

از جمله اهداف . خواهد نمود
ديگری که می توان برای 

متعادل کننده جريان بار بيان 
نمود، تاثير اين تجهيز در کاهش 

ت شبکه، کاهش جريان نول تلفا
ترانسفورماتور، کيفيت جريان 

 . تزريقی می باشد

٣٣
٠ 

بررسي فني و اقتصادي 
روشهاي آاهش بهاي تمام

شده انشعابات جديدبرق 
وتحليل آن درمقايسه با 
سايرروشهاي واگذاري 

انشعاب برق به متقاضيان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

بررسي فني و اقتصادي 
روشهاي آاهش بهاي تمام

شده انشعابات جديدبرق 
وتحليل آن درمقايسه با 
سايرروشهاي واگذاري 

انشعاب برق به متقاضيان

بهينه سازی و آاهش بهاي تمام 
شده انشعابات جديدبرق وتحليل 

آن درمقايسه با سايرروشهاي 
اگذاري انشعاب برق به و

 متقاضيان

١٣
٩۶ 

٣٣
١ 

ارائه راهكارهاي اجرايي 
برای بررسي فناوريهاي 

و بكارگيري آنها ITنوين 
در شرآت توزيع برق 

 خراسان رضوی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

راهكارهاي اجرايي ارائه 
برای بررسي فناوريهاي 

و بكارگيري آنها ITنوين 
در شرآت توزيع برق 

 خراسان رضوی

استفاده از فن آوريهای نوين 
 اطالعات و ارتباطات

١٣
٩۶ 

٣٣
٢ 

بررسي راهكارهاي 
مديريت دارايي وتعيين 

وپياده سازي عملي مدل 
مناسب آن درتوزيع برق 

 خراسان رضوی

 شرآت
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

هاي   سيستم
پيشرفته و 

بهينه توزيع 
 نيروي برق

بررسي راهكارهاي 
مديريت دارايي وتعيين 

وپياده سازي عملي مدل 
مناسب آن درتوزيع برق 

 خراسان رضوی

لزوم انجام مديريت دارايي 
وتعيين وپياده سازي عملي مدل 
مناسب آن در شرکت توزيع برق

 سان رضویخرا

١٣
٩۶ 

٣٣
٣ 

طراحي و اجراي نمونه 
ريز شبكه برق در ستاد 

شرآت توزيع نيروي برق
 جنوب استان آرمان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

مطالعات اوليه و . ١
استخراج 
نيازمندي ها ي  الزامات،

هوشمند برق و آلي شبكه 
تدوين اهداف و چشم انداز
ريز شبكه هوشمند شرآت

طراحي ريز شبكه . ٢
هوشمند برق شرآت بر 
 ١اساس مطالعات مرحله 

اجراي ريز شبكه و . ٣
ارزيابي و بهينه سازي 

پارامتر ها جهت رسيدن 
 به اهداف مورد نظر 

هوشمند به عنوان يك شبكه 
سيستم قدرت هوشمندتر و 

خودآار تعريف ميشود آه در آن 
از فناوري هاي نوين مخابراتي، 
آامپيوتري، آنترل و سنسورهاي

شبكه . پيشرفته استفاده شده است
هوشمند راحتتر و بهتر ميتواند 

ميزان انرژي مورد نياز 
مشتريان خود را فراهم نمايد و 

انرژي برق  از انواع منابع توليد
چه به صورت متمرآز و چه به 

صورت توليد پراآنده استفاده 
شبكه هوشمند نسبت به . نمايد

سيستم قدرت فعلي داراي قابليت 
اطمينان و انعطافپذيري باالتر 

 . ميباشد

١٣
٩۶ 

٣٣
۴ 

تحليل بازخوردهاي 
در توزيع  GISسامانه 

 برق مشهد و بهبود آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

رق ب

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 GISبه کارگيري سامانه 
در محاسبات مهندسي و 

 بهره برداري بهينه

توسعه فن آوري هاي شبکه 
 هوشمند

١٣
٩۶ 
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شهرس
تان 
 مشهد

٣٣
۵ 

تحليل بازخوردهاي 
در توزيع  GISسامانه 

 برق مشهد و بهبود آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 GISبه کارگيري سامانه 
در محاسبات مهندسي و 

 بهره برداري بهينه

توسعه فن آوري هاي شبکه 
 هوشمند

١٣
٩۶ 

٣٣
۶ 

طرح جامع بازيابی و 
بازآرايی شبکه بر اساس 

GIS  و اطالعات سامانه
جامع بار و سامانه جامع 

 حفاظت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 -٢کاهش تلفات شبکه  -١
-٣کاهش قطع سيستم 

افزايش قابليت اطمينان از
افزايش کيفيت  -۴شبکه 
 توان

زمان خطا بهترين مانور در 
، بار  GISشبکه بر اساس 

وحفاظت تعيين ، و جهت پياده 
سازی به اپراتور تحويل ميگردد 
و در زمان معمول بطور مداوم 
اين عمل انجام ، تا قابليت های 

اطمينان شبکه و نيز کيفيت توان 
از توجيه بهتری برخوردار 

 .گردد 

١٣
٩۶ 

٣٣
٧ 

ف سيستم مديريت مصر
انرژی مشترکين 

قرائت کنتورهای (برق
برق مشترکين از راه دور
و ارائه اطالعات مصرف
انرژی به شرکت توزيع و

مشترک بصورت 
 ) همزمان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

اين طرح منتهی اجرای 
به ساخت تجهيزاتی 

هوشمند جهت دريافت 
اطالعات لحظه ای 

مصرف مشترکين می 
گردد که به هوشمندسازی
و اتوماسيون شبکه های 

برق کمک کرده و 
همزمان اطالعات را در 
اختيار مشترک و شرکت 

توزيع قرار می دهد، با 
اين کار همزمان 

مشترکين به کاهش 
مصرف و انتقال 

ضروری  مصارف غير
به ساعات غير پيک 

ترغيب شده و شرکت 
توزيع نيز از با در اختيار

داشتن اطالعات دقيق 
مديريت بهتری در 

مجموعه خود خواهد 
با اجرای اين . داشت

طرح عالوه بر مديريت 
بار و کاهش حداکثر 

تقاضاي روزانه و ساليانه 
، انرژي مصرفي طي 
شبانه روز و نيز طي 

روزها و فصول مختلف 
ابل بررسي و هدايت به ق

سمت مصرف بهينه مي 
باشد، با اين کار عالوه بر

پيشگيري از مصرف 

با انجام اين طرح اطالعات 
مصرف برق مشترکين بصورت

مزمان برای مشترک و شرکت ه
توزيع ارسال می گردد، اين 
طرح بجز ايجاد يک ابزار 

مديريتی قدرتمند برای شرکت 
توزيع که با ارائه اطالعات 
مصرف بصورت لحظه ای 

امکان مديريت دقيق تر مبتنی بر
اطالعات بروز را فراهم می 

کند، با ارتباط همزمان با 
مشترک می تواند با اطالع 

مان و در لحظه ، رسانی همز
مشترکين را به مصرف کمتر يا 

انتقال مصارف غير ضروری 
يا خارج (به ساعات غير شلوغ 

به ) از محدوده ساعات پيک
شدت از فشار بر شبکه در 

ساعات پيک بکاهد و حتی اين 
امکان را برای شرکت توزيع 

فراهم آورد محدوده های خارج 
از ساعات پيک را نيز مديريت 

يت مشترکين و با هدا. کند
ترغيب و تشويق آنها به مصرف

کمتر و يا انتقال مصارف به 
ساعات غير پيک تاثير بسيار 

زيادی در کاهش فشار بر شبکه 
و کاهش استهالکات مربوطه می
گردد، بدين ترتيب حتی می توان

از ظرفيت توليد که مبتنی بر 
ساعات پيک می باشد نيز کاست 
و صرفه جويی قابل توجهی در 

١٣
٩۶ 
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بيش از اندازه انرژيهاي 
اوليه و جلوگيري از 

اتالف سرمايه هاي ملي ، 
تاثير عمده اي در جهت 
کاهش آلودگيهاي محيط 

 . زيست خواهد داشت 

زينه های اين صنعت نمود و ه
به کاهش آلودگی های زيست 
محيطی ناشی از توليد انرژی 
الکتريکی کمک شايانی نمود، 
ضمن اين که با بهينه سازي و 

منطقي کردن مصرف به بهبود 
بهره وري و ارتقائ سطح 

کارائي انرژي الكتريكي در 
اقتصاد ملي و اقتصاد خانواده 

 . کمک می شود

٣٣
٨ 

طراحی برنامه های 
پاسخگويی بار مبتنی بر 

 زمانبندی مصرف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

طراحی و پياده سازی 
برنامه پاسخگويی بار 

مناسب با شرايط کشور 
که قادر به کاهش 

مصرف کاربران و تقليل 
 پيک شبکه باشد

 ١٠پاسخگويی بار يکی از 
سرويس برتر شبکه های 

هوشمند برق می باشدکه کمک 
موثری به کاهش پيک و 

همينطور کاهش هزينه های 
 مصرف برق مشترکين دارد

١٣
٩۶ 

٣٣
٩ 

طراحی مکانيسم قيمت 
 گذاری پويا

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

هدف اصلی مطالعه و 
بررسی مزايا و معايب و 

همينطور چالش های 
قيمت گذاری پويا 

درصنعت برق کشور می 
همچنين ارائه . باشد

روشی برای قيمت گذاری
پويای انرژی درسطح 

مشترکين خانگی و 
صنعتی مورد نظر می 

 .باشد

امروزه قيمت گذاری پويا که 
کيلووات انرژی درآن قيمت هر

درساعت های مختلف شبانه 
روز متغير می باشد، يکی از 
مسائل مهم درشبکه های برق 

دراين راستا . هوشمند است
روش های مختلف قيمت گذاری 

با توجه به . پويا ارائه شده است
حرکت صنعت برق به سمت 

خصوصی سازی، پيش بينی می 
شودکه درآينده سياست قيمت 

با برخی درکشور  ToUگذاری 
روشهای نوين قيمت گذاری پويا 

 جايگزين گردد

١٣
٩۶ 

٣۴
٠ 

طراحی زيرساخت 
مبتنی بر AMIمخابراتی 

 SDNسوييچ های 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

هدف اصلی بررسی و 
امکان سنجی فنآوری 

SDN  و طراحی
زيرساخت مخابراتی 

AMI شرکت های توزيع
با استفاده از سوييچ های 

SDN  و ديتا سنترهای
مبتنی بر پروتکل 

OpenFlow می باشد 

شبکه های نرم افزار 
تحول بسيار )SDN(محور

بزرگی در شبکه های مخابراتی 
. و کامپيوتری ايجاد کرده است

ازقابليت های آن می توان 
ای درطراحی زيرساخت ه

مخابراتی شبکه های هوشمند 
برق ازجمله سرويس های 

AMI سرعت . استفاده نمود
باال، قابليت گسترش و جداسازی

واحد کنترل از واحد داده از 
قابليت های منحصر به فرد 

SDN می باشد. 

١٣
٩۶ 

٣۴
١ 

کارسنجی در واحدهای 
مختلف شرکت و ارزيابی

و تحليل نقاط قوت و 
 ضعف و ارائه

راهکارهای عملی برای 
 اصالح ساختار اداری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

کارسنجی در واحدهای 
مختلف شرکت و ارزيابی

و تحليل نقاط قوت و 
ضعف و ارائه 

راهکارهای عملی برای 
 اصالح ساختار اداری

١٣ اصالح ساختار و رفع تبعيض
٩۶ 
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٣۴
٢ 

ساخت محدود کننده 
جريان جهت کنترل 

هوشمند مصرف برق 
مشتريان شرکت توزيع 

 نيروی برق تبريز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

شناسايی انواع روش های
محدود کردن جريان، 
بررسی و پياده سازی 

انواع مدارات و 
مکانيزمها جهت تغيير 

انشعاب از برق اصلی به 
برق محدود شده، بررسی 

سيستم از لحاظ امنيت و 
جلوگيری از دستکاری، 

بررسی و تست روشهای 
مخابراتی جهت ارسال 

دستور به سيستم، ساخت 
 و تست نهايی سيستم

حفظ سرمايه های ملی، مديريت 
بار در ساعات اوج مصرف، 

دن توان مصرفی، محدود کر
بهينه سازی الگوی مصرف، 
 وصول سريع مطالبات شرکت

١٣
٩۶ 

٣۴
٣ 

بررسی و امکان سنجی 
جهت پياده سازی 

اتوماسيون شبکه های 
توزيع نيروی برق شيراز 
با توجه به شرايط فعلی و 

 آتی شبکه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

مقايسه با تجارب 
کشورهای پيشرفته و تهيه

و تدوين برنامه و نفشه 
راه پياده سازی 

اتوماسيون در شبکه 
 توزيع

نياز به هوشمندسازی و بررسی 
 امکان سنجی اتوماسيون شبکه

١٣
٩۶ 

٣۴
۴ 

ملزومات مطالعه 
هوشمندسازی بهره 

برداری از شبکه توزيع 
 استان لرستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 -قابليت اطمينان شبکه
١٣ کنترل هوشمند شبکه کاهش خاموشی

٩۶ 

٣۴
۵ 

روش های نوين معرفی 
امنيت اطالعات در شبکه 
های هوشمند با تمرگز بر 

 پدافند غير عامل

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

بدست آوردن راهکار 
روش های نوين امنيت 

اطالعات در شبکه های 
هوشمند با تمرگز بر 

 پدافند غير عامل

روش های نوين امنيت اهميت 
اطالعات در شبکه های هوشمند 

 با تمرگز بر پدافند غير عامل

١٣
٩۶ 

٣۴
۶ 

بررسی و تدوين معماری 
های ¬امنيتی شبکه

های ¬هوشمند و سيستم
 گيری هوشمند¬اندازه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

تدوين معماری امنيتی 
های هوشمند و ¬شبکه
های ¬سيستم
 گيری هوشمند¬اندازه

تدوين معماری امنيتی 
های هوشمند و ¬شبکه
گيری ¬های اندازه¬سيستم
 هوشمند

١٣
٩۶ 

٣۴
٧ 

 –امکان سنجی فنی 
اقتصادی هوشمندسازی 

شبکه روشنايی معابر 
 اصلی شهر ياسوج

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 –تحليل و بررسی فنی 
اقتصادی هوشمندسازی 

شبکه روشنايی معابر 
 اصلی شهر ياسوج

کاهش تلفات و هوشمندسازی 
شبکه روشنايی معابر اصلی 

 شهر ياسوج

١٣
٩۶ 

٣۴
٨ 

يابی بهينه کليدها مکان 
در شبکه توزيع شهر 

شرآت 
هوشمندسازيتوزيعتوزيع 

و اتوماسيون 
مکان يابی جهت نصب 

کليدها و اجرای 
مانور و حفاظت بيشتر قدرت 

 شبکه توزيع
١٣
٩۶ 
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ياسوج با رويکرد اجرای 
اتوماسيون شبکه های 

 توزيع

نيروي 
برق 

استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

هاي   شبكه
 برق

 اتوماسيون 

٣۴
٩ 

بررسی جايابی بهينه 
سازی کنترل از راه دور 
بار مشترکين و عملکرد 

مانيتورينگ در شبکه 
 های توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

از راه دور بار کنترل 
مشترکين و عملکرد 

مانيتورينگ در شبکه 
 های توزيع

کنترل از راه دور بار مشترکين 
و عملکرد مانيتورينگ در شبکه 

 های توزيع

١٣
٩۶ 

٣۵
٠ 

محاسبه ضريب بار 
هوشمند در تعرفه های 

مختلف مصرف کل استان
کرمانشاه به تفکيک 
 شهرستان و تعرفه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

ارايه معياری مناسب 
برای طراحی شبکه های 

 آينده

طراحی شبکه برق نيازمند 
اطالعات اوليه ای است که 

مهمترين آنها الگوی مصرف 
 است 

١٣
٩۶ 

٣۵
١ 

راه اندازی مرکز طرح 
تخصصصی و آزمايشگاه
هوشمند برق در دانشگاه 

 صنعتی شيراز 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

تجهيز آزمايشگاه مرجع 
شبکه های هوشمند در 

دانشگاه به منظور 
ساماندهی به پروژه های 

پژوهشی مرتبط با 
اتوماسيون و هوشمند 

 سازی 

با توجه به همگرايی پروژه های 
مرتبط با شبکه هوشمند برق بر 
اساس اهداف اسناد راهبردی و 
شاخصه عملکردی صنعت آب و

برق نياز به تجهيز آزمايشگاه 
مرجع شبکه های هوشمند می 

 باشد 

١٣
٩۶ 

٣۵
٢ 

شرح خدمات تدوين 
تفضيلی پياده سازی 
اتوماسيون در شبکه 
توزيع تحت پوشش 

شرکت توزيع برق استان 
 فارس 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

ارائه جزييات شرح 
خدمات اتوماسيون برای 

شرکت توزيع فارس 
متناسب با ويژگی های 

تحت  منحصر بفرد شبکه
 . پوشش آن می باشد

بهره برداران شبکه های توزيع 
دريافته اند که پياده سازی 

اتوماسيون شبکه های توزيع می 
تواند از جنبه های مختلف باعث 

بازگشت سود شود اين جنبه ها 
می تواند بهبود قابليت اطمينان 

سيستم، بهبود عملکرد سيستم در 
زمينه های مختلف بهره برداری 

ش طول عمر تجهيزات و افزاي
در ابتدای کار تنها . شبکه باشد

سازی اتوماسيون  مزيتهای پياده
در سطح پست های توزيع 

شناخته شده بود اما امروزه 
مزيتهای پياده سازی اتوماسيون 
در سطح فيدرهای شبکه و حتی 

سطوح اندازه گيری انرژی 
مصرفی در قسمت های مختلف 

. شبکه نيز شناخته شده است
های اقتصادی استفاده از  صرفه

چنين سيستم اتوماسيون توزيعی 
به • : بطور خالصه عبارتند از

های  تعويق انداختن هزينه
سرمايه گذاری جهت گسترش و 

١٣
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افزايش ظرفيت شبکه و ارتقا 
ريزی توسعه و مهندسی  برنامه
کاهش تلفات، بهبود • شبکه 

قابليت اطمينان و بهبود کيفيت 
 های کاهش هزينه• توان 

تعميرات و نگهداری و کاهش 
های فنی استفاده از شبکه  هزينه

های تعميرات و  و ارتقا برنامه
های  کاهش هزينه• نگهداری 

در محيط (ها  ناشی از جريمه
کاهش • ) تجديد ساختار يافته

های قطعی برق برای  هزينه
مشترکين و اطالع يافتن 

• بالدرنگ از وضعيت شبکه 
بود ارتقا رضايت مشترکين، به

فضای اطمينان بين مشترکين و 
ها و اضافه کردن  شرکت
های خدمات به مشترکين سرويس

ايجاد فضای رقابت به اين • 
توان مواردی همچون  ليست می

تهيه آمارهای دقيقتر از وضعيت 
شبکه، استفاده بهينه از 

تجهيزات، افزايش عمر مفيد 
 . تجهيزات را نيز اضافه نمود

٣۵
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 PMU) Phasorکاربرد 
Measurement 

Units ( در شبکه های
 توزيع

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

 PMUطراحی و ساخت 
 برای شبکه های توزيع

دستگاه اندازه گيری 
برای سيستم های) PMU(فازور

برق قدرت جزء مدرن ترين 
فناوری اطالعات دستگاه های 

ساخته شده در اين حوزه است، 
درحال حاضر اين نوع دستگاه 

ها در کشورهای پيشرفته ساخته 
اين . و درحال استفاده است

دستگاه اطالعات ولتاژها و 
جريان ها همراه با اندازه 

که با مرجع (اختالف فاز آنها 
سنجيده شده  GPSجهانی زمانی 

را به مرکز کنترل شبکه ) است
ال می کند سيتسم ارس

مانيتورينگ ناحيه گسترده، 
تخمين و نمايش دقيق حالت 

سيستم، تشخيص خطا و تعيين 
محل خطا، ارزيابی پايداری 

سيگنال کوچک، پايداری گذرا و
ولتاژ، تجزيه و تحليل حوادث و 

اغتشاشات، حفاظت گسترده، 
کنترل هوشمند و زمان حقيقی 

بار، بازيابی سيستم قدرت و 
ترل و اعتبار سنجی از سيستم کن

 . کاربردهای اين دستگاه است

١٣
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٣۵
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استاندارد سازی مخابرات
برای ساماندهی اندازه 

شرآت 
هوشمندسازيتوزيعتوزيع 

و اتوماسيون 
از بستر مخابراتیاستفاده 

نوين و امن جهت راه 
شبكه هوشمند به عنوان يك 

سيستم قدت هوشمندتر و خودآار
١٣
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گيری هوشمند در شبکه 
 هوشمند

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

هاي   شبكه
 برق

اندازی شبکه هوشمند و 
بروز شدن سيستم های 

مخابراتی شرکت 
مخابرات جهت راه 
 اندازی اين بستر

تعريف ميشود آه در آن از 
فناوريهاي نوين مخابراتي، 

آامپيوتري، آنترل و سنسورهاي
شبكه . پيشرفته استفاده شده است

هوشمند راحت تر و بهتر مي 
تواند ميزان انرژي مورد نياز 

مشتريان خود را فراهم نمايد و 
از انواع منابع توليد انرژي برق 
چه به صورت متمرآز و چه به 

صورت توليد پراآنده استفاده 
شبكه هوشمند نسبت به . نمايد

سيستم قدرت فعلي داراي قابليت 
اطمينان و انعطاف پذيري باالتر 

ارزيابي و اضافه . مي باشد
نمودن فناوريهاي مخابراتي و 

اطالعاتي به شبكه الكتريكي به 
منظور جابه جايي آسان داده 

هاي اندازه گيري شده در 
اين شبكه . سرتاسر شبكه

آامل مخابراتي بايد در يك امنيت
باشد و بتوانند با در اختيار 

قرارداد اطالعات مناسب جمع 
آوري شده از تجهيزات شبكه 
موجب بهبود روند مديريت و 

 بهره برداري شبكه شوند 

٣۵
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بهره برداری از شبکه 
های توزيع در حضور 

Microgrid  های
 چندگانه

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

طراحی و شبيه سازی 
ميکروگريد و راه اندازی 

آن بصورت پايلوت در 
 شبکه

پراکنده   افزايش نفوذ منابع توليد
شدن   های برق و تبديل در شبکه
فعال به  های توزيع غير شبکه
های توزيع فعال، لزوم  شبکه

تجميع اين منابع با اهداف 
پذيری  رکت، رويتافزايش مشا

و ايجاد واسطی مناسب ميان اين 
منابع و شبکه برق را بيشتر 

های تجميع يکی از روش. کند می
منابع توليد پراکنده، ميکروگريد 

های  ها شبکه ميکروگريد. است
فعال ولتاژ پايين يا ولتاژ 

متوسطی هستند که به دليل 
برداری،  استقالل در بهره

دا توانند از شبکه اصلی ج می
ای  شده و به صورت جزيره

همچنين . برداری شوند بهره
های چندگانه  ميکروگريد

های توزيع فعال، متشکل  شبکه
ها و توليدات  از ميکروگريد

پراکنده هستند که انعطاف بااليی 
در فضای تجديد ساختار . دارند

يافته و بازار برق بايد 
های الزم از ديدگاه  مشوق

يجاد اقتصادی برای اين منابع ا
هايی با نفوذ  شود که چنين شبکه
پراکنده قابليت   باالی منابع توليد
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 .گيری داشته باشند شکل

٣۵
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مديريت داده ها در بهره 
 برداری از شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

اين پروژه انتظار در 
ميرود راه حل های نوين 

و هوشمندانه بر کسب 
اطالعات و داده های 

شبکه از طريق سيستم 
های مخابراتی و فناوری 
اطالعات بتواند مسائل و 
مشکالت بهره برداری از
شبکه را بربهره برداران 

 .سهولت بخشد

داشتن اطالعات شبکه و دانستن 
مشکالت آن بهره برداری را 

امروزه . ت می بخشدسهول
مديريت داده در شرکت های 
توزيع به يک ابزار مهم در 

جهت پاسخگويی به مشکالت و 
مسائل مرتبط با بهره برداری را 

راهکارهای . فراهم نموده است
مختلفی در بدست آوردن 

اطالعات شبکه وجود دارد که 
داده های بدست آمده بهره 

برداری از شبکه را براحتی می 
 .يريت نمايدتواند مد

١٣
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مديريت و بهبود کارايی 
 بهره برداران شبکه 

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

در اين پروژه انتظار می 
ارائه  -١: رود

راهکارهای ارتقاء 
روحيه انگيزشی کارکنان 

بهره برداران شبکه و 
بررسی عوامل  -٢توزيع 

منتهی به تضعيف 
-٣عملکرد بهره برداران 

نحوه ارزيابی بر مديريت 
و بهبود کارايی بهره 

 بردارن شبکه

تحقق هدف های سازمان با 
حداقل هزينه و عواقب 

نامطلوب، کارايی ناميده می 
در سازمان ها از کارايی . شود

جمله يکی از شاخص های 
اساسی ارزشيابی توفيق هر 

سازمان با بخش های آن 
محسوب می شود و اگر به هر 

علتی ارزشيابی از عملکرد 
هرسازمان يا بخشی از آن 

کارايی نشان ندهد، مسائل و 
مشکالت بسياری برای سازمان 

چنانچه . به بار خواهد آورد
مديريت بر عملکرد بهره 

دارن شبکه توزيع بدرستی بر
نهادينه نشود کارايی اين کارکنان
تضعيف خواهد شود و بدنبال آن 
از انگيزه و همت و کوشش آنها 

در مواجهه با مشکالت شبکه 
 .کاسته خواهد شد

١٣
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بهره برداری و مديريت 
شبکه های هوشمند در 

حضور سپرهای انرژی 
)Energyhub ( حامل با

 های چندگانه انرژی

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

براين اساس در اين طرح 
مي توان در هر خانه از 

هاب انرژي مسكوني 
پيشنهادي شامل وسايل 

مختلف، سيستم هاي 
( ذخيره سازي انرژي 
، ) باتري ، خودرو برقي

(ليد انرژي سيستم هاي تو
فتوولتائيك خورشيدي، 

بادي و يا انرژي توليدي 
از يك نيروگاه گازي 
، يك )خورشيدي ترآيبي

ميتر هوشمند و لينك هاي 
ارتباطي دو طرفه بين اين

مدل . اجزا استفاده آرد
هاي بهره برداري هاب 

انرژي مسكوني بايد 

مطالعات صورت گرفته نشان 
گر آن است آه در آنار استفاده 
از روش هاي مختلف مديريت 

مصرف، در بخش خانگي، مي 
توان از سيستم هايي موسوم به 
هاب انرژي نيز براي بهبود در 

و مديريت در مصرف عملكرد 
برق و انرژي منازل استفاده 

هاب انرژي مفهومي جديد . آرد
است آه به تازگي در زمينه 

سيستم هاي انرژي يكپارچه با 
حامل هاي انرژي چند تايي 

هاب به عنوان. توسعه يافته است
يك مرآز فعاليت معني مي شود 

از اين رو هاب انرژي هر 
مكاني است آه در آن فعاليت 

سيستم انرژي يعني، توليد، هاي 

١٣
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تنظيمات مشتري را 
اولويت دهند و بايد شامل 

شتري رفتار معمولي م
مانند درجه حرارت هاي 

مطابق ميل مشتري و 
ساعات آار هر دستگاه 

 .باشد

تبديل، ذخيره سازي انرژي، و 
مصرف حامل هاي انرژي 

در هر . مختلفي اتفاق مي افتد
سيستم انرژي الكتريكي ، هدف 

مشتريان به حداقل رساندن 
دراين . هزينه انرژي شان است

شرايط با توجه به اينكه شبكه 
هاي هوشمند براي حمايت و 
ع پشتيباني از نفوذ زياد مناب

توزيع شده سمت تقاضا همراه با 
سيستم گسترده پاسخ تقاضا با 

تحريك سيگنال هاي اقتصادي و 
قابليت اطمينان پيش بيني شده اند

و شرآت ها به دنبال مديريت 
سمت تقاضا و سرويس هاي 
پاسخ به تقاضا براي مديريت 
بهتر شبكه هاي خود هستند، 
برنامه هاي پاسخ به تقاضا 

ول دوره هايي مشتريان را در ط
از شرايط بحراني شبكه و يا 

دوره هاي با هزينه هاي باالي 
انرژي توسط مشوق هاي 

پرداخت براي آاهش بار وادار 
 .مي آند 

٣۵
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شبکه های توزيع خود 
درمان مبتنی بر 
 اتوماسيون توزيع

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

هوشمندسازي
سيون و اتوما
هاي   شبكه
 برق

ارائه راهکارهای نوين و 
هوشمند در توسعه شبکه 
 های توزيع خود درمان

بضی از ويژگی های شبکه 
هوشمند همچون انعطاف پذيری 

و حالت ارتجاعی سيستم های 
توزيع،زير ساخت خود 

درمان،اتوماسيون مبتنی بر نفوذ 
باالی تکنولوژی اطالعات و 

ارتباطات،ادغام توليدات پراکنده 
و ذخيره کننده انرژی،کاربرد 

الکترونيک صنعتی،زير ساخت 
اندازه گيری پيشرفته و دسترس 

پذيری سرويس های جديد 
مشتری به طور معمول پذيرفته 

لذا پرداختن به شبکه . شده است
های توزيع خود درمان در 

اتوماسيون شبکه امری مهم و 
 ضروری است

١٣
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بهينه سازی همزمان 
واحدهای توليد پراکنده و 

کليدهای کنترل از راه 
دور روی فيدر توزيع 

جهت بهبهود قابليت 
اطمينان با مدلسازی 

 .محدوديت مالی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

قابليت اطمينان با بهبهود 
.مدلسازی محدوديت مالی

بهينه سازی همزمان واحدهای 
توليد پراکنده و کليدهای کنترل 
 از راه دور روی فيدر توزيع

١٣
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طراحی، ساخت و پياده 
شبکه  DMSساز سيستم 

توزيع با رويکرد کاهش 
تلفات و افزايش قابليت 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

پياده سازی سيستم  -١
هوشمند با قابليت تعيين 

ميزان افت ولتاژ و 
انرژی توزيع نشده تک 

 با توجه به ابالغ طرح جهادی
 ١٣٩۴کاهش تلفات در سال 

رسيدن به ميزان تلفات تک "
همچنان " رقمی در بخش توزيع

١٣
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استان  اطمينان
اردبيل

تک فيدر های توزيع 
بر پايه )بصورت آنالين 

BPL  يا)SMS  " با
هزينه بسيار پايين 

 -٢طراحی و ساخته شده 
تدوين روش استخراج 
ضريب تلفات توزيع 

)DLFS ( واقعی جهت
مديريت شبکه های توزيع
انرژی الکتريکی مطابق 
استاندارد های بين المللی 
و استخراج دقيق شاخص 

های قابليت اطمينان با 
اولويت انرژی توزيع 

 نشده 

از اولويت های شرکت توانير 
شناخت از ميزان . می باشد

تلفات و اثربخشی اقدامات انجام 
شده در کاهش آن ويژگی کليدی 

يکی از . طرح ها می باشد
روشهای معتبر جهانی استخراج 

ضريب تلفات شبکه توزيع 
)DLFS ( هر شرکت و استفاده

از آن در مديريت شبکه های 
 ٣.۶.٣مطابق بند. توزيع است 

قوانين بين اللملی الکتريکی کليه 
شرکت های توزيع انرژی 

الکتريکی موظف اند ساليانه 
ضريب تلفات شبکه توزيع 

)DLFS ( شرکت خود را
مشخص و ازآن بهره برداری 

متاسفانه با . الزم را انجام دهند
به زير ساخت های مختلفتوجه 

جاری در شبکه ايران و هزينه 
بسيار باالی اتوماسيون شبکه 

های توزيع اين امر تاکنون اجرا 
لذا در يک طرح . نشده است

سيستم "ابتکاری و خالق 
هوشمند با قابليت تعيين ميزان 

افت ولتاژ و انرژی توزيع نشده 
تک تک فيدر های توزيع 

 BPLبرپايه )بصورت آنالين 
با هزينه بسيار "  SMS(ويا 

پايين طراحی و ساخته شده 
در اين پروژه پياده سازی . است

سيستم مذکور پيشنهاد می گردد 
که می تواند در مديريت شبکه 
توزيع با رويکرد کاهش تلفات با

استخراج ضريب تلفات شبکه 
توزيع واقعی و قابليت اطمينان، 

. گامی بسيار موثر ايفا نماييد
ه هاي بهره برداري،کاهش هزين

تعميرات و نگهداري ارتقاء بهره
 وری سيستم توزيع

٣۶
٢ 

بهره گيری از روشهای 
داده کاوی هوشمند با 
استفاده از داده های 

ترکيبی ديسپاچينگ ، 
GIS  و تعميرات جهت

پيش بينی قابليت اطمينان 
شبکه با رويکرد مديريت 

 بحران

شرآت 
توزيع 
نيروي 
 برق

استان 
اصفها

 ن

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

سيستم و سامانه داده 
کاوری و روئيت پذيری 

 شبکه

اهميت قابليت اطمينان در شرايط
کنونی محدوديت انرِژی ، 

ضروری می دارد که با استفاد 
تکنولوِژ تحليل داده و داده از 

کاويو استفاده از داده های 
موجود شرکت بتوان گامی در 
جهت پيشگيری از بروز خطا 

 .در شبکه ايجاد نمود

١٣
٩۶ 

٣۶
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بررسي پروتكل و ساخت 
مبدل آن به منظور اتصال

ريكلوزرهاي نولك 
موجود در شرآت به 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

ارائه برنامه هاي نرم 
افزاري و ساخت تجهيز 

واسط در صورت نياز به 
منظور راه اندازي سيستم 

اتوماسيون لزوم بر تحت 
قرارگرفتن آليه تجهيزات 

حفاظتي شرآت و با توجه به 
تعداد قابل مالحظه اين نوع 

١٣
٩۶ 
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استان  سامانه اتوماسيون شبكه
اصفها

 ن

انجام اين پروژه   تجهيز و برند، و پياده سازي آن
آمك شاياني به هزينه هاي ناشي 
از تعويض تجهيزات نموده و نيز

قابليت استفاده از سيستم 
اتوماسيون شرآت را افزايش 

 . خواهد داد

٣۶
۴ 

انو گريد متصل و ن
 منفصل از شبکه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

هدف پروژه امکان سنجي
و  dcايجاد خانه هاي 

بهره برداري از آن به 
عنوان نانوگريد با استفاده 

از منابع توليد پراآنده 
مانند آرايه هاي مناسب 

خورشيدي، توربين هاي 
بادي و ميکرو توربين، 

در استان آذربايجانشرقي 
جهت برآورده آردن 

اهدافي از قبيل آاهش 
پيک بار شبکه، آاهش 

آلودگي هاي هارمونيکي، 
آاهش تلفات ناشي از 
تبديل انرژي و انتقال 

توان راآتيو و افزايش 
 .قابليت اطمينان مي باشد

١٣ که های توزيعاتوماسيون شب
٩۶ 

٣۶
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بررسی روشهای 
اتوماسيون شبکه های 

توزيع و ارايه طرح اوليه 
اتوماسيون شبکه توزيع 

نيروی برق 
 آذربايجانشرقی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

هوشمندسازي
و اتوماسيون 

هاي   شبكه
 برق

بررسی و شناسايی و 
مستند روشهای مهم 

اتوماسيون شبکه های 
توزيع در سطوح مختلف 

بررسی و مستند 
سازيتجربيات موفق و در 
ابعاد بزرگ در سطح دنيا
در زمينه اتوماسيون تهيه 
نقشه راه اتوماسيون شبکه

های توزيع با توجه به 
شرايط شرکت توزيع 

استان ارايه طرح اوليه و 
شرکت  کلی اتوماسيون

 توزيع استان 

با توجه به اهميت هوشمند سازی
شبکه های توزيع، مهمترين 

کامل در پياده سازی آن ايجاد 
بستر مناسب اتوماسيون در 

سطوح مختلف شبکه های توزيع
از اينرو بررسی و . است

شناسايی روشهای اتوماسيون و 
تجربيات موفق در نقاط مختلف 

از . دنيا دارای اهميت است
ديگر با توجه به هزينه طرف 

های باال و مشکالت امنيت 
فيزيکی و سايبری در زمينه 

هوشمند سازی و اتوماسيون، 
ايجاد يک نقشه راه و طرح اوليه
برای زير ساخت اتوماسيون با 

توجه به امکانات شرکت، 
سياستهای توانير در زمينه 

هوشمند سازی و امکانپذيری 
اتوماسيون می تواند از دوباره 

ری و نيز وجود تنوع و کا
طرحهای سليقه ای جلوگيری 

کرده و در ايجاد بستر يکپارچه 
برای زير ساخت اتوماسيون و 

به تبع آن هوشمنمد سازی کمک 
 . کند

١٣
٩۶ 

٣۶
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آناليز شاخص های کيفيت 
توان شبکه توزيع استان 

با اردبيل و مقايسه آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

آناليز و مميزی کيفيت 
پست توزيع  ۵٠توان 

برق نمونه در سطح 

يكي از مسائل و مشكالت مهم 
در سيستمهاي توزيع مسئله 
کيفيت توان و هارمونيكها و 

١٣
٩۶ 
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استاندارد حدود مجاز 
هارمونيکی با ارائه 

راهکارهايی به منظور 
 بهبود آنها

برق 
استان 
اردبيل

اردبيل و طراحی استان 
فيلتر فعال موازی 

متناسب با مشکالت هر 
 کدام از آنها

افزايش روز افزون بارهای غير 
اعوجاجهاي . خطی مي باشد

هارمونيكي در سيستمهاي توزيع 
مشكالت خاصي را بدنبال دارند 

عملكرد مناسب آه عدم 
تجهيزات، آاهش عمر ، پايين 

آمدن راندمان و افزايش تلفات از
پيرو ابالغ . مهمترين آنهاست

شرکت توانير در خصوص 
مميزی اداواری کيفيت توان 
شرآتهاي برق بايستي ضمن 

مانيتورينگ ميزان اعوجاجهاي 
هارمونيكي در شبكه منابع 
هارمونيکی را شناسايی و 

را به  راهکار های اجرايی
منظور محدود نمودن انها را 

ارائه نمايند تا از آسيب ديدگي 
تجهيزات مشترآين خانگي 
،صنعتي و تجهيزات شبکه 

باالدستی توزيع و انتقال 
با عنايت به . جلوگيري گردد

طراحی و ساخت موفقيت آميز 
نمونه نيمه صنعتی و صنعتی 

١٠٠فيلتر فعال موازی به قدرت 
تحقيقات  کيلوولت آمپر در واحد

شرکت توزيع اردبيل با همکاری
دانشگاه در ادمه کار بنا داريم 

نسبت به آناليز شاخص های 
پست توزيع  ۵٠کيفيت توان در 

وافع در سطح استان اقدام و 
متناسب با مشکالت کيفيت توان 

هر کدام از پست ها، فيلتر 
 مناسب را طراحی کنيم 

٣۶
٧ 

شناسايی و لولويت بندی 
فيدرهای فشار ضعيف 

LV  بر اساس آلودگی
های هارمونيکی کلی 

با هدف ) TDDجريان
بهبود حداکثری در کيفيت 

 توان و کاهش تلفات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

شناسايی دقيق منابع 
هارمونيکی و تعيين سهم 

آز آنها و اولويت  هر کدام
بندی با هدف بهبود 

حداکثری در کيفيت توان 
 و کاهش تلفات

ارزيابي آيفيت توان ،تعيين 
منشاء آلودگي هاي توان 

واولويت بندی فيدرهای فشار 
ضعيف يكي از اصلي ترين 

روش هاي ارتقاي آيفيت توان 
در شبكه هاي توزيع 

چنانچه تاثير آلودگي .است
 LVحاصل از شبكه هاي 

بعنوان يك منشاءآلودگي ونيز 
دامنه گسترش آن بررسي 

وشناسايي شود اقدامات آتي 
جهت بهبود چه در منشاء وچه 

در شبكه بسيار راحت تر ودقيق 
 .تر خواهد شد

١٣
٩۶ 

٣۶
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تحليل و بهبود شاخص 
 های کيفيت توان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع
توان کيفيت 

شبکه های 
 توزيع برق

دستيابي به شاخص هاي 
آيفيت توان به تفكيك 

مناطق و تفكيك مصارف 
جهت مديريت آيفيت توان

ضرورت تحويل انرژي 
الكتريكي بدون اغتشاش به 

 مشترآين

١٣
٩۶ 
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استان 
 البرز

 و اغتشاشات

٣۶
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بررسي و مطالعه مدل 
بار و سهم بخش هاي 

مختلف مصرف آننده در 
پروفيل بار شرآت توزيع 

نيروي برق آذربايجان 
 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

افرايش جلب مشارآت 
مشترآين برق در 

پياده سازي –مديريت بار 
- در پيك بارTOUطرح 

تهيه گزارش مدون 
 تحفيقاتي

همكاري مشترآين در شرايط 
 –يت بخش نيست موجود رضا

عدم استفاده بهينه از انرژي 
آنترل بار مشترآين –الكتريكي 

 در فصول مختلف 

١٣
٩۶ 

٣٧
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بررسي و ارائه راهكار 
برآورد خسارت ناشي از 

آيفيت نامطلوب توان 
مصرفي مشترآين برق 

 صنعتي 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

تعيين و برآورد خسارت 
ناشي از آيفيت نامطلوب 

-جريان برق مصرفي
تعيين خسارت جهت اخذ 

جريمه يا الزام مشترك 
جهت بهبود آيفيت برق 

 مصرفي

آيفيت نامطلوب مصرف برق 
ايجاد خسارتهاي عمده –صنايع 

نامحسوس در اثر آيفيت نا 
ات باال رفتن تلف-مطلوب توان

عملكرد نامطلوب –شبكه 
 تجهيزات اندازه گيري

١٣
٩۶ 

٣٧
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بررسي اثرات طيف هاي 
هارمونيکي بارهاي نسل 
جديد بر تجهيزات توزيع 

و ارائه راه کارهاي 
 مناسب 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

اطالعات بار هم ايجاد 
برنامه ريزي و , زمان

کاهش , طراحي مدون
عمل کرد کاذب و اشتباه 

افزايش طول , تجهيزات
 عمر تجهيزات 

وجود بارهاي نسل جديد در 
شبکه داراي طيف هارمونيکي 

متفاوتي است که سبب مشکالت 
متعدد فني و کاهش عمر 

تجهيزات و در برخي سبب عمل 
 کرد اشتباه برخي از تجهيزات

مي شود که با توجه به نرخ رشد
اين نوع بارها بررسي رفتار آنها

الزامي است بارهايی چون 
، تلويزيونهای نسل ledTالمپای 

جديد و موارد ديگر که اين سبب 
تغيير موازنه توان ورودی و 

خروجی و اشغال ظرفيت خط 
تغذيه و کاهش عمر تجهيزات 

شبکه چون کابلها، ترانس 
لذا . می شود ...فورماتورها و 

بررسی تاثير اين بارها در طول 
عمر و بازه کاهش استراحت 

 تجهيزا امری الزم است

١٣
٩۶ 

٣٧
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ارائه راهکارهای عملی 
جهت بهبود پارامترهای 

کيفيت توان در شبکه 
 توزيع برق استان سمنان

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع
توان کيفيت 

شبکه های 
 توزيع برق

ارائه راهکارهای عملی 
جهت بهبود پارامترهای 

کيفيت توان در شبکه 
 توزيع برق استان سمنان

بهبود کيفيت توان و کاهش تلفات
 در شبکه های توزيع

١٣
٩۶ 
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بهينه تنظيم کننده جايابی 
های ولتاژ در فيدرهای 

لنده و  -قلعه رئيسی
دشتروم با رويکرد بهبود 

مشخصه های بهره 
برداری و کيفيت توان با 

 GISاستفاده از 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

پايداری ولتاژ و کاهش 
های خاموشی در فيدر

لنده و  -قلعه رئيسی
 دشتروم 

افت ولتاژ و خاموشی در 
لنده و  -فيدرهای قلعه رئيسی

 دشتروم 

١٣
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بررسی همبندی سيم نول 
در پست های مجاور 
يکديگر و تاثير آن بر 

 شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

بدست آوردن راهکار 
همبندی سيم نول در پست 

های مجاور يکديگر و 
 تاثير آن بر شبکه توزيع

تاثير همبندی سيم نول بر شبکه 
 توزيع

١٣
٩۶ 
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بررسی تا ثيرات نصب 
خازن و فيلتر هارمونيکی
در مجتمع های مسکونی 
و پستهای توزيع عمومی 

جهت اصالح ضريب 
قدرت و کاهش 

با توجه به (هارمونيک 
افزايش پمپهای آب 

و بررسی ... ) خانگی و 
 های فنی و اقتصادی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

بدست ۀوردن راهکارهای
تا ثيرات نصب خازن و 

فيلتر هارمونيکی در 
ی و مجتمع های مسکون

پستهای توزيع عمومی 
جهت اصالح ضريب 

قدرت و کاهش 
با توجه به (هارمونيک 

افزايش پمپهای آب 
و بررسی ... ) خانگی و 

 های فنی و اقتصادی

تا ثيرات نصب خازن و فيلتر 
هارمونيکی در مجتمع های 
مسکونی و پستهای توزيع 

عمومی جهت اصالح ضريب 
با (قدرت و کاهش هارمونيک 

زايش پمپهای آب توجه به اف
و بررسی های ... ) خانگی و 

 فنی و اقتصادی

١٣
٩۶ 

٣٧
۶ 

بررسی عوامل مؤثر بر 
ضريب بار ، ميزان اثر 
گذاری و نحوه مديريت 

عوامل اثرگذار در شبکه 
 های توزيع برق استان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

بدست آوردن عوامل 
مؤثر بر ضريب بار ، 

ميزان اثر گذاری و نحوه 
مديريت عوامل اثرگذار 
در شبکه های توزيع برق

 استان

تاثير عوامل مؤثر بر ضريب 
بار ، ميزان اثر گذاری و نحوه 

مديريت عوامل اثرگذار در 
 شبکه های توزيع برق استان

١٣
٩۶ 

٣٧
٧ 

شاخصهای کيفيتمطالعه 
توان شبکه توزيع و 

مقايسه آنها با 
استانداردهای مربوطه و 
ارائه راهکارهايی جهت 

 بهبود آنها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

مطالعه شاخصهای کيفيت
توان شبکه توزيع و 

مقايسه آنها با 
استانداردهای مربوطه و 

ئه راهکارهايی جهت ارا
 بهبود آنها

مطالعه شاخصهای کيفيت توان 
شبکه توزيع و مقايسه آنها با 

استانداردهای مربوطه و ارائه 
 راهکارهايی جهت بهبود آنها

١٣
٩۶ 

٣٧
٨ 

بررسی اثرات اجرای 
ارتينگ مشترکين در 

منطقه پايلوت شهرستان 
 دورود

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

در اين تحقيق هدف اين 
است که ميزان تاثير 

اجرای طرح ارتينگ 
مشترکين و اثرات عدم 

اجرای صحيح و اصولی 
ارت نيز بررسی گردد و 
ميزان خسارات وارد بر 

مشترکين قبل و بعد از 
اجرای طرح بررسی و 

 گزارش شود

به منظور حفاظت افراد و 
هها ، اضافه ولتاژهای دستگا

توليد شده در بدنه که باعث 
صدمه ديدن دستگاهها و افراد 

شود ، هم چنين ولتاژ های می
بسيار زياد و خطرناک ناشی از 
برخورد صاعقه را بايد در جايی

خنثی نماييم به همين منظور 
استفاده از سيستم ارت و حفاظت 

از تجهيزات بسيار الزم و 
و با ضروری است به عالوه 

افزايش استفاده از سيستم های 
ديجيتالی و حساس ، لزوم 

بازنگری در طراحی ، نصب و 
نگهداری سيستم های حفاظتی 

با توجه به. گرانديک وجود دارد
طرح الزام مشترکين بر نصب 

چاه ارت ، می بايست اثرات 
اجرای اين طرح به عنوان مثال 

١٣
٩۶ 
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بر روی مشترکين خانگی 
نان از بررسی شود لزوم و اطمي

دارا بودن سيستم ارت سالم يکی 
از دغدغه های شرکت های 
 توزيع و مشترکين می باشد

٣٧
٩ 

بررسی اثرات مخرب 
هارمونيک ها و روش 

های کاهش آن در شبکه 
 توزيع شهرستان دورود

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

اين تحقيق هدف آن در 
است که در يک منطقه 

پايلوت با مشترکين 
مختلف ،وضعيت 

هارمونيکی با استفاده از 
دستگاه های ثبات 

هارمونيکی بررسی و 
برای کاهش يا حذف 

هارمونيک ها در شبکه و
افزايش کيفيت برق، 

راهکارهايی خاص منطقه
مورد بررسی ارائه گردد

بارهای غيرخطی مانند تجهيزات
كترونيك مدرن از قبيل ال

و  UPSآامپيوترهاي شخصي، 
هر تجهيز مجهز به منبع تغذيه 

سوئيچينگ در يک شبکه توزيع 
با عنايت به استفاده از ( 

تجهيزات و دستگاههای توليد 
کننده هارمونيک در بارهای 

روند ) مختلف مشترکين توزيع
رو به افزايشی داشته و بدليل 

توليد هارمونيك در شبکه برق 
باعث تغيير شکل سينوسی 

جريان و ولتاژ می گردد که مي 
تواند موجب آسيب بعضي 

تجهيزات و لوازم الكتريكي 
بطور آلي تجهيزات غير . بشود

خطي، جريانهاي هارمونيكي 
توليد و موجب ايجاد ولتاژ 

هارمونيكي بر روي امپدانس 
از آنجائيكه . شبكه مي شوند

هدف شرآتهاي توزيع تامين 
وسي با مقدار ثابت ولتاژ سين

براي مشترآين و مصرف آننده 
ها مي باشد لذا باعنايت به مسائل

و مشكالت فوق الذآري آه 
هارمونيكها در سيستمهاي قدرت 

ايجاد مي نمايند لزوم بررسي 
وضعيت هارمونيكها در شبكه 

توزيع بدليل روند رو به افزايش 
استفاده از دستگاههاي الكتريكي 

بنظر مي هارمونيك زا ضروري
 .رسد

١٣
٩۶ 

٣٨
٠ 

مطالعه شاخصهای کيفيت
توان شبکه توزيع لرستان 

و مقايسه آنها با 
استانداردهای مربوطه و 

 ارائه راهکار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

افزايش کيفيت توان 
رضايت مندی  -شبکه

 مشترکين
١٣ کيفيت توان شبکهافزايش 

٩۶ 

٣٨
١ 

جايابی بهينه فيلترهای 
 اکتيو در شبکه توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

کاهش آلودگی 
١٣ بهبود کيفيت توان  هارمونيکی شبکه 

٩۶ 

١٣کيفيت و بهبود توان سمتاهميت ولتاژمطلوب ومطمئن کيفيت توان توزيعشرآت سازی جبران ٣٨
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کمبودولتاژدر فيدرهای  ٢
حساس توزيع با استفاده 
ازبازياب ديناميکی ولتاژ

توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

شبکه های 
 توزيع برق

وجلوگيری از 
کمبودواضافه 

ولتاژدرفيدرهای حساس 
 توزيع

مصرف کننده با توجه به 
 تجهيزات حساس به ولتاژ

٩۶ 

٣٨
٣ 

ارائه راهكار فني وعلمي 
مناسب جهت جلوگيري 
از انتقال بار ضربه اي 
 صنايع فوالد به شبكه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

راهکار فنی و ارائه 
عملی جهت جلوگيری از 
انتقال بار ضربه ای اين 

 مجموعه به شبکه

با توجه به اينكه بارهای ضربه 
ای نيز يکی از داليل بروز 
ناپايداری و افت ولتاژ زياد 

اين بارها به دليل اينکه . هستند
به طور ناگهانی توان زيادی را 
از شبکه می کشند باعث بروز 

طراحي . دافت ولتاژ می گردن
وساخت اين تجهيزمشکالت 
مربوط به افت ولتاژ در اين 

در حال . منطقه مرتفع می گردد
حاضر افت ولتاژ ناشی از اين 
کارخانه تاثيرات سوئی را بر 

موتورهای چاههای کشاورزی 
مناطق اطراف گذاشته و بعضا 
باعث خارج شدن اين موتورها 

عالوه بر اين . از مدار می گردد
کيفيت توان و فليکر پايين بودن 

ولتاژ منجر به عدم رضايت 
 .مشترکين گرديده است

١٣
٩۶ 

٣٨
۴ 

مطالعات کيفيت توان در 
شبکه های توزی برق 

شامل نقشه راه و 
تجهيزات جبران ساز و 

 متعادل کننده 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

راهکار و گزارش ارايه 
جامع و پياده سازی نرم 
 افزاری و سخت افزاری

افزايش کيفيت برق تحويلی به 
مشترکين با توجه به توسعه 

استفاده از تجهيزات الکترونيک 
 قدرت

١٣
٩۶ 

٣٨
۵ 

تعيين الزامات کيفيت 
توان قبل از احداث 

انشعاب از سوی 
 مشترکين صنعتی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

تعيين الزامات کيفيت 
توان وطراحی فيلتر های 

مناسب قبل از احداث 
انشعاب مشترکين صنعتی

طراحی فيلترهای مناسب در 
زمان طراحی تاسيسات مورد 

نياز مشترک صنعتی جهت 
 اتصال به شبکه

١٣
٩۶ 

٣٨
۶ 

هارمونيکی مطالعات 
فيدرهای توزيع 

و ) Full Load(بحرانی
کارهايی در  ارائه راه

های  جهت افزايش مولفه
کيفيت توان شبکه توزيع 

 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

نوع و مقدار شناخت 
اغتشاشات هارمونيکی 

های بحرانی توزيع  فيدر
ترين اهداف يکی از کليدی
با . اين پروژه است

گيری و مظالعات  اندازه
هارمونيکی فيدرهای 

گوناگون توزيع، آگاهی و 
اشراف جامعی از نسبت 

های مختلف  هارمونيک
ها  جريان و ولتاژ در فيدر

با . پيدا خواهيم کرد
دار شناخت نوع و مق

های مختلف  هارمونيک

افزايش رو به رشد تجهيزات 
زا در مشترکين  هارمونيک

خانگی، تجاری وصنعتی از قبيل
مصرف،  های کم المپ

ری، ليز کامپيوترها، پرينترهای
فاکس،  های ماشين
تلفن، تلويزيونها،  های سيستم
موتورها  دور  کننده کنترل

فرکانسی،  های کننده کنترل و
شارژ   های باطری

upsتر شده    آنترل هاي يكسوآننده ها
هاي  آننده آنترل    انزيستوري،

اندازها  ميكروپروسسوري، راه
و ) سرعت تنظيم درايورهای(

١٣
٩۶ 
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که در مرحله اول حاصل 
توانيم  خواهد شد، می

کارهای گوناگون و  راه
موثری در جهت کنترل و

ها ارائه کاهش هارمونيک
 . دهيم

رت، قد الکترونيکی های  مبدل
هاي قوس الكتريكي،  آوره
هاي  هاي هواساز، دستگاه سيستم

جوشكاري و هر تجهيزی که 
منابع سوئيچينگ تغذيه را دارند 

های  باعث ايجاد هارمونيک
جريان و ولتاژ در شبکه گرديده 

و اثرات نامطلوب بسياری در 
. کند شبکه توزيع قدرت ايجاد می

با توجه به مسائل و مشكالتی آه 
هاي  ها در سيستم هارمونيك

نمايند،  توزيع قدرت ايجاد مي
لزوم بررسي منشا و مقدار 

های مختلف در  هارمونيک
فيدرهای بحرانی توزيع 

گيری  با اندازه. ضروری است
ومظالعات پارامترهای مختلف 

کارهای  توان راه کيفيت توان می
گوناگونی در جهت کاهش 
اغتشاشات هارمونيکی در 

 . ادسيستم توزيع ارائه د

٣٨
٧ 

بهبود عملکرد فيلتر اکتيو 
موازی با استفاده از 

کنترل پيش بين مبتنی بر 
 performance(مدل

improvement of 
shunt active power 

filter by using 
model predictive 

control ( 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع
توان کيفيت 

شبکه های 
 توزيع برق

با توجه به توسعه کاربرد 
مبدلهای الکترونيک 

قدرت و درايوها، توسعه 
برنامه های کنترلی جديد 

بايد بر اساس ماهيت 
واقعی اين نوع از سيستم 

اينگونه سيستم ها .ها باشد
يک ترکيب طبيعی از 
سيستم های غير خطی 
هستند که شامل قسمت 

های خطی و غير خطی و
داد محدودی از قطعات تع

. سوئيچ زنی می باشند
سيگنال ورودی برای 

سوئيج های الکترونيک 
قدرت، سيگنال های 
گسسته ای هستند که 

فرمان روشن و خاموش 
شدن هر کليد را اعمال 

با توجه . می نمايد
گسترش کنترل ديجيتال 

امکان بکارگيری 
الگوريتم های کنترلی 

جديد با قابليت های بيشتر 
ت پردازش باالتر و قدر

بيش از پيش احساس می 
شود که از جمله اين 
روش ها می توان به 

روش کنترل پيش بين 
در اين روش. اشاره نمود

کنترلی باتوجه به اين که 

بحران انرژی و مشکالت ناشی 
از نيروگاههای سوخت 

فسيلی،اهميت مسأله بهره وری 
ودستيابی به راندمان باال در 
صنايع مختلف را دو چندان 

در همين راستا . ساخته است
استفاده از تجهيزات الکترونيک 

قدرت به منظور افزايش بهره 
وری ودستيابی به راندمان باال 

گسترش روز افزونی داشته 
اين تجهيزات به دليل . است

داشتن مشخصه غير خطی، 
باعث تزريق هارمونيکهای 

جريان وتوان راکتيو به شبکه و 
در نتيجه افزايش مشکالت 

استفاده از . کيفيت توان شده اند
تجهيزات جبراسازی نظير 

رهای اکتيو موازی به منظورفيلت
جبرانسازی جريان بار يکی از 
راهکارهای رفع اين مشکالت 

يکی از مهمترين . می باشد
مباحث فيلترهای اکتيو موازی، 
روش کنترل جريان اعمال شده 
به اينورتر موجود در ساختار 

فيلتر اکتيو موازی می باشد، چرا
که انتخاب اين روش در کيفيت 

به سزايی  جبرانسازی تاثير
در اين تحقيق، الگوريتم .دارد

جديد کنترل پيش بين مبتنی بر 
به منظور بهبود ) MPC(مدل 

عملکرد فيلتر اکتيو موازی ارائه

١٣
٩۶ 
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رفتار آينده متغيرهای 
سيستم پيش بينی می شود 

عملکرد سيستم کنترلی 
بهبود ميابد،عالوه بر آن 
که مزايا و ويژگی های 

و موازی از فيلتر اکتي
جمله بهبود کيفيت توان و 

 THDکاهش قابل توجه 
به وضوح روشن می 

 . باشد

 . شده است

٣٨
٨ 

بررسی ميزان نفوذ 
آلودگی های ناشی از 
کيفيت توان از شبکه 

 ٢٠توزيع به شبکه 
کيلوولت و ارائه راه کار 

 بهبود

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

بررسي تئوري مساله 
سرايت آلودگي هاي 

هارمونيکي از شبکه 
فشار ضعيف به شبک 

هاي باالدستي و مکانيزم 
آن، شبيه سازي بخش 
نمونه از شبکه توزيع 

مشهد براي بررسي مساله
انجام داده برداري فوق و 

واقعي در منطقه مورد 
نظر براي اصالح و تاييد 

نتايج تئوري و شبيه 
سازي و در نهايت ارائه 
راه کارهاي فني مناسب 
براي کاهش اثراتي که در

شبکه نمونه جدي 
 .تشخيص داده شده اند

امروزه سرايت مشکالت کيفيت 
توان همچون هارمونيک ها از 

 شبکه توزيع به شبکه هاي
باالدستي، به يک معضل تبديل 
شده است که خسارات مادي و 
غير مادي وسيعي نيز به دنبال 

هرچند هنوز اطالعات . دارد
دقيق و معتبري در اين زمينه در
دسترس نيست تا مبناي تصميم 

گيري براي اصالح و بهبود 
 .وضعيت موجود شود

١٣
٩۶ 

٣٨
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تهيه اطلس کيفيت توان 
اندی شرکت مشترکين ديم

 توزيع برق مشهد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

تهيه آمار دقيق از 
مشترکين ديماندي شرکت 
توزيع نيروي برق مشهد،
شناسايي ماهيت بارهاي 

آن ها از طريق شبيه 
سازي و داده برداري 

کيفيت توان و تعيين سهم 
مشکالت آن ها در بروز 

کيفيت توان، تعيين نواحي
جغرافيايي شبکه مشهد با 
سهم باالي مشترکين آلوده

کننده و اتخاذ تدابير 
تنبيهي و اصالحي، ارائه 

راه کارهاي فني و غير 
 فني براي بهبود شرايط

مشترکين ديماندي، بخش بزرگي
از مصرف انرژي شهر بزرگ 
مهشد را به خود اختصاص داده 

سبب ماهيت اند و بعضا به 
بارهاي صنعتي و تجاريشان، 

مسئول آلودگي هاي کيفيت توان 
در شبکه توزيع و فوق توزيع 

تهيه . مشهد شناخته مي شوند
اطالعات دقيق با داده برداري، 

شبيه سازي و آناليزهاي رياضي 
از وضعيت کيفيت توان اين 

مشترکين، اطالعات کافي 
درباره سهم و نحوه آلودگي هاي 

و کيفيت توان از  هارمونيکي
جانب اين مشترکين را تامين 

کرده و امکان اتخاذ تصميمات 
تنبيهي و يا اصالحي را فراهم 

 .مي کند

١٣
٩۶ 

٣٩
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مطالعات هارمونيکی 
فيدرهای توزيع 

و ) Full Load(بحرانی
کارهايی در  ارائه راه

های  جهت افزايش مولفه
کيفيت توان شبکه توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

شناخت نوع و مقدار 
اغتشاشات هارمونيکی 

های بحرانی توزيع  فيدر
ترين اهداف يکی از کليدی
با . اين پروژه است

گيری و مظالعات  اندازه

افزايش رو به رشد تجهيزات 
کين زا در مشتر هارمونيک

خانگی، تجاری وصنعتی از قبيل
مصرف،  های کم المپ

ليزری،  کامپيوترها، پرينترهای
فاکس،  های ماشين

١٣
٩۶ 
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اصفها برق
 ن

هارمونيکی فيدرهای 
گوناگون توزيع، آگاهی و 
اشراف جامعی از نسبت 

های مختلف  رمونيکها
ها  جريان و ولتاژ در فيدر

با . پيدا خواهيم کرد
شناخت نوع و مقدار 

های مختلف  هارمونيک
که در مرحله اول حاصل 

توانيم  خواهد شد، می
کارهای گوناگون و  راه

موثری در جهت کنترل و
ها ارائه کاهش هارمونيک

 .دهيم

تلفن، تلويزيونها،  های سيستم
موتورها  دور  کننده کنترل

فرکانسی،  های کننده کنترل و
شارژ   های باطری

upsتر شده    آنترل هاي يكسوآننده ها
هاي  آننده آنترل    انزيستوري،

اندازها  ميكروپروسسوري، راه
و ) سرعت تنظيم درايورهای(

قدرت،  الکترونيکی های  مبدل
هاي قوس الكتريكي،  آوره
هاي  هاي هواساز، دستگاه سيستم

جوشكاري و هر تجهيزی که 
منابع سوئيچينگ تغذيه را دارند 

های  باعث ايجاد هارمونيک
جريان و ولتاژ در شبکه گرديده 

اری در و اثرات نامطلوب بسي
. کند شبکه توزيع قدرت ايجاد می

با توجه به مسائل و مشكالتی آه 
هاي  ها در سيستم هارمونيك

نمايند،  توزيع قدرت ايجاد مي
لزوم بررسي منشا و مقدار 

های مختلف در  هارمونيک
فيدرهای بحرانی توزيع 

گيری  با اندازه. ضروری است
ومظالعات پارامترهای مختلف 

کارهای  ن راهتوا کيفيت توان می
گوناگونی در جهت کاهش 
اغتشاشات هارمونيکی در 

 . سيستم توزيع ارائه داد

٣٩
١ 

مطالعه و بررسي امكان 
-Ultraاستفاده از 

Capacitors  در سطح
 شبكه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

مطالعه فناوری های . ١
موجود در حوزه 

بررسی و. ٢ابرخازن ها 
شناسايی نيازمندی های 
شرکت در بخش ذخيره 

انرژی و ارائه 
راهکارهای استفاده از 

محاسبه . ٣ابرخازن ها 
هزينه های تامين و 
ساخت يک باتری 
استاندارد مبتنی بر 

 ابرخازن ها 

يکی از تکنولوژی های برتر در 
ازی انرژی حوزه ذخيره س

 Ultra-Capacitorsالکتريکی 
می باشد که کاربردهای متعددی 

در بخش خودروهای برقی، 
.پيک سايی و ذخيره انرژی دارد
تامين انرژي زياد در زمان آم 

، شارژ ) حتي آسري از ثانيه(
سريع و شارژپذيري با راندماني 
باالتر از باتريها از مزاياي ابر 

 ذخيره انرژي هاي. خازن است
آوچك حاصل از پنلهاي 

خورشيدي يا ديگر مولدها و نيز 
تجميع انرژي هاي سرگردان از 
. آاربردهاي نوين ابرخازنهاست

١٣
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تعيين ميزان هارمونيک 
جريان توليد شده و 

ضريب قدرت مشترکان 
خانگی تجاری وصنعتی 
 در توزيع برق اصفهان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

توزيع
کيفيت توان 
شبکه های 
 توزيع برق

تعيين ميزان هارمونيک 
های توليد شده توسط 

مشترکين اولين گام برای 
شناسايی راه حلهای 

خدمت در محل توليد 
است لذا در اين پروژه 
سعی خوتهد شد سطوح 

تعيين ميزان هارمونيک جريان 
توليد شده توسط مشترکين نحوه 

برخورد شرکتها با معضل 
هارمونيک و کيفيت توان را 

 تعيين خواهد کرد

١٣
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هارمونيک ايجاد شده در  ن
مشترکين شناسايی و 

آن در تحقيقات  تناظر با
بعدی راه حل مناسب 

 .پيشنهاد گردد

٣٩
٣ 

عوامل خطاهای بررسی 
گذرا در فيدرهای فشار 

متوسط محدوده امور 
نواحی و ارائه 

 راهکارهای رفع آن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناسايی علل و عوامل 
خطاهای گذرا مشخص 

نمودن چگونگی رفع اين 
خطاها افزايش قابليت 

 شبکه  اطمينان

درصد خطاهای گذرا۵٠بيش از 
و قطعی خطوط فشار متوسط 

شرکت مربوط به امور نواحی 
بوده که با توجه به جغرافيای 
خاص منطقه نياز به مطالع و 

ريشه يابی علل قطع ضروری به
 نظر ميرسد

١٣
٩۶ 

٣٩
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ضريب همزماني تعيين 
درمحاسبات شبكه هاي 

توزيع به تفكيك تعرفه و 
مناطق برق شرآت توزيع
 استان خراسان رضوی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ضريب همزماني تعيين 
درمحاسبات شبكه هاي 

توزيع به تفكيك تعرفه و 
مناطق برق شرآت توزيع
 استان خراسان رضوی

لزوم تعيين ضريب همزمانی به 
منظور انجام بهينه طرحهای 

 مطالعاتی و کاهش تلفات

١٣
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٣٩
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علل تريپ دادن بررسی 
نيروگاه نيرو گستر 

سيرجان و ارائه راهکار 
 و تهيه دستورالعمل

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

آسيب شناسی دليل تريپ 
 دادن نيروگاه

با توجه به اتصال نيروگاه 
خورشيدی به شبکه سيرجان 

ادن در شبکه می باعث تريپ د
شود که نياز است داليل تريپ 

دادن آن بعد از اتصال به شبکه 
 استخراج گردد

١٣
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مکان يابی بهينه کليدها 
در شبکه های توزيع برق

با در نظر گرفتن 
پارامترهای قابليت 

اطمينان و کاهش تلفات 
 انرژی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

در اين تحقيق بر آن 
هستيم تا روش و 

دستورالعملي براي پيدا 
کردن نقاط مناسب براي 
.نصب کليدها معرفي کنيم
پيدا کردن تعداد و مکان 

مناسب براي کليدها 
داراي مزايا فني و 

. اقتصادي زيادي است
جهت رسيدن به اهداف 

بود ذکرشده بايد به
هاي قابليت  شاخص

اطمينان شبکه توزيع و 
کاهش تلفات انرژی 
 . مدنظر قرار گيرد

معيار تعيين مکان بهينه براي 
هاي  نصب کليدها بهبود قابليت

اطمينان شبکه است با بررسي 
هاي  اثرات تأثيرگذار بر قابليت

اطمينان شبکه يک تابع هدفي با 
همه موارد فوق نيز تشکيل 

بهينه نمودن شود که هدف  مي
هاي  قابليت. اين تابع هدف است

 - ٢ SAFI -١: اطمينان شبکه
SAIDI ٣- ASAI ۴- 
MAIFI  که از موارد فوق
هاي مناسب با توجه به  شاخص

اطالعات موجود شبکه انتخاب 
گردد؛ همچنين عوامل  مي

تأثيرگذار بر قابليت اطمينان 
صورت زير  توان به شبکه را مي
ا و وهو آب -١: معرفي نمود

نوع و اندازه مدار و  -٢طوفان 
 -۴عمر شبکه  -٣چگالي بار 

 ميزان سطح ولتاژ 

١٣
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بررسی نقاط قوت و 
ضعف بکارگيری کابل 
خودنگهدار در مقايسه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه

استخراج نقاط قوت و 
ضعف به کارگيری کابل 

خودنگهدار در بازه 

با توجه به بکارگيری روز 
افزون کابل خود نگهدار در 
شبکه طی سالهای اخير نياز 

١٣
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شرکت  ۵باسيم مسی در 
 توزيع برق

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

هاي توزيع 
 برق

است بررسی های همه جانبه ای  سال اخير ۵زمانی 
در خصوص نقاط ضعف و قوت

 .اين کابلها صورت پذيرد

٣٩
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طراحی و ساخت سيستم 
کنترل مکانيزه دمايی 

ترانسفورماتورهای قدرت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

طراحی سيستم کنترل ) ١
مکانيزه دمايی 
) ٢. ترانسفورماتور

سيستم کنترل ساخت 
مکانيزه دمايی 
) ٣. ترانسفورماتور

بررسی امکان تست 
دمايی زير بار 
 . ترانسفورماتور

های دما در  گير امروزه اندازه
ترانسقورماتورهای قدرت 

عقربهای هستند هر چند 
سنسورهای ديجيتال با سيگنال 
اند الکتريکی خروجی ساخته شده

ولی تعويض آنها با سنسورهای 
ار، هزينه بر و با آنالوگ دشو

اين . قابليت اطمينان پايين است
اولويت روی دستگاه اندازهگير 

ای دمای ترانسهای قدرت  عقربه
صورت گيرد و قابل تعميم و 
تعريف برای هرنوع دستگاه 

ای ميباشد به  اندازهگير عقربه
نحوی که توسط سنسورهای 

مناسب و يک برد الکترونيکی 
به سيگنال الکتريکی استخراج و 

سيگنال مناسب برای سيستم 
 .کنترل و فرمان تبديل می شود

١٣
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تهيه سناريوهای مانور 
خطوط و پستهای فشار 

متوسط شبکه با رويکرد 
افزايش قابليت اطمينان و 
عدم قطعيت بار و کاهش 

 تلفات 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تهيه سناريوهای مانور 
خطوط و پستهای شبکه 

با رويکرد افزايش قابليت 
اطمينان و عدم قطعيت 

بار و کاهش تلفات و 
انتخاب مؤثرترن مانورها

افزايش قابليت اطمينان، کاهش 
 تلفات

١٣
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و تحليل عيوب به آناليز 
وجود آمده در انواع 

سکسيونرهای منصوبه 
در شبکه و بررسی نقاط 
ضعف طراحی و ساخت 

و يا اشتباهات بهره 
 برداری در وقوع آنها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

و تحليل و مطالعه تجزيه 
فنی و اقتصادی خرابی 

قطع کننده، تهيه 
دستورالعمل بهره برداری
صحيح از کليدها و تست 
نمونه در زمان خريد و 
ارائه راهکارهای اجرايی
و عملياتی جهت برطرف 

 شدن مشکالت

نياز به تجزيه و تحليل انواع 
خرابی قطع کننده های مختلف 

تا کنون از  ٨٧که از سال 
خارج شده اند بدليل  سرويس

کثرت وقوع و حوادث ايجاد شده
و بعضا برخوردهای سليقه ای با

 آنها

١٣
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تحقيق و بررسی پيرامون 
روشهای نوين خط گرم 

در کشورهای پيشرفته و 
تجهيزات جديد مورد 

 استفاده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

معرفی روشهای و 
تجهيزات نوين مورد 

استفاده در خط گرم و 
ارائه راهکارهای اجرايی

جهت بهبود فعاليتهای 
مذکور در مقايسه با ساير 

 ENSکشورها و کاهش 
با مقايسه فنی و اقتصادی

نياز به استفاده از روشهايی نوين
 مورد استفاده در عمليات خط

گرم در جهت کاهش خاموشيها و
افزايش ايمنی افرا، الگو برداری

از کشورهای پيشرفته و پياده 
 سازی آن در کشور

١٣
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۴٠
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پيش بينی ميزان قابليت 
اطمينان فيدرها و 

تجهيزات شبکه براساس 
data mining  

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارايه بسته نرم افزاری 
مربوطه وقابل بهره 

برداری ونصب در مرکز
ديسپاچينگ شرکت جهت 

 تحليل وپيشبينی 

امروزه در مراکز ديسپاچنگ 
حجم بااليی ازداده ها واطالعات 

زمان -شامل انواع خاموشيها 
وجوددارد داده ..و-خاموشيها

ن کاوی يکی ازمهمتري

١٣
٩۶ 
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مازندرا
 ن

ابزارهايی است که درپايگاه داده 
های بزرگ می تواند به عنوان 
پيشبينی وبرنامه ريزی درجهت 

قابليت اطمينان وشاخص های 
مربوطه مورد استفاده قرارگيرد 

اينکه بتوان درخصوص نرخ 
خرابی هرتجهيز نرخ ناپايداری 

با استفاده ازداده کاوی .هرفيدر و
پيشبينی داشت می تواند درتنظيم 

کمک ..نامه های پشتيبانی وبر
 قابل توجهی نمايد 

۴٠
٣ 

بررسی کليدها در شبکه 
های توزيع و تعيين نقاط 

توسط (مانور بهينه 
تجهيزات کليدزنی قابل 

در شبکه ، ) کنترل 
مسايل جايابی کليدهای 

توزيع در حضور منابع 
پراکنده با هدف افزايش 

 قابليت اطمينان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تعيين نقاط بهينه ادوات  -
کليدزنی در حضور منابع

افزايش  -توليد پراکنده 
 قابليت اطمينان شبکه 

با توجه به افزايش ميزان نفوذ 
منابع توليدات پراکنده و نيز 
ضرورت بهبود شاخصهای 

قابليت اطمينان شبکه، مطالعاتی 
جهت تجديد ساختار شبکه و 
تعيين نقاط بهينه کليدزنی از 
 .اهميت بااليی برخوردار است

١٣
٩۶ 

۴٠
۴ 

مطالعات بهبود شاخص 
های کيفيت توان و قابليت 
اطمينان در شبکه توزيع 

در برق استان مازندران 
صورت حضور منابع 
توليد پراکنده سنتی و 
 تجديدپذير با نفوذ باال

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناسايی فرصتها و 
تهديدهای اتصال منابع 
توليد پراکنده به شبکه 

مدل سازی و  -توزيع 
گزارشات بررسی 

توليدموردی اتصال منابع 
 پراکنده

عدم شناخت و ابهام شرکتهای 
توزيع در مورد آينده گسترده 

 منابع توليد پراکنده

١٣
٩۶ 

۴٠
۵ 

تجديد آرايش شبکه و 
جايابی بهينه منابع خازنی
سوئيچ شونده در شرايط 
هارمونيکی و همچنين در

شرايط اتصال کوتاه و 
 بحرانی سيستم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تدوين نرم افزار که با 
ورود اطالعات مربوط 
به شبکه، آرايش بهينه 

شبکه و محل بهينه خازن 
را در شرايط هارمونيک 
و در شرايط اتصال کوتاه 
و بحرانی سيستم مشخص 

 .کند

١٣ قابليت اطمينان 
٩۶ 

۴٠
۶ 

بررسی ، مدل سازی و 
روش های پيشگيری و 

رفع اثرات ريزگردها بر 
روی شبکه های توزيع 

 برق 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

افزايش قابليت اطمينان 
 شبکه های توزيع برق

قابليت اطمينان شبکه هایکاهش 
توزيع برق در استانهای غربی 

 بر اثر ورود ريز گردها 

١٣
٩۶ 

۴٠
٧ 

های تعيين هزينه خاموشی
شبکه از ديد شرکت 
توزيع برق گيالن و 

بندی عوامل موثر  اولويت
برآنها با توجه به 
 آمارهای موجود

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع

 افزايش
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تهيه گزارشات مديريتی و
تدوين نرم افزار تجزيه و 

 تحليل عوامل خاموشی 

شناسايی دقيق عوامل خاموشی• 
تخصيص بودجه به عوامل • 

رفع خاموشی متناسب با اهميت 
 آنها 

١٣
٩۶ 

۴٠
٨ 

روشهای محاسبه بررسی 
نرخ خرابی تجهيز مرتبط

با آب و هوا و ارائه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه

کليه روشهای موجود 
بررسی و روش بهينه 

ارائه گردد و حتی 

افزايش قابليت اطمينان و 
پيشبينی خرابی تجهيزات و 
جلوگيری از خاموشی های 

١٣
٩۶ 
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برق  روش بهينه
استان 
 گيالن

هاي توزيع 
 برق

االمکان نرم افزار 
برای پيش بينی کاربردی 

 .خرابی ارائه گردد

 ...ناخواسته و 

۴٠
٩ 

بررسی تخصصی پدافند 
غيرعامل در شبکه های 

 توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تعيين اولويتهای مديريت 
بحران و پدافند غير عامل
در خصوص شبکه های 

 موجود

اين بررسی به واسطه عملکرد 
درست در هنگام بحران و 

شرايط اضطراری الزم به نظر 
 ميرسد

١٣
٩۶ 

۴١
٠ 

بررسی فنی بازآرايی 
شبکه توزيع با استفاده از 

و تاثير آن بر GISم سيست
 کاهش تلفات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

کاهش تلفات با توجه به  -
 -کاهش طول خطوط 

جمع آوری مقداری از 
کاالی مازاد حاصل از 

اجرای طرح و استفاده از 
منافع اقتصادی حاصل از 

به آرايش رسيدن  -آن 
بهينه در جهت کارايی 
 بيشتر و بهتر از شبک 

با توجه به گسترش شعاعی 
شبکه های توزيع در طول دهه 
گذشته ، در حال حاضر امکان 
تامين برق تعدادی از خطوط و 

ترانسهای شبکه از مسيرهای 
کوتاه تر و جمع آوری مقداری 

 .از شبکه ميسر می باشد 

١٣
٩۶ 

۴١
١ 

ستفاده از تاثير ا
در بهبود  gisتجهيزات

شاخصهای قابليت 
اطمينان شبکه های توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

باال بردن ضريب  -
بهبود بهره  -اطمينان 

سرعت-برداری از شبکه 
رفع عيب از شبکه 

 وافزايش رضايت مردم

قابليت اطمينان شبکه و افزايش 
باال بردن سرعت رسيدگی به 

 شبکه در هنگام بروز خطا 

١٣
٩۶ 

۴١
٢ 

تجديد آرايش شبکه و 
جايابی بهينه منابع خازنی
سوئيچ شونده در شرايط 
هارمونيکی و همچنين در

شرايط اتصال کوتاه و 
 بحرانی سيستم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

بدست الگوريتم آرايش 
شبکه و جايابی بهينه 
منابع خازنی سوئيچ 

شونده در شرايط 
هارمونيکی و همچنين در

شرايط اتصال کوتاه و 
 بحرانی سيستم

تجديد آرايش شبکه و جايابی 
بهينه منابع خازنی سوئيچ شونده 

در شرايط هارمونيکی و 
در شرايط اتصال کوتاه  همچنين

 و بحرانی سيستم

١٣
٩۶ 

۴١
٣ 

 ۵تدوين برنامه راهبردی 
ساله تحقيقات شرکت 

توزيع نيروی برق استان 
کهگيلويه و بويراحمد با 

اولويت بندی نيازهای 
 ساليانه تحقيقاتی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

 ۵تدوين برنامه راهبردی 
ساله تحقيقات شرکت 

 توزيع

نبود برنامه راهبردی تحقيقات 
 شرکت توزيع

١٣
٩۶ 

۴١
۴ 

ارائه روش های هوشمند 
پيش بينی بار شبکه 

توزيع استان کهگيلويه و 
بويراحمد به منظور 

شرکت در بازار برق 
 ايران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارائه روش های هوشمند 
جهت پيش بينی بار شبکه 
توزيع به منظور شرکت 

 در بازار برق ايران

نبود روشی هوشمندجهت پيش 
 بينی بار شبکه توزيع 

١٣
٩۶ 

١٣طوالنی بودن فيدرهای قلعه جايابی مناسب تجهيزات افزايش توزيعشرآت يابی بهينه تجهيزاتمکان ۴١
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حفاظتی در فيدرهای قلعه  ۵
رئيسی ، لنده و دشت روم
با رويکرد افزايش قابليت 

اطمينان با استفاده از 
GIS 

توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

قابليت 
 اطمينان شبكه

هاي توزيع 
 برق

ه حفاظتی در فيدرهای قلع
رئيسی ، لنده و دشت روم

و  GISبا کمک اطالعات
 کاهش خاموشی ها

رئيسی ، لنده و دشت روم و 
 خاموشی زياد فيدرهای مذکور

٩۶ 

۴١
۶ 

بررسی و اولويت بندی 
عوامل بروز خاموشی و 
ارائه راهکاری مناسب 
کاهش خاموشی با انجام 
تحليل فنی و اقتصادی با 

 GISکمک سيستم 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

بدست آوردن راهکار 
عوامل بروز خاموشی با 

انجام تحليل فنی و 
اقتصادی با کمک سيستم 

GIS 

داشتن عوامل بروز اولويت 
خاموشی و ارائه راهکاری 

مناسب کاهش خاموشی با انجام 
تحليل فنی و اقتصادی با کمک 

 GISسيستم 

١٣
٩۶ 

۴١
٧ 

ارائه روشی نوين در 
جايابی و تعيين تعداد 
بهينه ريکلوزرها در 
شبکه توزيع با هدف 
افزايش شاخص های 

قابليت اطمينان و کاهش 
 انرژی توزيع نشده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارائه روشی نوين در 
جايابی و تعيين تعداد 
بهينه ريکلوزرها در 
شبکه توزيع با هدف 
افزايش شاخص های 

قابليت اطمينان و کاهش 
 انرژی توزيع نشده

ارائه روشی نوين در جايابی و 
تعداد بهينه ريکلوزرها در تعيين 

شبکه توزيع با هدف افزايش 
شاخص های قابليت اطمينان و 

 کاهش انرژی توزيع نشده

١٣
٩۶ 

۴١
٨ 

امکان سنجی احداث 
نيروگاه های توليدپراکنده 
در شهرک صنعتی سقز 

بارويکرد کاهش تلفات و 
جلوگيری از افزايش 

انرژی توزيع نشده در 
فيدر بحراتی شهرک 

 صنعتی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

عملياتی کردن نتيجه 
تحقيق و افزايش 

رضايتمندی مشترکين 
 ومتقاضيان

جلوگيری از بی برقی مشترکين 
برق شهرک صنعتی وتامين 

 متقاضيان جديد

١٣
٩۶ 

۴١
٩ 

بررسی علل قطع 
همزمان فيدرهای فشار 

متوسط مجاور هم در 
شرکت توزيع خوزستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارائه راهکار جهت رفع 
١٣ علل قطع همزمان فيدرها مشکل 

٩۶ 

۴٢
٠ 

بررسی جامع فراوانی 
خطاهای گذرا، تعيين علل
و ارائه راهکار جهت بر 

طرف نمودن آن از 
طريق تحليل هزينه فايده 

CBA 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 قزوين

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

١٣ کاهش نرخ انرژی توزيع نشده کتابچه
٩۶ 

۴٢
١ 

بررسی ضريب بار . ١
مشترکين خانگی و 

تجاری با توجه به اقليم 
استان قم و رشد بار 

مشترکين و تجهيزات 
 جديد مشترکين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

 قم

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

استخراج حالت بهينه 
ضريب بار قابل دست 
يابی با توجه به شرايط 

ود و ارائه راهکار موج
عملی جهت دست يابی به 

 آن

با توجه به تغييرات زياد مصرف
در فصول گرم نسبت به فصول 
سرد سال در استان قم و تغييرات

الگوی مصرف مشترکين 
بررسی حالت بهينه ضريب بار 
جهت مشترکين خانگی و تجاری

 مورد نياز می باشد

١٣
٩۶ 
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۴٢
٢ 

يابی بهينه کليدهای مکان 
کنترل از راه دور در 

شبکه توزيع شعاعی به 
منظور بهبود و قابليت 

 اطمينان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

منظور بهبود و قابليت 
 اطمينان

مکان يابی بهينه کليدهای کنترل 
زيع از راه دور در شبکه تو

 شعاعی

١٣
٩۶ 

۴٢
٣ 

ارزيابی آسيب پذيری 
شبکه توزيع استان ايالم 

با در اثر گسترده توليدات 
پراکنده خورشيدی و بادی

با تکيه بر مسايل 
پايداری، بهره برداری و 

 ايمنی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

تحليل شبکه توزيع با • 
در حضورگسترده توليد 

• خورشيدی و بادی 
مطالعه مسايل پايداری، 

بهره برداری و ايمنی در 
ارائه • اين شرايط 

راهکار در جهت مقابله 
 با مسائل موجود 

با توجه به ابالغ بخشنامه های 
خريد تضمينی انرژی خورسيدی

 ٢٠و اجبار توليد انرژی 
ول های درصدی ادارات از سل

خورشيدی، پيش بينی می شود 
که در آينده درصد نفوذ اين 

توليدات پراکنده در شبکه توزيع 
استان ايالم زياد شود که می 
تواند مسايل بهره برداری و 

ايمنی را بوجود آورد که نياز به 
 . بررسی و تحليل دارد

١٣
٩۶ 

۴٢
۴ 

نحوه کليد بندی و جايابی 
بهينه کليدهای قدرت 
جهت افزايش قابليت 

شهرستان ۵اطمينان فيدر 
گرمی در حضور نيروگاه

 CHPمگاواتی  ۵.۴
 انگوت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

جايابی بهينه کليدها با 
های استفاده از الگوريتم 

بهينه سازی و انتخاب 
بهترين الگوريتم برای 
فيدر در حضور منابع 

 توليد پراکنده

افزايش قابليت اطمينان فيدر در 
 CHPحضور نيروگاه 

١٣
٩۶ 

۴٢
۵ 

مطالعات افزايش قدرت 
مانورو تعادل بار 

کيلوولت در  ٢٠فيدرهای 
شهرستان اردبيل با سطح 

رويکرد بهبود شاخص 
 های قابليت اطمينان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

مدلسازی سيستم هاو 
الگوريتم های مختلف به 

منظور افزايش قدرت 
مانورو تعادل بار 

کيلوولت در  ٢٠فيدرهای 
ل سطح شهرستان اردبي
باهدف بهبود شاخص 
 های قابليت اطمينان

با توجه به اينکه سطح قابليت 
اطمينان شبکه های توزيع شديدا 
به مکان و تعداد ادوات کليدزنی 

در . و نقاط مانور وابسته است
اين پروژه، نحوه ارتقاء سطح 

قابليت اطمينان شبکه های توزيع
فشار متوسط توسط افزايش بهينه

دل بارمد نظر نقاط مانور و تعا
 . می باشدد

١٣
٩۶ 

۴٢
۶ 

بررسي پايداري تاسيسات
شبكه شرآت توزيع نيرو 
برق آذربايجان غربي در 

مقابل زلزله و حوادث 
غير مترقبه و ارائه 

پيشنهاد براي افزايش 
 سطح پايداري

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

افزايش پايداري استاتيكي 
و ديناميكي تاسيسات 
شبكه در مقابل بروز 
تهيه -حوادث غير مترقبه

 گزارش مدون تحقيقاتي

در معرض خطر بودن شبكه 
هاي توزيع برق و ساختمانهاي 

نياز به بررسي-پست هاي توزيع
پايداري تجهيزات برق و ارائه 

 وي مناسبالگ

١٣
٩۶ 

۴٢
٧ 

مكان يابي محل بروز 
خطا در شبكه هاي فشار 

متوسط شرآت توزيع 
نيرو برق آذربايجان 

 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

آاهش مدت زمان عيب 
يافتن روش آارآمد –يابي 

 و آاربردي در عيب
تهيه گزارش مدون - يابي

 تحقيقاتي

وجود تاخير زماني در عيب يابي
عدم وجود روش نوين و  –

 آاربردي در عيب يابي شبكه

١٣
٩۶ 

۴٢
٨ 

بررسي آثار ريز گرد 
هاي درياچه اروميه بر 

شرآت 
افزايش توزيعتوزيع 

قابليت 
پيش گيري از فرسودگي 
تجهيزات شبكه و افزايش 

خشك شدن درياچه شور اروميه 
و پخش ريزگرد هاي نمكي بر 

١٣
٩۶ 
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فرسودگي تجهيزات شبكه 
شرآت توزيع نيرو برق 

 آذربايجان غربي 

نيروي 
برق 

آذربايج
ان 

 غربي

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

طول عمر تجهيزات شبكه
با دستيابي به روش علمي

گزارش مدون -و آار آمد 
 تحقيقاتي

روي شبكه توزيع برق و 
تجهيزات آن آه موجب 

فرسودگي تجهيزات و بروز 
 اتصاالت شبكه ميشود

۴٢
٩ 

بررسي و ارائه مكانيابي 
بهينه مراآز عملياتي و 
تعداد اآيپ هاي مورد 

نياز با تعيين شاخص و 
بر اساس تابع هدف بهبود 

شاخص هاي قابليت 
 اطمينان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارائه طرح و برنامه هاي 
نرم افزاري به همراه 

شاخص هاي بدست آمده 
 به منظور توسعه آن

نظر به لزوم هدفمند نمودن کليه 
فعاليتها و برنامه ريزيهای 
مديريتی و فنی در تصميم 

گيريهای مرتبط با نگهداری 
شبکه بر اساس شاخصهای 

قابليت اطمينان ، الزم و 
ضروری است که مراکز 

عملياتی به عنوان نقطه صفر 
شروع عمليات بازيابی شبکه 

دربهترين مکان از نگاه بازيابی 
شبکه در کمترين زمان ممکن 
در راستای کاهش مدت زمان 

خاموشی های بی برنامه به 
اخصهای قابليت منظور ارتقا ش

 .اطمينان قرار گيرند

١٣
٩۶ 

۴٣
٠ 

بررسی ميزان پايداری و 
آستانه تحمل تجهيزات و 

شبکه های توزيع در 
برابر 
 )Resiliency(حوادث

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

بهبودميزان پايداری و 
 تحمل تجهيزات آستانه

بررسی ميزان پايداری و آستانه 
 تحمل تجهيزات

١٣
٩۶ 

۴٣
١ 

بستر سازی و برنامه 
ريزی اجرای تعميرات 

GISپيشگيرانه در بستر 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

افزايش 
قابليت 

 اطمينان شبكه
هاي توزيع 

 برق

١٣ بهبود روش ها اجرا و بهبود روش
٩۶ 

۴٣
٢ 

بررسی نويز و تداخالت 
الکترومغناطيسی ناشی از
کاربرد هادی های روکش

دار، خودنگهدار و 
فاصلهدار و ارائه راهکار

 مناسب رفع آنها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

١٣ کاهش تلفات کاهش تلفات
٩۶ 

۴٣
٣ 

تشخيص سرقت انرژی 
با استفاده از اطالعات 
مصرف مشترکين از 

های  طريق روش
 کاوی داده

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

وجود مطالعات و ضرورت 
 روشهای کاهش تلفات غير فنی

١٣
٩۶ 

۴٣
۴ 

) M &V(طراحی مدل 
درکاهش تلفات شبکه 
 های توزيع نيروی برق

سازمان
بهره 
وري 

توزيع
پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

ضرورت وجود روش ها و 
مکانيزمهای صحه گذاری و 

اندازه گيری در مباحث کاهش 

١٣
٩۶ 
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انرژي 
(ايران 
 )سابا 

 تلفات برق

۴٣
۵ 

بررسي ابعاد حقوقي و 
ارائه راهکارهاي حقوقي 
جهت بهبود شرايط فعلی 

برق (فرايند تلفات انرژي 
غير مجاز و دستکاری 

وعدم پرداخت ) کنتور
قبوض و آسيب رساندن 

 به شبکه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

آاهش تلفات انرژي در 
صنعت برق با ارائه 
راهكارهاي اساسي 

 حقوقي در اين خصوص

و آنترل فرايند هاي مديريت 
حقوقي الزم در خصوص 

 موضوع تلفات انرژي

١٣
٩۶ 

۴٣
۶ 

 ۵مطالعات فيدر 
شهرستان گرمی با هدف 

کاهش تلفات با اولويت 
بندی راهکارهای اجرايی 

با در نظر گرفتن اينکه (
درصد مصرف ۴٠حدود 

درصد تلفات برق  ۵۵و 
گرمی بر روی همين 

 )فيدر می باشد

شرآت 
ع توزي

نيروي 
برق 

استان 
اردبيل

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

اقتصادی  - گزارش فنی
در خصوص شبيه سازی 

دقيق فيدر درنرم افزار 
ديگسايلنت و محاسبات 

پخش بار، اتصال کوتاه، 
خازن گذاری ونصب 

به منظور ... اتوبوسترو
اوليت بندی برای اجرای 

 برنامه کاهش تلفات

کاهش تلفات انرژی بهبود کيفيت
 توان

١٣
٩۶ 

۴٣
٧ 

بررسی و تحليل روشهای
نوين کاهش تلفات غير 

فنی در شبکه توزيع 
 نيروی برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 البرز

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

روشهای موثر شناسايی 
در کاهش تلفات غير فنی 
ناشی از تخلفات کارکنان 

 و پيمانکاران

١٣ کاهش ميزان تلفات غيرفنی
٩۶ 

۴٣
٨ 

بررسی روش های نوين 
کاهش تلفات انرژی 

الکتريکی در شبکه توزيع
نيروی برق اردبيل 

 متناسب با شرايط بومی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

اولويت بندی روش های 
نوين کاهش تلفات انرژی 

متناسب با شرايط بومی 
 استان 

اهميت کاهش تلفات انرژی با 
 استفاده از روش های نوين 

١٣
٩۶ 

۴٣
٩ 

و شناخت نقاط مطالعه 
ضعف تکنيک های بهره 
برداری موجود با هدف 
به روز آوری و اولويت 

بندی اقدامات بهره بردای 
موثر بر کاهش تلفات 

مطابق با شرايط بومی 
 استان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناخت نقاط ضعف • 
• ری اقدامات بهر بردا

تدوين اقدامات موثر در 
اصالح • کاهش تلفات 

 دستورالعمل های فعلی 

بخش زيادی از تلفات شبکه 
توزيع ناشی از نقص در اقدامات
بهره برداری است که بايستی با 

آگاهی از نقاط ضعف، فرايند 
های بهره برداری را در جهت 
 .کاهش تلفات به روزآوری کرد

١٣
٩۶ 

۴۴
٠ 

کاوی در خصوص بهينه 
روشهای کاهش تلفات 

غير فنی شرکت با 
مطالعه روشهای بکار 

گرفته شده در کشورهای 
 درحال توسعه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 البرز

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

دستيابی به روشهای نوين
و کاربردی جهت کاهش 

 تلفات غير فنی
١٣ کاهش تلفات شرکت 

٩۶ 

۴۴
١ 

شناخت ذينفعان تاثير 
گذار در فرايند ايجاد و 

کاهش تلفات شبکه توزيع 
استان ايالم و ارائه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناخت و تعيين ميزان • 
تاثير گذاری ذينفعان در 

فرايند ايجاد و کاهش 
ارائه راهکار در • تلفات 

شبکه توزيع ايالم دارای تلفات 
قابل توجه می باشد که برای رفع
آن نياز به شناخت نقش ذينفعان 

واحد طراحی، بهره (تاثير گذار 

١٣
٩۶ 
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راهکار با هدف کاهش 
 تلفات 

استان 
 ايالم

جهت افزايش نقش 
ذينفعان در جهت کاهش 

 تلفات 

پيمانکاران، مشترکين  برداری،
 . در بحث تلفات می باشد...)و 

۴۴
٢ 

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

توزيع نيروي برق استان 
 بوشهر 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

تلفات و ارائه کاهش 
برنامه ريزي مدون براي 

سيستم بهره برداري و 
 خريد تجهيزات

١٣وجود تلفات باالي سيستم توزيع 
٩۶ 

۴۴
٣ 

تعيين ضريب تلفات و 
ضريب بار تعرفه های 

مختلف در محدوده امور 
برق های نه گانه استان 
 چهارمحال و بختياری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

و  حال 
بختيار

 ي

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

استخراج ضرايب تلفات و
بار در تعيين دقيق ميزان 

تلفات بسيار با اهميت 
از اين رو توجه . است

اعداد مستخرج در امور 
های برق شهرستانها 

کمک شايانی به اين امر 
 خواهد داشت

قيق عدد تلفات با استفاده تعيين د
از شيوه قرائت کنتورهای 

ورودی و خروجی به دليل عدم 
همزمانی و مشکالت قرائت 

فيدرهای فشار متوسط و وجود 
تلفات ترانسفورماتور در تلفات 

هر منطقه پس از قرائت 
کنتورترانس ها نياز به تعيين 

روشی دقيق برای محاسبه تلفات 
 به تفکيک هر منطقه و برای هر
تعرفه امری ضروری است با 
توجه به اينکه مدل های تلفات 

برای هر نوع پروفيل بار و 
تعرفه مختلف است لذا استخراج 
اين مدل ها برای هر تعرفه و در

امورهای نه گانه بسيار مورد 
 .توجه است

١٣
٩۶ 

۴۴
۴ 

بهينه جايابی 
ترانسفورماتور با هدف 

کاهش تلفات با استفاده از 
روش سرد شدن فلزات و 

الگوريتم مورچگان 
پيشرفته در محدوده 

شهرستان لردگان از 
توابع استان چهارمحال و 

 بختياری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

و  حال 
بختيار

 ي

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

جه به ضعف ولتاؤ با تو
منطقه لردگان پايش 

ترانسفورماتورهای نصب
شده و طرح ريزی جامع 
برای ترانس هايی که در 

آينده نصب می شوند با 
هدف مديريت تلفات و 

افزايش رضايتمندی 
عمومی از ديگر مزايای 

 اين طرح است

صورتجلسه مورخ  ۴در بند 
در خصوص  ٠٩/٢٣/٩۵

بررسی بهينه جايابی 
اتور با الگوهای ترانسفورم

پيشرفته اولويتی مطرح شده 
 ٣٨۴شهرستان لردگان با . است

روستای برقدار بزرگترين 
شهرستان استان از نظر 
اين . گستردگی روستايی است

شهرستان از ضعف ولتاژ اليه 
های فشار متوسط و انتقال رنج 

می برد و وجود فيدرهای 
طوالنی نياز به نصب 

م ترانسفوراتورهای کوچک و ک
تلفات را ضروری می نمايد از 
اين رو نصب بهينه ترانس ها با 
در نظر گرفتن مرکز ثقل بار هم 

از نظر اقتصادی و هم فنی 
 .دارای اولويت است

١٣
٩۶ 

۴۴
۵ 

بررسی اثر نصب 
) سامانه های(کنتورهای 

هوشمند طرح فهام بر 
کنترل مصرف و کاهش 

محدوده استان تلفات در 
 چهارمحال و بختياری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

فرا سامانه های هوشمند 
به صورت يکی از گزينه 

های اصلی بحث کاهش 
تلفات مطرح است ليکن 

مطالعات دقيق مشخصات 
فنی کنتورها، قابليت 

با توجه به تاکيدات شرکت توانير
مبنی بر استفاده از کنتورهای 

قابل فرمان از راه دور در قالب 
ين طرح فهام برای مشترک

ديماندی با عنايت به اينکه 
مشترکين ديماندی بيس اصلی 

١٣
٩۶ 
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و  حال 
بختيار

 ي

با کنتورهای هماهنگی 
... آب، مديريت تلفات و 

همه و همه مسائلی است 
که بايد بصورت جدی 

مورد ارزيابی قرار گيرد 
و اين ارزيابی در مناطق 
مختلف کشور نيز متفاوت

 .است

منابع مالی حاصل از فروش 
انرژی شرکت ها می باشند و با 

توجه به نقص بسترهای زير 
ساختی مخابراتی و وجود 

کنتورهای دقيق منصوبه فعلی و 
جايگزينی آنها با کنتورهايی که 

حتی اليسنس هم ندارند لزوم 
و فرصت مطالعه دقيق چالش ها 

ها و ايجاد امکان ارتقا اين 
سامانه بسيار ضروری و حايز 

 . اهميت است

۴۴
۶ 

تدوين نقشه راه داده 
و ) datamining(کاوی

مديريت کاهش تلفات با 
بکار گيری تکنيک داده 

 کاوی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

با توجه به گستردگي . 
مجموعه فعاليت ها و 

حوزه های مختلف شرآت
توزيع برق فارس از يک 

سو و وسعت دامنه 
آاربرد ها و توانمندی 

های دانش داده آاوی از 
سوی ديگر، بررسي و 

شناخت حوزه های فعاليت
تحت پوشش و نياز هر 

بخش به دانش داده آاوی 
نجام و برنامه جامع و ا

نقشه راه داده آاوی در 
شرآت توزيع برق فارس 

دستاورد . طراحي گردد
اين پروژه بايد تحقيقاتي 

نقشه راهي باشد آه با 
هدف نياز سنجي و امکان
سنجي پژوهشي تدوين و 

بر .طراحي مي گردد
اساس متدولوژی 

استاندارد داده آاوی و 
مطابق رويکردی جهاني 

روژه پيش از شروع پ
های داده آاوی در يک 

سازمان و به منظور 
يکپارچه سازی و 

جلوگيری از دوباره 
آاری بايستي با بررسي 
تمامي موضوعات آسب 
و آار سازمان از يک سو

و همچنين بررسي 
زيرساخت های اطالعاتي

موجود سازمان، فرآيند 
نيازسنجي و امکان سنجي
به صورت علمي و دقيق 

هم انجام پذيرد آه اين م
طي برنامه جامع و نقشه 
راه بکارگيری دانش داده 

. آاوی تدوين گردد
مهمترين ضرورت انجام 

به منظور نياز به يکپارچه 
سازی و جلوگيری از دوباره 
آاری و نيز با در نظر گرفتن 

اين نکته آه ا ستفاده از داده 
آاوی برای حل هر مسئله، 

محصوالت و زير محصوالت 
گوناگون ديگری را توليد مي 

آند، لذا ا ستفاده از يک نقشه راه
منظور تعيين اولويت ها و  به

. نياز ها يک گام ضروری است
اين مهم به عنوان رويکردی 

جهاني مورد توجه قرار گرفته و
دنبال مي شود همچنين با توجه 

به اهميت آاهش اتالف در شبکه 
توزيع برق، حجم زيادی از 
پروژه های صورت گرفته 

توسط شرآت های مطرح جهاني
و ت. معطوف به اين حوزه ا ست

ه ويژه آشورهای تو سعه يافته 
به استفاده از دانش داده آاوی در
تلفات انرژی و مديريت هو شمند

آن، آاهش ميزان قابل توجهي 
در تلفات غيرفني در بخش 

توزيع برق را ايجاد نموده ا ست 
به طور مثال تلفات غيرفني در . 

آشوهای انگليس و استراليا به 
در  ١/  ٢طور ميانگين درحدود 

صد از توليد برق اين آشورها 
اين . را شامل مي شو د 

تا  ٠/  ٨مقداردرآمريکا درحدود 
استفاده از . درصداست  ٣/  ۵

دانش داد ه آاوی ، بازدهي قابل 
توجهي نسبت به روش های 

پيشين در راستای آاهش تلفات و
شناسايي مشترآين اثرگذار بر 

 تلفات غيرفني دارد 

١٣
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اين امر اين است آه بهره 
گيری ازداده آاوی برای 

حل هر مسئله، 
محصوالت و زير 

محصوالت گوناگون 
ديگری را توليد آند و از 
انجام چندباره پروژه های 

داده آاوی در سازمان 
و هزينه جلوگيری نموده 

های سازمان را آاهش 
در برنامه جامع . مي دهد

و نقشه راه، اولويت ها و 
نياز های سازمان به 

صورت شفاف و دقيق 
شناسايي و نيازسنجي و 

امکان سنجي هرآدام 
همچنين . انجام مي پذيرد

در پروژه حاضر جهت 
تشخيص مشترآين 

اثرگذار بر افزايش ميزان
تلفات غيرفني در شبکه 

رق در راستای توزيع ب
مديريت هوشمند آاهش 

ميزان تلفات، از تکنيک 
های داده آاوی استفاده 

در اين راستا . خواهد شد
با بکارگيری الگوريتمها 

و روشهای نوين دانش 
داده آاوی، مديريت 

صحيح و هدفمند تلفات 
غيرفني در بخش توزيع 

برق بايد امکان پذير باشد 
که به طو خالصه می 

ن پروژه توان گفت در اي
بايد يک نقشه راه برای 

شناخت حوزه فعاليت ها 
و نياز های بخش های 

مختلف برای استفاده از 
داده آاوی تدوين گردد و 
همچنين با ا ستفاده از داده

آاوی، مدلي برای 
تشخيص مشترآين 

اثرگذار بر افزايش ميزان
تلفات غيرفني در شبکه 
توزيع برق در راستای 
مديريت هوشمند آاهش 
ميزان تلفات در شبکه 
 . توزيع برق ارائه گردد

۴۴
٧ 

طرح جامع مانيتورينگ 
و پايش پارامترهای 

الکتريکی شبکه توزيع با 
استفاده از تجهيزات و 

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

جامع مانيتورينگ طرح 
و پايش پارامترهای 

الکتريکی شبکه توزيع با 
استفاده از تجهيزات و 

لزوم پايش پارامترهای 
الکتريکی شبکه توزيع و برنامه 

 ريزی برای آينده

١٣
٩۶ 
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تاسيسات موجود و برنامه
 ريزی برای آينده

استان 
 سمنان

تاسيسات موجود و برنامه
 ريزی برای آينده

۴۴
٨ 

شبکه توزيع با بازآرايی 
هدف کاهش تلفات و 

بهبود پروفيل ولتاژ با 
های  استفاده از الگوريتم

جديد و درنظر گرفتن 
بهترين وضعيت مانوری 

 شبکه

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بازآرايی شبکه توزيع با 
هدف کاهش تلفات و 

لتاژ با بهبود پروفيل و
های  استفاده از الگوريتم

جديد و درنظر گرفتن 
بهترين وضعيت مانوری 

 شبکه

برنامه ريزی برای افزايش 
قابليت اطمينان و کاهش 

خاموشی ها و بهبود پروفيل 
 ولتاژ

١٣
٩۶ 

۴۴
٩ 

سهم تلفات ناشي بررسي 
از کم بودن ضريب بهره 

برداري از 
به ( ترانسفورماتورها 
صورت نمونه در 
 )شهرستان بيجار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

تعيين ميزان تأثير بر 
تلفات و تعيين سطح 

اولويت جهت اصالح اين 
 موارد

١٣ کاهش تلفات
٩۶ 

۴۵
٠ 

مطالعه فني و اقتصادي 
هاي مختلف آاهش  روش

هاي توزيع  تلفات شبكه
يابي به  جهت دست

بيشترين آاهش تلفات با 
 آمترين هزينه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ميزان اثر بخشي تعيين 
هاي مختلف آاهش  روش

بازآرايي   تلفات ازجمله
شبكه، تعادل بار، سه 

سيمه،   سيمه به پنچ
خازنگذاري، اصالح 
مقطع، نصب ترانس، 

با ... جابجايي ترانس و
بندي مقدار هزينه  اولويت

و ميزان تاثير آنها بر 
 روي شبكه 

هاي توزيع  تلفات باالي شبكه 
اي شده ه سبب هدررفت سرمايه

و مهمترين بحث در آاهش 
مناسب   تلفات، پيدا آردن روش

با توجه به توپولوژي شبكه جهت
صرف آمترين هزينه با بيشترين

 باشد اثر بخشي مي

١٣
٩۶ 

۴۵
١ 

کاهش تلفات توان اکتيو 
در يک شبکه توزيع 
الکتريکی مبتنی بر 

جايابی و اندازه بهينه يک
واحد توليد پراکنده با 

قابليت تزريق فقط توان 
 Real powerراکتيو 

loss reduction in an 
electrical 

distribution 
network based on 

optimal placement 
and sizing of a 

distributed 
generation with 

capability of 
reactive power-only 

injection 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
ن استا
کرمان
 شاه

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

تعيين مکان مناسب نصب
خازن و نيز ظرفيت بهينه
آن با هدف کاهش تلفات 

توان اکتيو مهم ترين 
محصول نهايی پروژه می

 .باشد

افزايش تعداد مصرف کنندگان 
انرژی الکتريکی و چگونگی 

تغذيه آن ها، از مهم ترين چالش 
از آنجا . يستم قدرت استهای س

که هزينه ساخت و ارتقای 
خطوط انتقال و شبکه های 
توزيع بسيار باالست؛ لذا، 

بکارگيری صحيح واحدهای 
با هزينه ) DG(توليد پراکنده 

پايين، راه حل مناسبی برای 
حذف و يا به تأخير انداختن اين 
. سرمايه گذاری های کالن است

عالوه بر اين، از بين بخش های 
مختلف سيستم قدرت، شبکه های

توزيع سهم بزرگی از تلفات 
توان را به خود اختصاص داده 
اند؛ زيرا، سطح ولتاژ در اين 
شبکه ها پايين و اندازه جريان 

در اين زمينه،. در آن ها باالست
استفاده از واحدهای توليد پراکنده

يکی از مؤثرترين و اقتصادی 
ترين راه ها برای حل مشکل 

 .است مذکور

١٣
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۴۵
٢ 

شناسايي راههاي نفوذ نرم
افزاری در کنتورهای 

 مشترکين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

راههاي جلوگيری نفوذ 
نرم افزاری در کنتورهای

 مشترکين

راههاي نفوذ نرم افزاری در 
 کنتورهای مشترکين

١٣
٩۶ 

۴۵
٣ 

تحليل اطالعات 
مانيتورينگ صنايع،تهيه 

پروفيل بار و شناسايی 
سهم تجهيزات مختلف در 

مصرف برق و ارايه 
هزينه  راهکاری کم
سازی  بمنظور بهينه

 مصرف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

هزينه  راهکاری کمارايه 
سازی  بمنظور بهينه

مصرف و مانيتورينگ 
صنايع،تهيه پروفيل بار و 

شناسايی سهم تجهيزات 
مختلف در مصرف برق 

اهميت مانيتورينگ صنايع،تهيه 
پروفيل بار و شناسايی سهم 

تجهيزات مختلف در مصرف 
 برق 

١٣
٩۶ 

۴۵
۴ 

اصولی تلفات ارزيابی 
شبکه توزيع در بلوک 

های مختلف مصارف در 
فيدرهای شبکه توزيع 

 برق شهرستان کهگيلويه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بررسی و تحليل تلفات 
شبکه در فيدرهای شبکه 

توزيع برق شهرستان 
دوين برنامه کهگيلويه و ت

 مدون جهت کاهش تلفات

وجود تلفات باال در فيدرهای 
شبکه توزيع برق شهرستان 

 کهگيلويه

١٣
٩۶ 

۴۵
۵ 

شناسايی پتانسيل های 
کاهش تلفات در شرکت 

توزيع نيروی برق استان 
کهگيلويه و بويراحمد و 

ارائه راهکار مناسب 
 برای آنها 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناسايی نوع و عوامل 
تلفات شبکه و کاهش 

تلفات شبکه در شرکت 
توزيع نيروی برق استان 

 کهگيلويه و بويراحمد

وجود تلفات باال در شرکت 
توزيع نيروی برق استان 

 کهگيلويه و بويراحمد 

١٣
٩۶ 

۴۵
۶ 

مطالعه و بررسی ميزان 
تاثير دما و رطوبت بر 

افزايش تلفات شبکه 
گلستان و ارايه 

 راهکارهای کنترل آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

١٣ کاهش تلفات  کاهش تلفات 
٩۶ 

۴۵
٧ 

حد بهينه شعاع تعيين 
تغذيه و ظرفيت پست 

های توزيع برق گلستان 
با رويکرد کاهش تلفات 

با توجه به محل نصب و 
 نوع بار 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

١٣ کاهش تلفات  کاهش تلفات 
٩۶ 

۴۵
٨ 

و محاسبه سهم بررسی 
تلفات هر يک از 

تجهيزات شبکه توزيع با 
توجه به شرايط محيطی 
 از طريق اندازه گيری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

تفکيک اجزا تلفات در -
-٢هر يک از تجهيزات 

تعيين چگونگی وابستگی 
تلفات به پارامترهای 

بندی  اولويت-٣محيطی 

اندازه گيري تلفات اجزاءبه 
-١: داليل ذيل بايستی انجام گيرد

مشخص نبودن تلفات در اجزا 
های توزيع و فوق  مختلف شبکه

توزيع و درصد هر يک از آنها 

١٣
٩۶ 
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هرمزگ
 ان

تلفات هر يک از اجزا بر 
اساس ميزان مشارکت در

تلفات کل و مسائل 
تعيين تلفات -۴اقتصادی 

فنی و غيرفنی توان و 
انرژی در ساعات مختلف

روز و چگونگی  شبانه
وابستگی آن به انرژی 

-۵مصرفی مشترکين 
استفاده از مطالعات 
زی سا ميدانی برای مدل

تر ¬هر چه دقيق
های توزيع و ارائه  شبکه

روشی به منظور تعيين 
راهکارهای عملی برای 

 کاهش تلفات 

شود که نتوان به  موجب می
ی راهکارهايی را به منظورخوب

با  -٢. کاهش تلفات ارائه نمود
تعيين سهم هر يک از اجزا در 

هايی که  ايجاد تلفات، در زمينه
بيشترين ميزان تلفات را 

-توان سرمايه¬دارند،می
های مناسبی در جهت  گذاری
با . سازی تلفات کل نمود حداقل

های ¬استفاده از دستگاه
های خط ¬گيری کميت¬اندازه
ها و کنتورهای ¬انند ثباتهم

ديجيتال، همچنين مطالعات 
افزاری و  ميدانی، تحليل نرم

معادالت رياضی، تلفات در اجزا
گيری، سپس سهم  شبکه اندازه

هر جز در تلفات کل مشخص 
شده و الگويی برای تعيين درصد

استفاده . گردد¬تلفات ارائه می
های واقعی در يافتن  از شبکه

انی جواب مناسب کمک شاي
 . نمايد می

۴۵
٩ 

اولويت گذاری و پايش 
کاهش تلفات شبکه های 
توزيع برق استان مرکزی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

کاهش نرخ انرژی توزيع 
نشده و کاهش زمان 

 انتظار رفع خاموشی ها 

گذاری و پايش کاهش اولويت 
تلفات شبکه های توزيع برق 

 استان مرکزی

١٣
٩۶ 

۴۶
٠ 

بررسی واولويت بندی 
عوامل موثر بر کاهش 
تلفات انرژی الکتريکی 
در شبکه توزيع برق با 
استفاده از تکنيک های 

تصميم گيری چند معياره 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

کاهش  -کاهش تلفات 
١٣ کاهش تلفات خاموشی ها و قطعی ها

٩۶ 

۴۶
١ 

کاهش تلفات شبکه های 
فشار ضعيف توزيع با 

ارائه الگويی جهت تغيير 
فاز مشترکين با حداقل 

 تعداد ممکن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

کاهش پيک -کاهش تلفات
١٣ کاهش تلفات شبکه بار

٩۶ 

۴۶
٢ 

تخصيص بهينۀ بودجۀ 
کاهش تلفات بين فيدرهای

شرکت توزيع برق 
 مازندران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

راهکارهای ارائه 
تخصيص بهينه بودجه 

ابالغی به (کاهش تلفات 
به ) شرکت های توزيع
 فيدرهای مختلف

با توجه به حجم باالی تلفات در 
شبکه های توزيع، کاهش بهينه 

های  تلفات همواره از اولويت
 . صنعت برق می باشد

١٣
٩۶ 

۴۶
٣ 

آوردن رابطه بين بدست 
ضريب بار و ضريب 

تلفات به تفکيک مناطق 
در شرکت توزيع برق 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارايه بسته نرم افزاری 
وسخت افزاری مناسب 

ومتناسب باهرمنطقه 
باتوجه به پارامترهای 

درکليه شرکتهای توزيع وتوانير 
مهمترين هدف استراتژيک 

وعملياتی کاهش تلفات ميباشد 
برای کاهش تلفات ابتدا بايستی 

١٣
٩۶ 
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غرب  غرب مازندران 
مازندرا

 ن

جغرافيايی الکتريکی و
 بادقت قابل قبول ..و

تلفات فنی ومديريتی رامحاسبه 
کرد با توجه به نوع داده ها 

ودقت داده های قابل دسترس در 
شرکتهای توزيع همچنان يکی 

متدوال محاسبه  ازشيوه های
تلفات فنی انرژی استفاده 

ازضريب تلفات درمحاسبات 
ميباشد که متاسفانه درنتايج 

استخراجی ازطرف مشاورين به 
مدلهای قديمی اشاره شده که 

باعث خطای محاسباتی می گردد
بدست اوردن رابطه 

دوپارامترضريب بار باضريب 
تلفات بادقت قابل قبول درمنطق 

ن نيازی مختلف غرب مازندرا
است که واحدهای مربوطه شديدا

 به آن اذعان دارند 

۴۶
۴ 

تجزيه وتحليل وتفکيک 
مولفه های تلفات انرژی 

الکتريکی درغرب 
 مازندران 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

مبسوط مولفه گزارش 
های مختلف تلفات فنی 

وغيرفنی درقالب فرمت 
نرم افزاری وسخت افزار

با توجه به اهميت کاهش تلفات 
که جز هدف اصلی وزارت نيرو

وتوانير وشرکتهای توزيع می 
باشد شناسايی مولفه های مختلف 

تلفات وسهم هرکدام ازآنها 
درتلفات انرژی اولين گامی است

انجام که بايستی بدرستی 
تامراحل بعدی مديريت وتهيه 
برنامه های عملياتی اجرايی 

گردد متاسفانه اکثر شيوه هايی 
که قبال انجام شده تجربی ودارای

خطای زياد می باشد که 
ضرورت دارد با توجه به نوع 

داده ها واطالعات موجود 
درشبکه ها با يک شيوه وروش 

علمی وکاربردی اينکار انجام 
 گيرد

١٣
٩۶ 

۴۶
۵ 

علت و ريشه يابی 
دستکاری و استفاده از 

برق غير مجاز در اذهان 
عمومی در سطح جامعه 
 آماری غرب مازندران 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بسته نرم افزاری ارايه 
وسخت افزاری طبقه 
بندی شده برای داليل 
تحقيق شده در استفاده 

 ازبرقهای غيرمجاز 

حجم قابل توجه استفاده ازبرقهای
دستکاری درلوازم (غيرمجاز 

انشعاب مستقيم -اندازه گيری 
ازمهمترين چالش های )ازشبکه 

مديريتی درشرکت توزيع برق 
غرب مازندران می باشد 

تمامی تالشها ومبارزه باعليرغم 
اين پديده شوم متاسفانه تلفات 

ناشی از اين موضوع همچنان 
قابل توجه است بررسی ريشه 

ای اين موضوع وتفکيک وطبقه 
بندی اين عامل می تواند درگام 
های بعدی ارايه راهکار برای 
 هرقسمت رابا برنامه تر نمايد 

١٣
٩۶ 

۴۶
۶ 

مدلی درخصوص ارائه 
بهسازی شبکه توزيع 

موجود با رويکرد 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

ارايه دستورالعمل يا نرم 
افزار خروجی پيشنهاد 

جهت بهسازی شبکه 

ز مسايليکه درچند سال يکی ا
اخير پايداری شبکه ها وقابليت 

اطمينان شبکه های توزيع غرب 

١٣
٩۶ 
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پايداری شبکه در مواقع 
 بحرانی 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

درمناطق مختلف  برق
 وبحرانهای متفاوت 

مازندران رابشدت تهديد نموده 
حوادث طبيعی ناشی ازسيل 

می باشد که ..وطوفان وبرف و
بنظر می رسد تغييراقليمی 

درمنطقه ايجاد شده است ارايه 
مدل فنی واقتصادی جهت 

بهسازی وپايداری خطوط که 
د پايداری نسبی ايجاد نمايد بتوان

مسئله مهمی است که بايستی به 
عنوان يک تحقيق انرادرنظر 

گرفت وضرورتی است اجتناب 
 ناپذير 

۴۶
٧ 

بررسی و امکان سنجی 
روشهای نوين و اجرايی 
پيک سايی در شبکه های 

 توزيع نيروی برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

امکان سنجی و معرفی 
روشهای نوين پيک سايی 

به همراه ضمانتهای 
اجرايی و برآوردهای فنی

 و اقتصادی آن 

با توجه به افزايش اهميت روز 
افزون پيک سايی توسط 

شرکتهای توزيع و با توجه به 
محدوديتهای موجود جهت 
سرمايه گذاری در راستای 

احداث نيروگاه ها، لزوم امکان 
سنجی و برآورد ظرفيتهای 
اجرای روشهايی نوين پيک 

.سايی بيش از پيش مشهود است

١٣
٩۶ 

۴۶
٨ 

طراحی و ساخت دستگاه 
اسکنر تشخيص مسير 
 کابل انشعاب غير مجاز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

طراحی و ساخت 
دستگاهی که با استفاده از 

آن بتوان مشکالت 
شناسايی و تشخيص 

برقهای غير مجاز پنهان 
 .را برطرف کند

يکی از عوامل افزايش تلفات 
غير فنی در شرکتهای توزيع 
. انشعابات غير مجاز می باشد
به  امروزه بيشتر متقاضيان برق

جهت حفظ زيبايی نمای منازل، 
مغازهها، مجتمع های تجاری 

علی رغم تاکيد شرکت ... و
توزيع به جهت قابل روئيت بودن

کابل انشعاب جهت بازديدهای 
دوره ای، متاسفانه شاهد افزايش 
روز افزون استفاده از کابل های 

پنهان و زيرزمينی از سوی 
مشترکين هستيم که به دليل پنهان

ابل انشعاب، اين کابلها بودن ک
زخم شده و جهت وسايل 

پرمصرف در مناطق شهری و 
گرمسير مورد استفاده قرار می 

وجود انشعابات غير . گيرند
مجاز پنهان از ديد مامورين 

بازرسی منجر به عدم شناسايی 
اين نوع انشعابات و در نتيجه 
افزايش تلفات غير فنی شبکه 

بر همين اساس جهت . شده است
ت از بيت المال و صيان

جلوگيری از ضايع شدن حقوق 
شرکت توزيع نيروی برق 

شيراز نيازمند دستگاهی دقيق 
برای موضع يابی کابل انشعاب 

زخم شده و تشخيص برق 
غيرمجاز و ارائه راهکارهايی 

١٣
٩۶ 
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برای شناسايی اين نوع انشعابات
 .هستيم

۴۶
٩ 

و بررسی پيرامون تحقيق 
تاثير طول عمر بر 

عملکرد خازنهای ثابت 
فشار ضعيف در شبکه 

 توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بررسی تاثير طول عمر 
بر عملکرد خازنهای 

ثابت فشار ضعيف در 
شبکه توزيع و نقش آنها 

در افزايش تلفات با 
زمان بهره افزايش 
 برداری

کاهش تلفات، بهسازی شبکه، 
 کنترل ولتاژ و توان راکتيو

١٣
٩۶ 

۴٧
٠ 

روشهای تشخيص و داده 
کاوی دستکاری و يا 

خطای لوازم اندازه گيری
برای شناسائی تلفات فنی 

و غير فنی و ارائه 
راهکارهای پيشگيری از 

آن در شبکه توزيع 
 نيروی برق تبريز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارائه روشهای مکانيزه 
برای تشخيص وجود 
دستکاری و يا وجود 

خطای لوازم اندازه گيری
در شبکه، برای شناسائی 

تلفات فنی و غير فنی و 
ارائه راهکارهای 

پيشگيری از آن در شبکه 
توزيع نيروی برق تبريز 

و نيز توجه به 
راهکارهای حقوقی در 

 اين ارتباط

١٣ کاهش تلفات
٩۶ 

۴٧
١ 

مطالعه و مدلسازی تلفات 
در شبکه توزيع تهران 

بزرگ و ارائه روشهای 
نوين در جهت کاهش 

 تلفات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ارايه راهکار و گزارش 
جامع و پياده سازی نرم 

 افزاری

ضرورت شناسايی انواع تلفات 
در شبکه و مدل سازی و ارايه 

روش های جهت مهار و کاهش 
 آنها

١٣
٩۶ 

۴٧
٢ 

محاسبه ضريب بار و 
ضريب تلفات و ضريب 

همزمانی در شبکه توزيع 
 تهران بزرگ

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

مطالعه و پياده سازی نرم 
 افزاری

ضرورت بهبود برنامه ريزی 
توسعه و بهره برداری بهينه و 

 برآورد بار مصرفی شبکه

١٣
٩۶ 

۴٧
٣ 

دستگاهی جهت ساخت 
تشخيص برق فرعی 
مشترکين دارای کابل 

 شکافته

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

اين دستگاه توانايی 
تشخيص مشترکين دارای 
کابل فرعی از نوع پشت 

در .کنتوری را دارد
صورت ساخت ان برای 

هر امور برق به تعداد 
يک عدد از ان مورد نياز 

 است

در بعضی موارد مشترکين کابل 
اشتراک خود را شکافته و اقدام 
به استفاده از برق می نمايند و 

به دليل پنهان نمودن کابل فرعی 
امکان کشف ان توسط نيروهای 

 بازرسی وجود ندارد

١٣
٩۶ 

۴٧
۴ 

بکارگيری سيستم تاثير 
های هوشمند اندازه گيری

ومديريت انرژی در 
کاهش تلفات شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

پايش و کاهش تلفات 
 شبکه های توزيع

نصب و بهره برداری از 
کنتورهای هوشمند برق موجب 

ر فنی کاهش تلفات فنی و غي
بزرگترين . شبکه خواهند شد

مزيت اين کنتورها شناسايی، 
پايش و اندازه گيری ميزات 
تلفات در نقاط مختلف شبکه 

توزيع می باشد که اولين قدم در 
اجرای هر برنامه کاهش تلفات 

١٣
٩۶ 
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کاهش تلفات در شبکه . است
برق، عالوه بر جلوگيری از 

هدر رفت انرژی باعث افزايش 
ق خواهد درآمد شرکت های بر

در همين راستا، يکی از . شد
دستاوردهای اجرای پروژه ملی 
فراسامانه هوشمند اندازه گيری 

نيز ) فهام(و مديريت انرژی 
در اين .کاهش تلفات خواهد بود

پروژه به بررسی تاثير نصب 
کنتورهای هوشمند بر شناسايی و
کاهش ميزان تلفات شبکه توزيع 

 .پرداخته شده است

۴٧
۵ 

تعيين ميزان اثرگذاري 
عوامل موثر بر تغييرات 
بار در حوزه هاي شرکت

توزيع نيروي بــــــرق 
 يزد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بررسي تاثير پارامترهاي 
محيطي، راهکاري براي 
تخمين ميزان بار مصرفي

بکارگيري شبکهمبتني بر 
 عصبي مصنوعي

در شبكه توزيع، پاسخگويی به 
تقاضای بار باآيفيت مناسب می 

پيش نياز اين موضوع، . باشد
پيش بينی بار مصرفی شبكه و 
اطالع از ميزان بار مورد نياز 

با بررسی . آتی شبکه می باشد
ميزان تاثير عوامل مختلف بر 
ميزان بار می توان دقت پيش 

.زيادی افزايش داد بينی را تا حد

١٣
٩۶ 

۴٧
۶ 

تعيين رابطه دما و پيک 
الگوی (بار و مصرف

 در استان يزد) مصرف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

مدلی منطقی که تعيين 
بيانگر نقش تغييرات پيک

بار و نيز تعيين الگوی 
مصرف مشترکين مختلف

تغييرات دمايی در استان يزد با 
توجه به صنعتی و کويری بودن 

موجب تغييرات متناقضی در 
تعرفه های مختلف خواهد شد و 
با توجه به کويری بودن استان 

متنوع تغييرات دمايی نسبتا 
و تغييرات الگوی مصرف .دارد

و پيک بار در اين استان به 
 .نسبت بيشتر است

١٣
٩۶ 

۴٧
٧ 

تعيين نقش هريک از 
اجزای شبکه 

ترانسفورماتور ، شبکه (
فشار متوسط، شبکه فشار

برافزايش ) ضعيف
 کاهش تلفات شبکه/

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

شناسايی و تعيين اثرات 
هريک از اجزای شبکه 
بر تلفات شبکه توزيع يزد

با توجه به گستردگی و تنوع 
شبکه و مصرف کننده در مناطق

مختلف و نوع فعاليت در 
راستای کاهش تلفات متعارف 

بعنوان مثال در يک منطقه.است 
يا با کاهش تلفات فشار ضعيف 
متوسط شرايط جعرافيايی و 

 تنوع مصرف کاهش

١٣
٩۶ 

۴٧
٨ 

بررسی نقش کابل 
خودنگهدار بر ظرفيت 

خازنی خطوط فشار 
 ضعيف و فشار متوسط

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ميزان افزايش يا کاهش 
ظرفيت خازنی خط پس 

زينی کابل از جايگ
خودنگهدار با سيم در 
 شبکه های فشارضعيف

اثرات کابل های خودنگهدار بر 
 افزايش ظرفيت خازنی شبکه

١٣
٩۶ 

۴٧
٩ 

تعيين ضريب همزمانی 
تعرفه های مختلف و 

ترکيبی از تعرفه ها در 
جهت تعيين ظرفيت بهينه 

 پستهای توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

محاسبه ضريب همزمانی 
بصورت ترکيبی جهت 

تعيين ظرفيت بهينه پست 
 های توزيع

ضريب همزمانی يکی از 
فاکتورهای مهم طراحی سيستم 
برقی است که هرچند در مورد 

عمومی يک مقدار سيستنم های 
تقريبی در برخی مراجع اعالم 

١٣
٩۶ 
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شده با وجود روش محاسبه و  يزد
نيز تاثير شرايط اقليمی و شرايط

شبکه موجود اين ضريب 
محاسبه دقيق و به روزی در 
مورد آن در استان يزد انجام 

به نظر می رسد .نشده است
چنانچه محاسبه ضريب 

همزمانی بصورت ترکيبی با 
يد يک روش محاسبه بدست آ
% ١٠چنانچه اين ضريب حتی 

کمتر از مقدار مفروض باشد 
کاهش تلفات و نيز هزينه احداث 

شبکه بسيار چشمگير خواهد 
 .بود

۴٨
٠ 

تعيين ضرايب اصالح 
برای ميزان بارگذاری 

پست های توزيع در 
محيط های پرهارمونيک

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بررسی وپايش وضعيت 
فعلی شبکه و ارائه 

روشهای اصالحی در 
طراحی مهندسی ويژه 

 برخوردار است

به منظور افزايش بهره وری 
تاسيسات و کاهش قيمت تمام شده

الزم است بررسی دقيقی در 
وضعيت شبکه درشرايط 

هارمونيکی انجام و متعاقب آن 
اصالحات الزم در طراحی های 

 مهندسی انجام شود

١٣
٩۶ 

۴٨
١ 

بررسی تاثير خازن های 
فشار ضعيف در بهبود 

تلفات در محيط های 
 هارمونيکی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

و آاهشپايش 
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

بررسی تأثير خازن  -١
در محيط های 

پرهارمونيک در کاهش 
ارايه  -٢يا افزايش تلفات 

راهکار در زمينه اصالح 
ضريب قدرت در محيط 

 های پرهارمونيک 

با توجه به رشد روزافزون بارها
غيرخطی و نتعاقب آن افزايش 
ميزان هارمونيک ها در شبکه 

يع ، تعيين تآثير المان های توز
های مختلف در کاهش تلفات 
شبکه از اهميت ويژه ايی بر 

خوردار است در اين ميان 
خازنها به دليل ماهيت خاص 
خود وکاهش امپدانس آنها در 

مقابل فرکانسهای باال، می تواند 
تأثير چشمگيری بر تلفات شبکه 

به همين دليل و با . داشته باشد
نگونه توجه به حجم باالی اي

تأسيسات الزم است مطالعه 
جامعی به تأثير اين تجهيزات بر 

 . تلفات صورت پذيرد

١٣
٩۶ 

۴٨
٢ 

تعيين تلفات المانهای 
 شبکه توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

ميزان تلفات شناسايی 
المان های مختلف و 

 راهکار کاهش 

رويکرد کاهش تلفات در راستای
١۴٠۵  

١٣
٩۶ 

۴٨
٣ 

مطالعه و بررسی ميزان 
های جريان در  ctاشباع 

مشترکين ديماندی و تاثير 
آن در ميزان ثبت انرژی 

و مبلغ ريالی در جهت 
 کاهش تلفات فنی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

از اهداف اين طرح 
ميتوان کاهش تلفات فنی 
در مشترکين ديماندی را 

نام برد همچنين ثبت 
واقعی ميزان مصرف 

مشترکين ديماندی و 

توجه به اين که برخی با 
مشترکين به دليل باال رفتن 

مصرف آنها دارای اضافه قدرت
می باشند در اين زمان به اشباع 

ها باعث عدم ثبت  ctرفتن 
واقعی مصرف انرژی توسط 

١٣
٩۶ 
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هااصف
 ن

افزايش مبالغ در قبوض 
 صادره 

کنتور شده و ميزان تلفات فنی 
 افزايش می يابد

۴٨
۴ 

تعيين سهم المان هاي 
مختلف شبکه شرکت 

رق شهرستان توزيع ب
اصفهان در تلفات شرکت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

پايش و آاهش
  تلفات شبكه
هاي توزيع 

 برق

کاهش تلفات با رعايت 
 اولويت هاي اقتصادي

يک فعاليت مقدماتي در راستاي 
کاهش تلفات در شرکت توزيع 

 برق شهرستان اصفهان

١٣
٩۶ 

۴٨
۵ 

و بررسي مطالعه 
چگونگي جزيره اي شدن 

و تشكيل ريز شبكه در 
منطقه صنعتي جي و 

تشكيل يك ميكروگريد در 
منطقه با استفاده از 

توليدات پراآنده صنايع و 
آارخانه جات منطقه در 

 زمان اوج بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

استفاده از توليدات • 
• . پراآنده آارخانجات

تشكيل يك ميكروگريد و 
امكان سنجي منطقه در 

• . مواقع قطع برق
برطرف آردن نياز برق 
آارخانجات و عدم قطعي 
• . برق در مواقع پيك بار

جزيره اي شدن منطقه و 
• . فهميدن موانع آن

نزديك شدن و تشويق 
صنايع به استفاده از منابع

 . پذيرتجديد 

به دليل وجود صنايع و • 
آارخانجات متمرآز و داشتن 

توليدات پراآنده و پتانسيل 
موجود در منطقه و ايجاد يك 
ميكروگريد و استفاده از توليد 

برق از منابع توليد پراآنده مثل 
در مواقع … ديزل ژنراتورها و 

اوج بار و حتي خريد برق 
تظميني از آنها مي توان از 

ن اين آارخانجات جزيره اي شد
در • . و صنايع استفاده نمود

راستاي اهداف شرآت توانير و 
همچنين شرآت توزيع براي پيك 

سايي و همچنين تشويق 
آارخانجات و صنايع به استفاده 

و خود تاميني آنها به توليد 
انرژي برق و آاهش هزينه 

انتقال و توزيع و همچنين آمك 
.به شرآت برق در پيك بار است

١٣
٩۶ 

۴٨
۶ 

مطالعه و بررسي 
چگونگي جزيره اي شدن 

و تشكيل ريز شبكه در 
منطقه صنعتي جي و 

تشكيل يك ميكروگريد در 
منطقه با استفاده از 

توليدات پراآنده صنايع و 
آارخانه جات منطقه در 

 زمان اوج بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

استفاده از توليدات • 
• . پراآنده آارخانجات

تشكيل يك ميكروگريد و 
امكان سنجي منطقه در 

• . مواقع قطع برق
برطرف آردن نياز برق 
آارخانجات و عدم قطعي 
• . برق در مواقع پيك بار

جزيره اي شدن منطقه و 
• . فهميدن موانع آن

تشويق نزديك شدن و 
صنايع به استفاده از منابع

 . تجديد پذير

به دليل وجود صنايع و • 
آارخانجات متمرآز و داشتن 

توليدات پراآنده و پتانسيل 
موجود در منطقه و ايجاد يك 
ميكروگريد و استفاده از توليد 

برق از منابع توليد پراآنده مثل 
در مواقع … ديزل ژنراتورها و 

 اوج بار و حتي خريد برق
تظميني از آنها مي توان از 

جزيره اي شدن اين آارخانجات 
در • . و صنايع استفاده نمود

راستاي اهداف شرآت توانير و 
همچنين شرآت توزيع براي پيك 

سايي و همچنين تشويق 
آارخانجات و صنايع به استفاده 

و خود تاميني آنها به توليد 
انرژي برق و آاهش هزينه 

ن آمك انتقال و توزيع و همچني
.به شرآت برق در پيك بار است

١٣
٩۶ 

۴٨
٧ 

تعيين ظرفيت بهينه 
نيروگاههای خورشيدی 

های  در مجاورت پست

شرآت 
توزيع 
نيروي 

توزيع
توليدات 

پراآنده و 
اثرات آن بر 

تعيين ظرفيت بهينه  -
های خورشيدی  نيروگاه
 -های تعيين شده  در محل

با توجه به شرايط اقليمی مناسب 
استان خراسان جنوبی برای 

های خورشيدی،  احداث نيروگاه

١٣
٩۶ 
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فوق توزيع خراسان 
 جنوبی

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

هاي   شبكه
 توزيع

حداکثر ظرفيت قابل 
نصب در مجاورت هر 

های  تأثير نيروگاه -پست 
خورشيدی بر شبکه و 

تعيين اقدامات اصالحی 
 الزم

ش خصوصی جهت ترغيب بخ
گذاری احداث اين  سرمايه
ها در دستور کار شرکت  نيروگاه

توزيع خراسان جنوبی قرار 
اما تا کنون مطالعه دقيقی . دارد

درباره حداکثر ظرفيت قابل 
نصب و مقدار بهينه آن و 

همچنين تأثير احداث نيروگاه بر 
ساير شبکه صورت نگرفته 

 . است

۴٨
٨ 

يک مدل دقيق مبتنیارائه 
سازی عمليات  بر شبيه

مانور جهت ارزيابی اثر 
منابع توليد پراکنده بر 

های قابليت  شاخص
های توزيع اطمينان شبکه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

در اين پروژه اثر احداث 
وی منابع توليد پراکنده ر

های قابليت  شاخص
اطمينان شبکه توزيع با 

سازی عمليات مانور  شبيه
و بازيابی سرويس شبکه 

با در نظر گرفتن 
های متنوع بهره  سياست

برداری از منابع توليد 
سازی و  پراکنده مدل
 .شود مطالعه می

يکی از منافع مورد انتظار از 
احداث منابع توليد پراکنده، 

افزايش قابليت اطمينان 
اين در . های توزيع است شبکه

حالی است که تاکنون کمتر به 
سازی دقيق و جامع اثر بحث مدل

منابع توليد پراکنده روی 
های قابليت اطمينان  شاخص

بايد توجه . پرداخته شده است
داشت که با افزايش تعداد منابع 

توليد پراکنده در شبکه و افزايش 
گيری از آنها در  حاالت بهره
ن نواحی خاموش پسبرقدار کرد

از وقوع خطا در شبکه، 
های متنوعی در انجام  سياست

برداری قابل  عمليات بهره
سازی است که اثرات  پياده

متنوعی در قابليت اطمينان به 
اين گونه مسايل تا . دنبال دارد

سازی اثرات منابع  کنون در مدل
توليد پراکنده روی قابليت 

اطمينان شبکه توزيع مورد توجه
 .ر نگرفته استقرا

١٣
٩۶ 

۴٨
٩ 

تعيين بهينه مکان و 
ظرفيت نصب توليدات 

پراکنده جهت تداوم 
استفاده از ظرفيتهای 

 موجود پستهای زمينی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

تعويق انداختن سرمايه به 
گذاری جهت گسترش 

شبکه فوق توزيع و 
 ٢٠به  ۶٣احداث پست 

کيلوولت و همچنين بهبود 
شاخص های فنی شبکه 
توزيع با استفاده نصب 

 توليدات پراکنده

هزينه باال توسعه شبکه فوق  -١
 ٢٠به  ۶٣توزيع و احداث پست 

استفاده از توليدات -٢. کيلوولت 
توزيع بهبود پراکنده در شبکه 

شاخص های فنی را در پی 
 . خواهد داشت 

١٣
٩۶ 

۴٩
٠ 

تاثير منابع فتوولتائيک در
پايداری ولتاژ و کاهش 

 تلفات استان همدان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

تاثير آنها در کاهش تعيين 
تلفات و چگونگی ارتباط 

 آنها با پايداری شبکه

با توجه به نصب سيستم های فتو
ولتائيک و ميزان افزايش آنها 
اين بررسی ضروری به نظر 

 می رسد

١٣
٩۶ 

۴٩
١ 

طراحی و پياده سازی 
يک ميکروگريد با تعداد 

مشترکين محدود به 
 صورت پايلوت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه

طراحی و پياده سازی 
يک ميکروگريد با تعداد 

مشترکين محدود به 
 صورت پايلوت

طراحی و پياده سازی يک 
ميکروگريد با تعداد مشترکين 

 محدود به صورت پايلوت

١٣
٩۶ 
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استان 
کرمان
 شاه

 توزيع

۴٩
٢ 

راهکار جهت بهره ارائه 
برداری از مولد های 

توليد پراکنده به صورت 
 چزيره ای

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

امروز کاربرد توليدات 
پراکنده جهت توليد 

انرژی الکتريکی به 
عنوان راه حلی برای 

توسعه و کمک به تامين 
سزيعا در حال  انرژی

که عموما به . رشد است
منظور تامين بارهای 

محلی و نزديک آن ها 
طراحی می شوند و اگر 

ظرفيت توليدشان و 
پايداری شبکه اجازه دهد 

می توانند حتی توان 
اضافی خود را به شبکه 
. های محلی تحويل دهند

از ديدگاه کيفی اين واحد 
ها به منظور بهبود قابليت

ح ولتاژ اطمينان و اصال
شبکه و از ديدگاه کمی با 

هدف افزايش ظرفيت 
الکتريکی به وسيله توليد 

توان اکتيو استفاده می 
شوند اما در کل استفاده 
از اين واحد های توليد 

توان به منظور بهره 
بردن هرچه بيشتر از 
مزايای بالقوه توليدات 

 .پراکنده می باشد

از جمله مزايا و کاربرد های 
DG يش قابليت اطمينان ها افزا

اين بدان علت . شبکه محلی است
است که در صورت قطع شدن 

ها می توانند  DGبرق شبکه ، 
برق محلی را تامين و خاموشی 

اما کارکرد . را رفع نمايند
ها در تامبن برق DGجزيره ای 

در . نياز به شرايط خاص دارد
صورت تامين شرايط استاندارد 

های  DGحتی می توان از 
شده در شهرک صنعتی  نصب

بزرگ شيراز برای تامين برخی 
صنايع مستقر در شهرک که فاقد 

DG هستند استفاده نمود. 

١٣
٩۶ 

۴٩
٣ 

جايابی بهينه و ارائه مدل 
تشويق سرمايه گذاران 
بخش مولدهای مقياس 
کوچک با استفاده از 

سياست های قيمت گذاری
نقطه ای با توجه به 

کاهش تلفات ناشی از 
 حضور مولدها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

توليدات 
پراآنده و 

اثرات آن بر 
هاي   شبكه
 توزيع

تشويق سرمايه گذاران 
بخش مولدهای مقياس 
کوچک با استفاده از 
اریسياست های قيمت گذ
نقطه ای با توجه به 

 کاهش تلفات 

توسعه استفاده از توليدات 
 پراکتده

١٣
٩۶ 

۴٩
۴ 

بهره برداری و مديريت 
شبکه های توزيع در 

حضور سامانه های حمل 
 و نقل برقی

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

اثرات 
خودروهاي 

برقي در 
هاي   شبكه

 توزيع برق

نقش خودروهای برقی  -ا
در تنظيم ولتاژ شبکه 

اثرات ورود  -٢توزيع 
خودروهای برقی در 

 -٣زمان پيک شبکه 
جايابی ايستگاههای شارژ

خودروهای برقی در 
سطح شبکه توزيع جهت 

تنظيم ولتاژ و افزايش 
 قابليت اطمينان

انرژی مورد نياز سيستم حمل و 
نقل، عمدتًا از سوختهای فسيلی 

ست، اما با الکتريکیتأمين شده ا
کردن خودروها، امکان بهره 
برداری از سيستم حمل و نقل 

پاک تر و تحقق حمل و نقل 
در . پايدار نيز فراهم شده است
گامهای نخست اين تحول 
صنعتی، ضرورت ادغام 

مالحظات آن در شبکه های 
برق، از اهميت بسزايی 

برخوردارنبود، اما امروزه و با 

١٣
٩۶ 
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 رشد بهره برداری از
خودروهای الکتريکی متنوع، 
اين تکنولوژی بعنوان تهديدی 

بالقوه برای کيفيت و امنيت برق،
قابليت اطمينان و پايداری شبکه 

 . شناخته شده است

۴٩
۵ 

بررسی زير ساختهای 
الزم برای نصب 

ايستگاههای شارژ 
خودروهای الکتريکی و 
پارکينگ های هوشمند در

 شهر ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

اثرات 
خودروهاي 

برقي در 
هاي   شبكه

 توزيع برق

ارزيابی زير ساختهای 
الزم برای نصب 
ايستگاههايشارژ 

خودروهای الکتريکی و 
پارکينگ های هوشمند در

 شهر ايالم

با توجه به ورود خوردروهای 
الکتريکی در آينده به شبکه 

بينی توزيع، ضرورت پيش 
مکان ايستگاه های شارژ و 

پارکينگ ها مهم به نظر می 
 .رسد

١٣
٩۶ 

۴٩
۶ 

مطالعه و بررسی تأثيرات
ايستگاه های شارژ 

خودرو برقی بر کيفيت 
 توان شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

اثرات 
خودروهاي 

برقي در 
هاي   شبكه

 توزيع برق

آوردن راهکار بدست 
تأثيرات ايستگاه های 

شارژ خودرو برقی بر 
 کيفيت توان شبکه توزيع

تأثيرات ايستگاه های شارژ 
خودرو برقی بر کيفيت توان 

 شبکه توزيع

١٣
٩۶ 

۴٩
٧ 

طراحی وساخت ايستگاه 
های شارژ برای خودرو 
های الکتريکی و موتور 
های الکتريکی و تدوين 

استاندارد های طراحی ، 
نصب ، و اتصال به 
 شبکه و اجرای پايلوت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

اثرات 
خودروهاي 

برقي در 
هاي   شبكه

 توزيع برق

توسعه استفاده از خودرو 
 های الکتريکی

با توجه به گسترش روز افزون 
استفاده از خودرو ها و موتور 

ايستگاه  های الکتريکی ، احداث
های شارژ ، و تدوين استاندارد 

های الزم مربوط به نصب و 
طراحی و اتصال به شبکه 

 .ضروری است

١٣
٩۶ 

۴٩
٨ 

راهکارهای پيشگيری و 
مقابله با آثار و عوارض 
ورود سيستم های شارژ 

خودروهای برقی در 
شبکه، مطالعه موردی 

ايستگاههای شارژ 
 اتوبوسرانی شهر تبريز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

اثرات 
خودروهاي 

برقي در 
هاي   شبكه

 توزيع برق

راهکارهای پيشگيری و 
مقابله با آثار و عوارض 
ورود سيستم های شارژ 

خودروهای برقی در 
شبکه، مطالعه موردی 

ايستگاههای شارژ 
 اتوبوسرانی شهر تبريز

رفع اثرات سوء احتمالی از 
ارژ خودرو ورود سيستمهای ش
 ها به شبکه توزيع

١٣
٩۶ 

۴٩
٩ 

جلوگيری از يخ زدگی 
هادی ها و عايق های 
شبکه فشار متوسط و 

فشار ضعيف توزيع برق 
با استفاده از فناوريهای 

 نوين

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

جلوگيری از يخ زدگی 
هادی ها و عايق های 
شبکه فشار متوسط و 

فشار ضعيف توزيع برق 
با استفاده از فناوريهای 

 نوين

کاهش حوادث خطوط و 
 تجهيزات

١٣
٩۶ 

۵٠
٠ 

ارزيابی خوردگی در 
های بتونی موجود در  پايه

شبکه توزيع نيروی برق 
با (راهکاراهواز و ارائه 

توجه به شرايط آب 
وخاک و رطوبت هوای 

 )اهواز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارائه نتيجه بررسی ها و 
 راهکار

های  شود که پايه مشاهده می
بتونی پس از نصب و گذشت 
زمان از پايين دچار خوردگی 

است ضمن  مد نظر. شوند می
های الزم خاک  انجام آزمايش

زمين در مناطق مختلف بررسی 
شده و علت پديده فوق بررسی و 

راهکار الزم جهت انتخاب 
ترکيب مواد تشکيل دهنده بتون 

با اينکار . پايه ها ارائه گردد
عمر پايه های بتونی افزايش 

١٣
٩۶ 
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يافته و هزينه های حوادث ناشی 
از سقوط پايه ها نيز به حداقل 

 .رسدمي

۵٠
١ 

مطالعه وتخمين عمر مفيد
کابل خودنگهدار در 

 منطقه نمونه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بررسی اثر بخشی استفاده از  بهبود شرايط شبکه
کابل خودنگهدار در شبکه توزيع

١٣
٩۶ 

۵٠
٢ 

پيشنهاد روش های نوين 
در خصوص پيشگيری از
سرقت تجهيزات در شبکه

 توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارايه راهکار و گزارش 
جامع و پياده سازی نرم 
 افزاری و سخت افزاری

ايمنی و کاهش خسارت افزايش 
های فنی و اقتصادی ناشی از 

 سرقت تجهيزات

١٣
٩۶ 

۵٠
٣ 

بررسی اثرات پديده گرد 
و غبار بر تجهيزات 

شبکه توزيع برق اهواز و
نحوه انتخاب تجهيزات 

متناسب با ميزان آلودگی 
 محاسبه شده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارائه راهکار های عملی 
در راستای انتخاب بهينه 

 تجهيزات

با توجه به اينکه پديده گرد و 
غبار در سالهای اخير به کرات 
در حال وقوع است لزوم بررسی
تاثير اين پديده بر تجهيزات بکار
رفته در شبکه توزيع برق اهواز 

بررسی . شود میبشدت احساس 
های کلی در سال اخير نشان 

دهد که با بروز پديده گرد و  می
غبار ميزان مصرف افزايش 

يافته تلفات در شبکه بيشتر شده 
و بروز حوادث در شبکه 
لذا . افزايش زيادی داشته است

انجام پژوهشی مدون در راستای
بررسی پديده گرد و غبار روی 

تجهيزات به انتخاب اين 
برای شبکه کمک تجهيزات 

 . شايانی خواهد داشت

١٣
٩۶ 

۵٠
۴ 

بررسی نحوه استفاده از 
تکنولوژی نانو و تعيين 

نوع مواد در بهبود 
عملکرد عايقی 

مقره، (تجهيزات
 )ايزوالتور و سرکابل

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

نوع مواد و نحوه ارائه 
 استفاده

با توجه به شرايط محيطی شهر 
اهواز و آلودگی شيميايی و ناشی

از پديده گرد و غبار سطح 
تجهيزات بکار رفته در شبکه 

برق بشدت آلوده شده و با بارش 
باران دچار فالت شده و 

های متعدد و گسترده در خاموشی
لذا امکان . دهد شبکه رخ می

استفاده و سنجی و ارائه نحوه 
تعيين نوع مواد نانو در مواجهه 
با اين آلودگی ها کمک شايانی 
به بهبود وضعيت عايقی شبکه 

 .خواهد داشت

١٣
٩۶ 

۵٠
۵ 

بررسی نحوه استفاده از 
تکنولوژی نانو و تعيين 

نوع مواد در بهبود 
عملکرد عايقی 

مقره، (تجهيزات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارائه نوع مواد و نحوه 
 استفاده

با توجه به شرايط محيطی شهر 
اهواز و آلودگی شيميايی و ناشی

از پديده گرد و غبار سطح 
تجهيزات بکار رفته در شبکه 

برق بشدت آلوده شده و با بارش 

١٣
٩۶ 
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باران دچار فالت شده و  )ايزوالتور و سرکابل
های متعدد و گسترده در خاموشی

لذا امکان . دهد شبکه رخ می
سنجی و ارائه نحوه استفاده و 

تعيين نوع مواد نانو در مواجهه 
با اين آلودگی ها کمک شايانی 
به بهبود وضعيت عايقی شبکه 

 .خواهد داشت

۵٠
۶ 

ارزيابی سيستم زمين با 
در نظر کرفتن 

های خاک و  آلودگی
عوامل محيطی تاثيرگذار 

در نقاط مختلف تحت 
پوشش شرکت توزيع 
 نيروی برق اهواز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

پهنه بندی جنس ارائه 
خاک شهر اهواز و تعيين 

نوع مقاومت استفاد شده 
 برای مقاومت زمين

با توجه به آلودگی آب و خاک 
در شهرستان اهواز، همچنين باال

بودن رطوبت به دليل وجود 
رودخانه کارون و تنوع جنس 
خاک در مناطق مختلف اهواز 
پهنه بندی جنس خاک و مسايل 

مربوط به مقاومت زمين 
 .باشد وری میضر

١٣
٩۶ 

۵٠
٧ 

طراحی و ضعيت شبکه 
های توزيع برق استان 

يزداز ديد بهره برداری 
و مقايسه با ١۴٠۴برای 

 وضعيت مطلوب

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ريزی جامع و برنامه 
کاربردی جهت نيل به 

اهداف برنامه استراتژيک
شرکت با تاکيد بر حفظ 
کيفيت بکه مورد بهره 

 برداری

عدم تخصيص اهداف خرد در -
برنامه استراتژيک شرکت 

مستند بر تحليل علمی )١۵٢١(
لزوم تدوين -وضعيت جاری 

نقشه راه کاربردی جهت نيل به 
اهداف خردو کالن پيش بينی 

ر پايه مطالعه تخصصی شده ب
لزوم تعيين دقت الزم و -وعلمی 

توسعه مورد نيازساخت های 
لزوم تعيين ضرايب - موجود 

دقيق وابستگيقابليت اطمينان و 
عمليات تعمير ونگهداری جهت 

 آناليز علمی خاموشی

١٣
٩۶ 

۵٠
٨ 

آسيب شناسی شبکه توزيع
 در مقابل حوادث طبيعی

شرآت 
توزيع 
نيروي 
 برق

استان 
 يزد

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

شناسايی و اولويت بندی 
آسيب های شبکه توزيع 

برق استان يزد در برابر 
حوادث طبيعی و ارائه 
راهکار برای مقابله با 

 آنها

باليای طبيعی برخی در وقوع 
استان های کشور که خسارات 

قابل توجهی به شبکه ايجاد کرده 
است و نيز وجود سوابق تاريخی
وقوع حوادث اين چنين در استان
لزوم توجه به اين قبيل موارد در 
مقاوم سازی شبکه بخصوص در

مسيرهايی که شبکه در خطر 
 بروز آسيب های طبيعی هستند

١٣
٩۶ 

۵٠
٩ 

بررسی عمر مفيد 
تجهيزات برق در مناطق 

 مختلف استان يزد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

اولويت بندی تجهيزات 
برق از نظر خرابی در 

مناطق مختلف استان 
يزدو بررسی عمر مفيد 

 تجهيزات

بندی تجهيزات برق از اولويت 
نظر خرابی در مناطق مختلف 
استان يزدو بررسی عمر مفيد 

 تجهيزات

١٣
٩۶ 

۵١
٠ 

طراحی و پياده سازی 
فعاليتهای شبکه فشار 

ضعيف هوايی به صورت
 )خط گرم(برقدار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 

توزيع

خطوط پايش 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

اثرگذاری بر نرخ 
خاموشی ها از دو جنبه 

خاموشی خواسته و 
خاموشی ناخواسته کاهش 
اعزام گروههای عملياتی 
اتفاقات افزايش رضايت 

شرکت در بخش  ١۴چشم انداز 
کاهش نرخ خاموشی های 

اهداف مورد انتظار و  مشترکين
: محصول نهايي تحقيق 

اثرگذاری بر نرخ خاموشی ها 
از دو جنبه خاموشی خواسته و 

١٣
٩۶ 
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مشترکين افزايش پايداری مشهد
 شبکه کاهش نرخ تلفات 

خاموشی ناخواسته کاهش اعزام 
گروههای عملياتی اتفاقات 
افزايش رضايت مشترکين 

افزايش پايداری شبکه کاهش 
سياستها و * نرخ تلفات 

اولويتهای پژوهش و فناوری 
) : * تیاسناد باالدس(مرتبط

توسعه فن  -محور برق و انرژي
آوري هاي تبديل انرژي با بازده 
باال و سازگار با محيط زيست با 
اولويت نيروگاه هاي حرارتي و 
 -پااليشگاه محور برق و انرژي
توسعه فن آوري هاي ذخيره 
سازي برق و انرژي و توليد 
 -پراکنده محور برق و انرژي

توسعه فن آوري هاي نوين و 
توزيع , ي شبکه هاي انتقالکارآي

 -برق محور برق و انرژي
توسعه فن آوري هاي تبديل 

انرژي هاي تجديدپذير محور 
 -فرابخشي و محيط زيست
توسعه فن آوري ساخت 

تجهيزات، ماشين آالت، مواد و 
کاتاليست مورد نياز حوزه 

انرژي محور فرابخشي و محيط 
توسعه فن آوري هاي  -زيست

ارف کارآيي انرژي در مص
نهايي محور فرابخشي و محيط 

توسعه فن آوري هاي  -زيست
کاهش آالينده ها و گازهاي 

گلخانه اي در جانب عرضه و 
تقاضاي انرژي محور فرابخشي 

مطالعات  -و محيط زيست
راهبردي و سيستمي انرژي 

-محور فرابخشي و محيط زيست
سامان دهي بازار انرژي با 

هدف ايجاد و توسعه و ثبات و 
يي بيشتر ثبت اسناد باال کارآ

دستی ثبت با موفقيت انجام شد 
اسناد باالدستی انتخاب شده 
-کميسيون تخصصی انرژی

توسعه فن  -محور برق و انرژي
آوري هاي نوين و کارآيي شبکه 

توزيع برق کميسيون, هاي انتقال
محور -تخصصی انرژی

 -فرابخشي و محيط زيست
مطالعات راهبردي و سيستمي 

ن هدف فناورانه انرژي عنوا
افزايش امنيت : * صنعت برق 

پدافندي ـ فني و قابليت ( انرژي 
مديريت بهينه تقاضا ) اطمينان 

با توجه به کاهش شدت مصرف 
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انرژي کفايت ذخيره توليد برق 
عرضه برق رقابتي و اقتصادي 

کاهش آلودگي محيط زيست 
بند مربوط (داليل تحقيقاتی بودن 

**  ١-٢-۴) : * به آيين نامه
پروژه هاي بهينه سازي سيستم 

ها و روش ها آه با تغيير يا 
اصالح در طراحي، عملكرد و 

بهره برداري و با روش هاي 
شناخته شده يا ابداعي و يا تلفيقي 

** ٢-٢-۴. انجام پذير مي باشند
پروژه هاي طراحي و ساخت 
سيستم ها و دستگاه ها براي 

مشابه (اولين با ر در آشور 
آه با ) نه سازيسازي و نمو

هدف آسب هر گونه دانش فني 
طراحي، ساخت و تكميل 

تجهيزات و سيستم ها انجام مي 
پروژه هاي **  ٣-٢-۴. شوند

بررسي هاي فني آه با بهبود و 
تغيير روش ها و يا توسعه در 
سيستم ها، آاهش هزينه هاي 

سرمايه گذاري و يا بهره 
. برداري را به دنبال داشته باشند

پروژه هايي آه  ** ۴-٢-۴
شامل تلفيق روش هاي موجود و 

انتخاب روش تلفيقي در زمينه 
در اين پروژه . مورد نظر باشند

ها، بايستي برتري روش تلفيقي 
بر روش هاي موجود نشان داده 

پروژه هايي آه**  ۵-٢-۴. شود
متضمن آار در مرزهاي دانش 

پروژه **  ۶-٢-۴. و فن باشند
روش هايي آه براي اولين بار 

هاي شناخته شده روي سيستم ها 
فاز. و تجهيزات را پياده مي آنند

اين پروژه ها ) عملياتي(اجرايي 
با آار عملي توام با آزمايش 

پروژه **  ٧-٢-۴. همراه است
هايي آه براي اولين بار با انجام 

مطالعات موردي مشكلي از 
مشكالت صنعت برق را حل 

پروژه هايي **  ٨-٢-۴. نمايند
امل آزمايش هاي خاص و آه ش

غير معمول روي سيستم ها با 
. روش هاي شناخته شده باشند

اين آزمايش ها، بايستي استاندارد
بوده و يا توسط مرجع معتبري 

**  ٩- ٢-۴. تاييد شده باشند
پروژه هايي آه شامل آزمايش 
هاي خاص روي سيستم ها با 

روش هاي ابداعي به صورت 
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ختشبيه سازي نرم افزاري يا س
در اين پروژه ها . افزاري باشند

روش هاي ابداعي با روش هاي 
-۴. استاندارد مقايسه مي شوند

مطالعات مرتبط با **  ١٠-٢
مديريت، نيروي انساني و مسائل

اجتماعي آه براي اولين بار 
انجام شده و نتايج آنها مورد 
- ۴. استفاده در صنعت برق باشد

مطالعات مرتبط با **  ١١-٢
لي و اقتصادي در جهتمسائل ما

آاهش هزينه هاي جاري و 
سرمايه گذاري در صنعت برق 
. آه براي اولين بار انجام گيرد

پروژه هاي مشابه با **  ١-٣-۴
تفاوت اصولي در روش تحقيق، 

اجرا و يا آاربرد در مناطق 
پروژه هاي **  ٢-٣-۴مختلف 

با هدف تداوم و تكميل پروژه 
 ** ٣-٣-۴هاي انجام شده قبلي 

پروژه هاي مشابه با تكنولوژي 
باال و يا به منظور تسريع يا 
اطمينان در حصول نتيجه و 
 دست يابي به فنون مختلف 

۵١
١ 

افزايش طول عمر و بهينه
سازی جعبه انشعاب 

موجود به صورت خط 
گرم در راستای کاهش 

نرخ خاموشی ناخواسته و
مديريت داراييهای 

 فيزيکی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

اثرگذاری بر نرخ 
خاموشی ها از دو جنبه 

خاموشی خواسته و 
خاموشی ناخواسته کاهش 
اعزام گروههای عملياتی 
اتفاقات افزايش رضايت 
مندی مشترکين افزايش 

پايداری شبکه کاهش نرخ
 تلفات 

شرکت در بخش  ١۴نداز چشم ا
کاهش نرخ خاموشی های 

 مشترکين 

١٣
٩۶ 

۵١
٢ 

بررسی علل تعدادزياد 
فيوز سوزی درتابلوهای 

 توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بررسی اين کار می با 
توان از فيوز سوزيهای 

مکرر جلوگيری کرد وبه 
ازاهداف  ١۴عدد

استراتژی شرکت کمک 
 کرد

رضايتمندی مشترکين وپايداری 
 شبکه

١٣
٩۶ 

۵١
٣ 

مکان يابی بهينه تجهيزات
مانوری با استفاده از 

GIS 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

توزيع

خطوط پايش 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ايجاد شبکه ای امن و  -
گزارش نهايی  -پايدار 
 پروژه 

١٣ حفاظت شبکه و تاسيسات
٩۶ 

۵١
۴ 

جايابی و تعيين تعداد 
بهينه دستگاههای اندازه 

ديتا الگرها و پاور(گيری 
منظور به ) آنااليزر ها

مشاهده پذيری شبکه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

بررسی آماری و دقيق 
١٣ تحليل مهندسی شبکه برق شبکه

٩۶ 
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توزيع و طراحی ديتا 
با قابليت ( سنتر مناسب 

تخمين حالت و اجرای آن 
 )در يک منطقه نمونه

 گيالن

۵١
۵ 

بررسی علل فرسودگی 
پايه های بتنی در شرايط 

مختلف اقليمی استان 
گلستان و ارائه 

راهکارهايی جهت 
 پيشگيری از آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

ارائه دستورالعمل  -١
برای ساخت پايه های 

بتنی جديد بسته به مناطق 
پيش بينی  -٢اقليمی 

راهکاری جهت حفظ و 
کاهش سرعت فرسودگی 

 -٣در تيرهای موجود 
کاهش هزينه های تعمير 

 و نگهداری 

جلوگيری از فرسودگی پايه  -١
های بتنی در مناطق شوره 

کاهش هزينه های  -٢زار
 -٣بتنی تعويض پايه های 

 افزايش ايمنی 

١٣
٩۶ 

۵١
۶ 

اندازه گيری جريان نشتی 
هادی های خطوط هوايی 

در مناطق پر درخت و 
ارزيابی فنی و اقتصادی 
 پوشش دار کردن آن ها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

اندازه گيری جريان • 
نشتی هادی های خطوط 

هوايی در مناطق پر 
ارزيابی فنی و • درخت 

اقتصادی پوشش دار 
 کردن آن ها 

با توجه به عبور خطوط هوايی 
از مناطق پردرخت، نشت 

جريان از هادی های فاز و ايجاد
تلفات و ايجاد اتصال کوتاه و 

آتش سوزی در فصول بارانی 
 . اتفاق می افتد

١٣
٩۶ 

۵١
٧ 

طراحي و ساخت پست 
هاي توزيع کشاورزي 

 ضد سرقت 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

سرقت قابل توجه ترانس ها و  توليد نمونه 
 شبکه هاي کشاورزي 

١٣
٩۶ 

۵١
٨ 

جامع فنی بررسی 
اقتصادی سناريوهای 

تجديد آرايش شبکه توزيع 
نيروی برق استان بوشهر

در حضور منابع توليد 
پراکنده با در نظرگيری 
هماهنگی حفاظتی، و عدم

 قطعيت بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

 به حداقل رساندن تلفات
توان اکتيو بهبود پروفيل 
ولتاژ کاهش زمان تصميم

 گيری مانور 

امروزه برای مانور فيدرها در 
شرايط بحران فقط بر اساس 
سعی و خطا و تجربه اقدام 

ميشود که سبب تعدد ارايش و 
تعدد کليدزنی و هزينه های 

لذا لزوم . مترتب آن می شود
به آرايش های شبکه در دستيابی 

چند بازه محدود و ايجاد 
سناريوهای الزم الزامی است 

جهت کاهش هزينه ها و کاهش 
 تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ

١٣
٩۶ 

۵١
٩ 

تحليلی علل - بررسی فنی 
غلط عمل کردن 

برقگيرها در شبکه توزيع
نيروی برق استان بوشهر

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

کاهش هزينه های بهره 
برداری بهبود قابليت 
اطمينان افزايش امار 

 تجهيزات

طی سالهای اخير شرکت توزيع 
نيروی برق بوشهر با حوادثی 

چون ترکيدن برقگيرها در زمان
سالمت شبکه يا سوختن 

زات پر قيمت بر اثر اضافه تجهي
ولتاژ يا صاعقه مواجه بوده 

طی اين حادثه ها فيدرها . است
دچار خاموشی شده و سبب 

نارضايتی مشترکين می گرددو 
همچنين تعدد کليدزنی سبب 

کاهش عمر تجهيزات و موارد 
 .هزينه گذار شده است

١٣
٩۶ 

۵٢
٠ 

ايمنی نحوه - فنی بررسی 
اتصال نقطه نوترال 

شرآت 
پايش خطوط توزيعتوزيع 

و تجهيزات 
نحوه صحيح اتصال 

خازن به شبکه شناخت 
های منصوبهعدم عمر مفيد خازن

عملکرد خازنها در بارهای 
١٣
٩۶ 
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خازنها در شبکه فشار 
 متوسط 

نيروي 
برق 

استان 
بوشهر

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

مزايا و رعايت اتصالهای
ستاره زمين شده و ستاره 

 آزاد 

نامتعادل و قطع کت اوتهای تک 
فاز و ايجاد پديده های رزونانس 

يا فرو رزونانس که سبب 
مشکالت ولتاژی و جريانی می 

در نتيجه با قطعی ها . شود
ناخواسته و کاهش عمر 

 . تجهيزات می گردد

۵٢
١ 

طول عمر تعيين 
ترانسفورماتورهای 

توزيع مورد بهره برداری
-در شرايط فنی

آزمايشگاهی و ارائه 
راهکارهای عملی جهت 

افزايش طول عمر 
 باقيمانده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

 -٢کاهش ضايعات  -١
افزايش قابليت اطمينان 

تعيين  -٣تم توزيع سيس
طول عمر باقيمانده يا 

 کاهش يافته

درصد هزينه  ۵٠از نظر آماری 
های بهره برداری و اصالح و 
بهينه سازی شبکه برای خريد، 
تعويض و اورهال ترانسها ثبت 

با توجه به عدم وجود . می شود
دستورالعمل مناسب و دقيق 

برای اورهال ترانسها از نظر 
مچنين زمانی و نحوه ان و ه

چگونگی انتخاب ترانسها برای 
اکنون . اورهال مر مهمی است

در شبکه های توزيع عمر 
سال اعالم می شود  ٣٠ترانسها 

ولی مشاهده می گردد عمر 
متوسط ترانسها در اين منطقه 

حتی به طور. سال است ١٨زير 
سال  ۵نمونه ای ترانسهای زير 
. نيز دچار بحران شده اند
ی اورهال همچنين عمر ترانسها

اکنون . سال است ۴شده زير 
وجود فرايندو سيستمی که 

توانايی پيشبينی عمر ترانس و 
بيان کننده سطح کمک اورهالی 
مورد نياز باشد در سطح توزيع 

 بسيار مورد نياز است

١٣
٩۶ 

۵٢
٢ 

اقتصادی  -فنیبررسی 
تاثير االينده های نفتی و 
گازی صنايع موجود در 
پارس جنوبی بر تاسيسات
شرکت توزيع نيروی برق

 استان بوشهر

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

شاخصهای / ارتقاء -١
ارتقاء  -٢بهره برداری 

ظارت روش طراحی و ن
اخذ هزينه تلفات  -٣

تاسيساتی از شرکتهای 
 نفتی منطقه

طی ساليان بهره برداری صنايع 
پتروشيمی ها و فازهای پارس 

جنوبی مشاهده گرديده که 
فرسودگی و پيری زودرس 

تجهيزات افزايش يافته بگونه ای 
که هزينه بهره برداری را چندين

لذا بررسی . برابر نموده است
تاثير االينده  علمی اين مورد و

های اين صنايع بر تاسيساتی 
چون پستها و ترانسها و پايه ها 

و سيمهای هوايی و کابلها از 
.اهميت ويژه ای برخوردار است

١٣
٩۶ 

۵٢
٣ 

تحليلی  -بررسی فنی
بازآرايی شبکه توزيع 

استان بوشهردر حضور 
منابع توليد پراکنده در 

مکان های پيشنهادی با 
رويکرد هماهنگی 

 حفاظتی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

کاهش هزينه های بهره 
برداری کاهش تلفات 

بهبود پروفيل ولتاژ کاهش
 زمان کليدزنی

لزوم دست يابی به آرايش های 
د که شبکه در چند بازه محدو

ضمن برآورده کردن اهداف 
کاهش تلفات، بهبود(موردانتظار 
، مشکالت تعدد )پروفيل ولتاژ

بازآرايی در شرايط مختلف و 
تعدد کليدزنی اصالح شده و 

مشکالت ناشی از خرابی 

١٣
٩۶ 
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تجهيزات به علت تعدد باالی 
کليدزنی در طول سال و هزينه 
 های مترتب بر آن رفع گردد

۵٢
۴ 

راهبردهای تعمير و 
 نگهداری تجهيزات

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

در اين پروژه انتظار 
ارائه  -١: ميرود

راهکارهای نوين در 
کاهش نرخ هزينه های 

تحميلی ناشی از تعميرات 
تجهيزات به شبکه توزيع 

های  تدوين سيستم-٢
 PMهوشمند برنامه 

جهت کاهش خاموشی 
 های شبکه 

عاليتهای بهره برداری خصوصا
نگهداری و تعميرات از جمله 

فعاليتهای کليدی در صنعت 
توزيع محسوب می شود در 
مفهوم کلی ، فعاليتهايی که 
باهدف نگهداشتن تجهيزات 

شبکه های توزيع نيروی برق 
درسطح مشخصی ازکارآيی 

به آن  ويابازگرداندن
سطح،صورت می پذيرند، 

نگهداری وتعمير ناميده می 
نظر به توسعه و پيشرفت . شود

همه جانبه صنعت برق تغييرات 
بنيادی در انتظارات از نگهداری

وتعمير دردوره های زمانی 
مختلف بوجود آمده وبه تبع آن 

اهداف واستراتژيهای نگهداری 
و تعمير نيز نياز به تغيير و 

دارند توجه به  ارتقاء اثربخش
مکانيزه نمودن فعاليتهای بهره 

برداری خصوصا در سيستم 
PM  و همچنين در انبارداری

می تواند از نقاط با اهميت و 
برجسته در تغيير و تحوالت آتی 

محسوب شود يکی از اصلی 
ترين انتظارات در حوزه بهره 

برداری ، بهره برداری بهينه از 
تجهيزات در کل مدت سيکل فنی

ل عمرشان به گونه ای است طو
که ضمن حفظ استانداردهای 

ايمنی و سرويس دهی ، بازگشت
سرمايه در حد مطلوب را به 

در فعاليتهای . دنبال داشته باشد
آتی بهره برداری مجموعه 

صنعت توزيع کشور مديريت 
دارايی ها در شناسايی و 

ارزيابی تصميمهايی که منجر به
 موفقيتهای اقتصادی بلندمدت و
بهترين درآمد ممکن می شود، 

لذا . نقش کليدی خواهد داشت
توجه به اين مهم در فرايند بهره 

برداری و و در انتخاب 
استراتژی های نگهداری و 

تعميرات حائز اهميت بسيار بوده
و شرکت های توزيع الزم است 

در طرح ريزی مقدماتی و 
برنامه ريزی فعاليت های بهره 

توجهبرداری به اين موضوعات 
 الزم را مبذول دارند

١٣
٩۶ 
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۵٢
۵ 

های کارآمد  ارائه روش
سازی تعميرات  پياده

شبکه مبتنی بر قابليت 
اطمينان و کاهش 
 خاموشی شبکه

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع

پايش خطوط 
و تجهيزات 

هاي   شبكه
توزيع نيروي 

 برق

های کارآمد  روشارائه 
سازی تعميرات  پياده

شبکه مبتنی بر قابليت 
اطمينان و کاهش 
 خاموشی شبکه

قابليت اطمينان شبکه و کاهش 
 خاموشی شبکه

١٣
٩۶ 

۵٢
۶ 

پروژه مدلسازی انواع 
مختلف بار و تعريف 
ضرايب همزمانی بر 

اساس تعرفه های مختلف 
 در استان سمنان

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

مدلسازی انواع مختلف 
بار و تعريف ضرايب 

همزمانی بر اساس تعرفه 
های مختلف در استان 

 سمنان

مدلسازی انواع مختلف بار و 
 تعريف ضرايب همزمانی

١٣
٩۶ 

۵٢
٧ 

فنی و اقتصادی پايش 
طراحی شبکه در نقاط 
مختلف استان و ارائه 

دستورالعمل جامع جهت 
يکسان سازی اصول 

طراحی و اجرای شبکه 
 ها

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

فنی و اقتصادی پايش 
طراحی شبکه در نقاط 
مختلف استان و ارائه 

دستورالعمل جامع جهت 
يکسان سازی اصول 

طراحی و اجرای شبکه 
 ها

ارائه دستورالعمل جامع جهت 
يکسان سازی اصول طراحی و 

 اجرای شبکه ها

١٣
٩۶ 

۵٢
٨ 

اقتصادی  -بررسی فنی
تعويض کابلهای فشار 

 با نمونه core ٣متوسط 
 ان  coreهای تک 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

کاهش تلفات افزايش 
قابليت اطمينان افزايش 
طول عمر کابلها کاهش 
هزينه های بهره برداری

که مستحضريد شبکه همانطور 
های توزيع دارای ساختار 

نامتعادل می باشد که سبب می 
شود که شيلد کابلها دارای 

پتانسيل و جريان شود که خود 
عامل ايجاد تلفات و حرارت در 
کابل و در نتيجه کمک به کاهش 

در نتيجه با . عمر آن می گردد
بنظر ميرسد  core ٣ايجاد کابل 

که  ساختار سه فاز کمک می کند
ولتاژ کمتر در شيلدها القا شده و 
در نتيجه جريان و ضربه های 

 .حرارتی کمتر گردد

١٣
٩۶ 

۵٢
٩ 

پيش بينی کوتاه مدت بار 
با استفاده از الگوريتم 

های ژنتيک ، عصبی ، 
جهت استفاده ... فازی و 

در مطالعات کاربردی 
بازار برق در شرکت 

 های توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

ق بر
استان 
چهارم

و  حال 
بختيار

 ي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تهيه نرم افزار کاربردی 
پيش بينی ميزان انرژی 
مورد نياز کوتاه مدت يک

شرکت و تهيه يک جلد 
 کتاب

اقتصاد رقابتی برق و لزوم دقيق 
بودن پيش بينی های خريد و 

 فروش انرژی

١٣
٩۶ 

۵٣
٠ 

استخراج مولفه های موثر
بر هزينه خدمات توزيع و

توان راکتيو در شبکه 
های توزيع و محاسبه 
نرخ خدمات برق در 

محدوده استان چهارمحال 
 و بختياری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
چهارم

و  حال 
بختيار

 ي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

مدل مناسب محاسبه تهيه 
قيمت تمام شده برق و 

خدمات جانبی در محدوده 
شرکت توزيع نيروی برق

استان چهارمحال و 
بختياری در روند 

خصوصی سازی شرکت 
بسيار مهم و اثر گذار 

است و گامی در جهت 

خصوصی سازی درصنعت برق
به عنوان رکن افزايش بهره 
وری با اهميت است اجرای 

طرح های گسترده بدون در نظر
گرفتن بعد دقيق مطالعات 

اقتصادی آن ها در شرکت های 
توزيع نظير پروژه کاهش تلفات 

يا ارائه خدمات توان راکتيو 
بدون هيچ هزينه ای برای 

١٣
٩۶ 
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سياست های ابالغی اصل
قانون اساسی برداشته ۴۴

توسعه مدل در . می شود
اين پروژه در سراسر 

اهميت بسزايی  کشور
 دارد

ف يک اولويت با مشترکين تعري
اهميت فنی و اقتصادی باال را 

 .ضروری می نمايد

۵٣
١ 

بررسی کاهش جذب گرما
توسط بدنه 

ترانسفورماتورهای شبکه 
توزيع به کمک فناوری 

 نانو

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

جذب گرما توسط کاهش 
بدنه ترانس وافزايش 

کارايی ترانس به کمک 
 فناوری نانو

بر طرف کردن به کمک فناوری
نانو در کاهش کارايی 

ترانسفورماتوردر استانهای 
جنوبی به علت يکسان بودن 

زمان پيک مصرف برق وپيک 
 گرما

١٣
٩۶ 

۵٣
٢ 

سند چشم انداز تهيه 
صنعت بر استان بوشهر 

با رويکرد پدافند غير 
 عامل و مديريت سرمايه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

ارتقاء شاخصهای  -١
 -٢سرمايه ای شرکت 

خروج از بحران طی يک
افزايش  -٣مدون برنامه 

درامد زايی شرکتهای 
توزيع و کاهش چشم 
 داشت به سرمايه ملی

داشتن برنامه همه جانبه برای 
ارتقاء بهره برداری و خروج از 

بحران کنونی از اهميت بااليی 
با توجه به . برخوردار است

سرمايه محدود شرکتهای توزيع 
و حجم باالی توسعه و بهره 
نامه بربرداری انها ايجاد يک بر
اساس پدافند غير عامل و 

.مديريت سرمايه بسيار مهم است

١٣
٩۶ 

۵٣
٣ 

بررسي مسائل و 
مشکالت شبکه فشار 

متوسط زميني با کابل 
XLPE  در نقاط ساحلي

و ارائه راه کارهاي 
 مناسب 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

, افزايش قابليت اطمينان
, کاهش هزينه تعميرات

 افزايش بهره وري

شبکه هاي توزيع زميني موجود 
در شهرهاي ساحلي حتي با 

احداث در داکت زنده بعد از 
مدتي شرايط غرقابي و مورد 

با اين . نفوذ آب قرار مي گيرد
شرايط، احتمال خرابي کابل دو 

ان مي شود که در عمل اين چند
اتفاق هم چنان در سطوح مختلف

 . ولتاژي وجود دارد

١٣
٩۶ 

۵٣
۴ 

مطالعه و تدوين 
دستورالعمل طراحی و 

توسعه شبکه فشار متوسط
و ضعيف مطابق با تنوع 
خصوصيات جغرافيايی 

 بومی استان ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تعيين طول و ميزان • 
توسعه شبکه فشار متوسط

و ضعيف با توجه به 
ويژگيهای اقليمی و 

تعيين • خصوصيات بار 
 ظرفيت بهينه ترانس ها 

استان ايالم دارای تنوع 
جغرافيايی و آب هوايی و اقليمی 

لذا . با چگالی بار متفاوت است
با کمترين برای دستيابی شبکه 

تلفات نياز به الگوهای طراحی 
 متفاوت وجود دارد

١٣
٩۶ 

۵٣
۵ 

تهيه مدل الکتريکی 
کاهش يافته شبکه فشار 

متوسط شهر ايالم با هدف
انجام مطالعات ارزيابی 
 قابليت اطمينان و تلفات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تدوين مدل الکتريکی 
کاهش يافته شبکه فشار 

متوسط شهر ايالم با هدف
انجام مطالعات ارزيابی 
 قابليت اطمينان و تلفات

برای انجام مطالعات پخش بار و
ارزيابی قابليت اطمينان نياز به 

مدل بار و الکتريکی درشبکه 
ه با توجه به اينک. وجود دارد

تهيه مدل جامع هزينه بر و 
استفاده از آن باعث زمانبر شدن 

وجود يک . محاسبات خواهد شد
کدل کاهش يافته از شبکه باعث 
تسهيل در انجان مطالعات خواهد

شد به طوريکه دقت محاسبات 
 . هم حفظ شود

١٣
٩۶ 

۵٣
۶ 

بررسي علل آاهش 
ضريب بار الكتريكي 

شرآت 
مطالعات و توزيعتوزيع 

توسعه بهينه 
نزديك آردن بار پيك 
شرآت به سطح بار 

ضريب  وجود روند نزولي در
بار ونياز به ارائه روشهاي 

١٣
٩۶ 
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شرآت توزيع نيرو برق 
آذربايجان غربي براي 

 بهبود آن

نيروي 
برق 

آذربايج
ان 

 غربي

هاي   شبكه
 توزيع برق

تهيه گزارش –متوسط 
 مدون تحقيقاتي

 آاربردي جهت افزايش آن

۵٣
٧ 

روش اجرايی و مفيد 
برای محاسبات پيش بينی 

کوتاه مدت بار استان 
گيالن با در نظر گرفتن 

متغييراتی مانند دما، 
 ...رطوبت و

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تدوين نرم افزار هوشمند 
جهت تخمين دقيق بار 
کوتاه مدت با توجه به 
 پارمترهای ورودی

اهميت پيش بينی مانور، 
جلوگيری از بحران، خاموشی و 

 تعيين ميزان توليد

١٣
٩۶ 

۵٣
٨ 

مؤلفه هاي بررسي 
هارمونيكي مشترآين با 

مصارف مختلف با توجه 
به استفاده روزافزون از 
بارهاي هارمونيك زا در 

 سطح شبكه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

بررسی عملی بارهای 
هارمونيکی مشترکين و 
دسته بندی آنها و ارائه 

ر جهت جلوگيری راهکا
 از آنها

با توجه به گسترش روز افزون 
 هارمونيک

١٣
٩۶ 

۵٣
٩ 

طراحی نرم افزار 
محاسباتی مبتنی بر وب 

برای تبديل اطالعات 
GIS  ثبت شده به داده

های پردازش شده بطور 
 مستقيم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

کاهش خاموشيها و 
١٣ کنترل شبکه قطعيها

٩۶ 

۵۴
٠ 

مطالعات و ارائه 
راهكارهاي عملي و بهينه

جهت افزايش ضريب 
بهره برداري پستهاي 

عمومي توزيع برق 
 لرستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

١٣استفاده بهينه از ظرفيت ترانسها کاهش خاموشيها
٩۶ 

۵۴
١ 

تحقيق و پژوهش ارائه 
راهکارهای علمی و 
 ١٠اجرايی جهت کاهش 

درصد مصارف بخش 
بطور ) اداری( عمومی 

ساليانه با توجه به اهداف 
 ساله  ۵برنامه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

کاهش مصرف و پيک 
١٣ کاهش مصرف بار

٩۶ 

۵۴
٢ 

بررسی و تعيين قيمت 
بهينه انرژی الکتريکی به
منظور استفاده حداکثری 

فصولاز شبکه توزيع در 
مختلف سال و کاهش 

وابستگی به گاز طبيعی 
 در استان گلستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

افزايش قابليت اطمينان 
١٣ افزايش قابليت اطمينان شبکه  شبکه 

٩۶ 

۵۴
٣ 

اطلس ارتينگ ارائه 
شبکه های توزيع در 

استان گلستان بر اساس 
اقليم جغرافيايی هر منطقه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تعيين روش زمين کردن 
مناسب با توجه به مکان 

 مورد نظر 
١٣ بررسی سيستم زمين 

٩۶ 
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۵۴
۴ 

بررسی و مطالعه اصالح 
نامتعادلی بار شبکه فشار 
ضعيف بر ميزان درآمد 
شرکت توزيع گلستان و 

ارائه راهکار فنی و 
 اقتصادی مناسب 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

کاهش عدم تعادلی بار 
شبکه های توزيع فشار 

 ضعيف 
١٣ ح عدم تعادلی بار اصال

٩۶ 

۵۴
۵ 

بررسی عوامل مؤثر بر 
ضريب بار ، ميزان اثر 
گذاری و نحوه مديريت 

عوامل اثرگذار در شبکه 
 های توزيع برق استان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

ضريب بار بر رویتأثير 
بارگذاری شبکه های 

 توزيع 

کيفيت توان شبکه های توزيع 
 برق 

١٣
٩۶ 

۵۴
۶ 

مطالعه و تدوين هزينه 
های خاموشی در گروه 
( های مختلف مشترکين 
کشاورزی ، صنعتی ، 

و ارتباط آن...) تجاری و 
با برنامه های پاسخگويی 
بار و تدوين دقيق پاداشها 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
گلستان

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

در اولويت پيشنهادی 
بررسی هزينه های واقعی

در هر بخش و تدوين 
قيمتهای واقعی برای 

پاداش صنايع همکار مد 
 نظر می باشد

پادشهای تدوين شده در حال 
حاضر برای ايجاد صنايع 

تابستان همکار در پيک بار 
موثر نبوده و صنايع عالقمندی 
چندانی به جابه جايی بار خود به

علت . ساعات غير پيک ندارند
امر هم خسارتی هست که ازين 

در . محل برايشان ايجاد می شود
اولويت پيشنهادی بررسی هزينه 

های واقعی در هر بخش و 
تدوين قيمتهای واقعی برای 

پاداش صنايع همکار مد نظر می
 باشد 

١٣
٩۶ 

۵۴
٧ 

ارزيابی اثر بخشی پياده 
سازی سيستم مديريت 

ايمنی و بهداشت حرفه ای
OHSAS18001  در

شرکت توزيع برق استان 
 کرمانشاه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کرمان
 شاه

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

آوردن تحقيق بدست 
ميدانی عملکرد ايمنی 

 درشرکت
١٣ اهميت ايمنی وبهداشت پرسنل

٩۶ 

۵۴
٨ 

امكان سنجي استفاده از 
منابع ذخيره سازي 

انرژي در جهت پيك 
سائي منحني بار در شبكه 

توزيع برق آذربايجان 
 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

اصوال تعرفه توان براي 
مصرف آننده در ساعات 

مختلف شبانه روز 
مختلف است اين امر و 

وجود راه آارهاي مختلف
از جمله ذخيره ساز هاي 

گوناآون ميتواند گام 
بزرگي در آزاد سازي 

 ظرفيت توليد است 

استفاده بهينه از حداآثر توان 
به شبكه توزيع انرژي در وردي 

ساعات مختلف با استفاده از 
ذخيره سازها با هدف تلفات و 

استفاده از تفاوت تعرفه در 
گزارش  –ساعات مختلف باشد 

 مدون تحقيقاتي

١٣
٩۶ 

۵۴
٩ 

بررسی شرايط مناطق 
مختلف شرکت توزيع 
نيروی برق آذربايجان 

نظر ساختار شرقی از 
زمين و مقدار مقاومت آن 

و ارائه دستورالعمل 
 مناسب ارت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

١٣مطالعات بهينه شبکه های توزيع پهنه بندی ارت
٩۶ 

۵۵
٠ 

تهيه اطلس بادی استان 
 آذربايجان شرقی

شرآت 
مطالعات و توزيعتوزيع 

١٣ توسعه بهينه شبکه های توزيع تهيه اطلس بادی استانتوسعه بهينه 
٩۶ 
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نيروي 
برق 

آذربايج
ان 

 شرقي

هاي   شبكه
 توزيع برق

۵۵
١ 

استخراج مناطق بالقوه 
در  DGتوليد پراکنده 

شرکت توزيع نيروی برق
 آذربايجان شرقی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

استخراج مناطق بالقوه 
در  DGتوليد پراکنده 

شرکت توزيع نيروی برق
 آذربايجان شرقی

١٣ توسعه بهينه شبکه
٩۶ 

۵۵
٢ 

بازنگری اطلس 
ايزوکرونيک منطقه 

 آذربايجان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

بازنگری اطلس 
ايزوکرونيک منطقه 

 آذربايجان
١٣ توسعه بهينه شبکه توزيع

٩۶ 

۵۵
٣ 

مطالعات و بررسی 
اثرات عدم تعادل بارهای 

فازها بر روی ايمنی 
مصرف کنندگان و رفتار 

ترانسفورماتورهای 
توزيع در شبکه توزيع 

 مازندران 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تعيين ميزان تاثير 
نامتعادلی بار بر شبکه و 

ارائه روشهايی جهت 
کاهش اثرات سوء عدم 
تعادل بار بر مصرف 

کنندگان و رفتار 
 ترانسفورماتورها

يکی از مشکالت شبکه های 
فشار ضعيف، عدم تعادل بار در 

طول خطوط می باشد اين امر 
سبب می گردد تا يک جريان 

برگشتی در شبکه جاری باشد که
سبب ايجاد نوسان در شبکه و 

عدم . افزايش تلفات می گردد
 تعادل بار دارای عوارض سوء

متعددی بر رفتار شبکه، 
تجهيزات و مصرف کنندگان 

افزايش . موجود در آن می باشد
تلفات اهمی، برقدار شدن نول 

شبکه گرم شدن 
ترانسفورماتورها و اثرات سوء 

ايمنی مصرف کنندگان را به 
 .دنبال دارد

١٣
٩۶ 

۵۵
۴ 

فنی و اقتصادی مطالعه 
کابلی نمودن شبکه توزيع 

 فشار متوسط شهری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تدوين جدول نقاط اولويت 
دار همراه با محاسبات 

 مدل رياضی

بودن احداث شبکه های باال 
کابلی و نياز به تعيين اولويتها بر

 مبنای شرايط بحران

١٣
٩۶ 

۵۵
۵ 

تدوين برنامه استراتژيک 
امور نت پيشگيرانه فشار 
ضغيف شرق مشهد مبتنی

بر رويکرد مديريت 
 دارايی های فيزيکی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

مشخص نمودن 
ماموريت، چشم انداز، 
برنامه های تاکتيکی و 
عملياتی و تعيين مسير 
کلی امور در راستای 

تحقق اهداف نظام 
مديريت دارايی های 

 فيزيکی 

با عنايت به راه اندازی امورهای
نت فشارضعيف و عدم وجود 
برنامه استراتژيک برای اين 

و اهميت وجود هدف،  امورها
خط مشی و سياست گذاری های 

آن با رويکرد مديريت دارايی 
 های فيزيکی 

١٣
٩۶ 

١٣های  جايابی و ظرفيت يابی پستبا توجه به اينکه و مطالعات توزيعشرآت سازی مسئله  مدل۵۵
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ريزی احداث و  برنامه ۶
های فوق  توسعه پست

توزيع با در نظر گرفتن 
معيارهای قابليت اطمينان

توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توسعه بهينه 
هاي   شبكه

 توزيع برق

ريزی مکان و  برنامه
های فوق  ظرفيت پست

توزيع يکی از مراحل 
مهم طراحی و توسعه 
شبکه های توزيع برق 

شود و از  محسوب می
طرفی با توجه به اهميت 

مالحظات قابليت اطمينان 
در اين برنامه ريزی که 
به آن کمتر پرراخته شده 

، در اين پروژه است
مسأله تعيين مکان و 

ظرفيت پست های فوق 
توزيع با در نظر گرفتن 

معيارهای قابليت اطمينان 
مدل سازی و مطالعه می 

 .شود

توريع يکی از مراحل مهم  فوق
ريزی  در طراحی و برنامه

های توزيع محسوب  شبکه
تاکنون در تمامی . شود می

که در اين خصوص  مطالعاتی
انجام شده است بحث وقوع 

خطاها و امنيت سيستم ناديده 
گرفته شده و به طورکلی مباحث 

قابليت اطمينان بسيار کمرنگ 
اين درحالی . لحاظ شده است

است که اگر در مرحله 
ريزی تعداد و مکان  برنامه
توزيع دقت کافی  های فوق پست

لحاظ شود، در مرحله طراحی 
توان  ط نيز میشبکه فشارمتوس

انتظار داشت که سطوح باالی 
قابليت اطمينان شبکه قابل 

 . حصول باشد

٩۶ 

۵۵
٧ 

طراحی شبکه فشار 
متوسط در حضور منابع 

 انرژی تجديدپذير

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

توجه به افزايش با 
ضريب نفوذ منابع انرژی

های  تجديدپذير در سيستم
قدرت، در اين پروژه 
های  مسئله طراحی شبکه

فشار متوسط در حضور 
منابع انرژی تجديدپذير به

صورت رياضی 
شود و  سازی می مدل

اثرات مثبت يا منفی ناشی
از اين منابع انرژی روی 

هزينه های احداث و 
و تلفات شبکه مطالعه 

 .شود ارزيابی می

گيری از منابع  امروزه بهره
انرژی تجديدپذير در حال 

با افزايش حضور . افزايش است
های  ها و مدل اين منابع، روش

برداری  موجود طراحی و بهره
های توزيع کارايی خود  از شبکه

بازنگری . دهند را از دست می
ها يکی از  در اين مدل

گيری از پيشنيازهای اساسی بهره
های  منابع تجديدپذير در شبکه

در اين . شود توزيع محسوب می
سازی مسأله طراحی  پروژه مدل

شبکه توزيع در حضور منابع 
) بادی و فتوولتائيک(تجديدپذير 

 . مورد توجه قرار می گيرد

١٣
٩۶ 

۵۵
٨ 

ارزيابی اقتصادی 
های احداث  طرح
های توزيع با اعمال  شبکه

سياست حذف يا کاهش 
 های فشار ضعيف بکهش

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
جنوبي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

تعيين منافع اقتصادی  -
سازی  حاصل از کوچک

 -های فشار ضعيف  شبکه
تغيير ميزان تلفات شبکه 
با اجرای سياست فوق و 

تأثير آن بر ديگر 
 -های سيستم  شاخص

تحليل جامع فنی و 
اقتصادی برای تدوين 
دستورالعمل اجرايی 

 های توزيع  احداث شبکه

ای از تلفات  بخش عمده
های توزيع مربوط به بخش شبکه

باشد و در  فشار ضعيف می
های اخير کاهش طول  سال

فيدرهای اين بخش مورد توجه 
اما مطالعات . قرار گرفته است

اقتصادی مشخصی برای تعيين 
فنی و اقتصادی کاهش يا مزايای

حذف شبکه های فشار ضعيف 
های توزيع خراسان  در شبکه

. جنوبی صورت نگرفته است
عالوه بر اين دستورالعمل 

مشخصی که از نظر اقتصادی 
ميزان حداقل و حداکثر طول 
شبکه فشار ضعيف را تعيين 

 .نمايد وجود ندارد

١٣
٩۶ 

۵۵
٩ 

شناسي نظام آسيب 
 مديريت دانش درشرآت

شرآت 
مطالعات و توزيعتوزيع 

توسعه بهينه 
آسيب شناسي نظام 

 مديريت دانش درشرآت
بررسی موفقيت يا عدم موفقيت 
پياده سازی نظام مديريت دانش 

١٣
٩۶ 
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نيروي 
برق 
خراسا

ن 
رضوي

هاي   شبكه
 توزيع برق

درشرآت و ارائه راهکارهای 
 بهبود

۵۶
٠ 

مطالعه وشبيه سازي 
انواع مؤلفه هاي تلفات در
شبكه توزيع برق خراسان

رضويوارائه 
راهكارعملياتي جهت 

اندازه گيري اين مولفه 
 هاوراههاي آاهش آنها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

وشبيه سازي مطالعه 
انواع مؤلفه هاي تلفات در
شبكه توزيع برق خراسان

رضويوارائه 
راهكارعملياتي جهت 

اندازه گيري اين مولفه 
 هاوراههاي آاهش آنها

لزوم تعيين مولفه های تلفات و 
 ارائه راهکارهای کاهش تلفات

١٣
٩۶ 

۵۶
١ 

وبررسي منابع شناخت 
تعارض سازماني 

درشرآت توزيع برق 
 استان خراسان رضوی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

شناخت وبررسي منابع 
تعارض سازماني 

درشرآت توزيع برق 
 استان خراسان رضوی

لزوم شناخت وبررسي منابع 
شرآت تعارض سازماني در

توزيع برق استان خراسان 
 رضوی

١٣
٩۶ 

۵۶
٢ 

بررسي راهكارهاي 
ارتقاءهوش سازماني 

وهوش هيجاني در 
 شرآت توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

راهكارهاي بررسي 
ارتقاءهوش سازماني 

وهوش هيجاني در 
 شرآت توزيع

لزوم بررسي راهكارهاي 
ارتقاءهوش سازماني وهوش 

 هيجاني در شرآت توزيع

١٣
٩۶ 

۵۶
٣ 

بررسي اثرات 
تجديدساختار،برون 

سپاري وآاهش تصدي 
گري برعملكردوآارايي 

 سيستم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

بررسي اثرات 
تجديدساختار،برون 

سپاري وآاهش تصدي 
گري برعملكردوآارايي 

 سيستم

لزوم بررسي اثرات 
تجديدساختار،برون سپاري 

وآاهش تصدي گري 
 برعملكردوآارايي سيستم

١٣
٩۶ 

۵۶
۴ 

وبومي سازي بررسي 
استانداردهاي مديريت 
مصرف در مصارف 
مختلف شرآت توزيع 
نيروي برق خراسان 

 رضوی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
خراسا

ن 
رضوي

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

بررسي وبومي سازي 
استانداردهاي مديريت 
مصرف در مصارف 
مختلف شرآت توزيع 
نيروي برق خراسان 

 رضوی

اهميت مديريت مصرف و 
 مديريت سمت تقاضا

١٣
٩۶ 

۵۶
۵ 

اقتصادسنجی طرح 
پاسخگويی بار ويژه 

صنعتی،اداری (مشترکين 
) ، تجاری،چاههای آب 
جهت جلب مشارکت 

وهمکاری مشترکين در 
ساعت ( کاهش پيک بار 

١-١١۵( 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

و مطالعات 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

اقتصاد سنجی اجرای 
طرح پاسخگويی بار 

ارائه بهترين مدل 
اقتصادی جهت ارائه 
بهترين مدل تشويقی 

 مشترکين 

با توجه به اجرای طرحهای 
پاسخگويی بار مبتنی بر قيمت 

و يا مبتنی بر ) PBDRبرق 
ويژه مشترکين ) IBDR(تشويق 

صنعتی، اداری وتجاری 
اههای آب ، نظير طرح وچ

تعطيالت تابستانی صنايع با 
سال، طرح ذخيره  ١٨قدمت 

ويژه صنايع ؛ ) سال٢(عملياتی 
طرح پاسخگويی بار ويژه 

١٣
٩۶ 
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) سال ١(ادارت وچاههای آب 
جهت کاهش پيک بار سال ، 

درنظراست نسبت به بررسی 
همه جانبه اجرايی طرحها از 

حيث اقتصادی ، فرهنگی 
لسازی واجتماعی ونيز با مد

اقتصادی نقاط قوت وبهبود 
طرحها ارزيابی گردد تا بتوان 
با ارائه مدل اقتصادی نسبت به 
انتخاب بهترين روش از برنامه 
 .های پاسخگويی بار اقدام نمود

۵۶
۶ 

تدوين روش عملياتي 
بهينه و اقتصادي براي 

تعميرات و نگهداري 
شبكه هاي توزيع برق با 

ارتقاء قابليت هدف 
 اطمينان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

ايجاد نظام تعميرات 
توليد  -پيشگيرانه 

چارچوب فكري و نرم 
افزاري الزم براي برنامه
ريزي جامع عملياتي در 
بخش تعميرات پيشگيرانه

عدم وجود يك چارچوب عملياتي
منسجم و قابليت اطمينان محور 

 براي تعميرات پيشگيرانه

١٣
٩۶ 

۵۶
٧ 

مطالعات واجرای پايلوت 
نيرو رسانی از طريق 

 DCجريان مستقيم 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

مطالعات و توسعه بهينه 
 شبکه های توزيع برق

ضروری است کيفيت توان ، 
قابلييت اطمينان، هزينه تعمير 

نگهداری و اجرای يک شبکه با 
مورد  DCخطوط برق رسانی 
و سپس يک . مطالعه قرار گيرد

پايلوت طرح اجرا شده و 
گزارش های ميدانی مورد تحليل

 .قرار گيرد

١٣
٩۶ 

۵۶
٨ 

طراحی و پياده سازی 
يک سيستم خبره با ارتباط

دو سويه با مشتری در 
جهت مميزی صنايع 
همکار در طرحهای 

 مديريت بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

طراحی و پياده سازی 
يک سيستم خبره با ارتباط

دو سويه با مشتری در 
ی صنايع جهت مميز

همکار در طرحهای 
 مديريت بار

سهولت کنترل و افزايش 
مشارکت مشترکين صنعتی در 
 برنامه های مديريت مصرف

١٣
٩۶ 

۵۶
٩ 

مطالعه راهکارهای 
افزايش ضريب بار شبکه 

 در توزيع برق تبريز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

توزيع

مطالعات و 
توسعه بهينه 

هاي   شبكه
 توزيع برق

افزايش بهره وری استفاده
از شبکه برق، مطالعه 

راهکارهای عملی 
افزايش ضريب بار شبکه 

 در توزيع برق تبريز

افزايش بهره وری استفاده از 
 شبکه برق

١٣
٩۶ 

۵٧
٠ 

اثر شرايط بررسی 
محيطی اهواز بر راندمان

های خورشيدی با  سلول
هدف امکان سنجی 

استفاده گستره و 
 سازی فرهنگ

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

راندمان انواع بررسی 
سلول های خورشيدی در 

 شرايط محيطی اهواز 

با توجه به اهميت استفاده از 
انرژی های نو و نبود تحقيقات 
در خصوص بررسی راندمان 

سلول های خورشيدی در شرايط 
محيطی شهر اهواز انجام اين 
تحقيق در تصميم گيری های 
کالن و ايجاد بستر فرهنگ 
سازی تاثير بسزايی خواهد 

 .داشت

١٣
٩۶ 

۵٧
١ 

بررسی پتانسيل استفاده 
در صنايع  CHPاز 

 کهنوج و سيرجان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 

 CHPامکان استفاده از 
صنايع مادر از برای 

نقطه نظر فنی و اقتصادی

با توجه به وجود صنايع مادر در
دو شهرستان کهنوج و سيرجان 

نياز است بررسی بر روی 
بررسی هايی  CHPاستفاده از 

 صورت پذيرد

١٣
٩۶ 
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استان 
کرمان

 خورشيدي

۵٧
٢ 

سازی سامانه و پياده 
ارزيابی عملکرد توليد 
انرژی فتوولتاييک در 

شرايط جوی مشهد 
مطالعه موردی (

 )مهرسان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

با توجه به نصب و راه 
اندازي يکي از بزرگترين
نيروگاه هاي خورشيدي 
در محل ساختمان ستاد 

شرکت توزيع نيروي برق
و) پروژه مهرسان(مشهد 

راه اندازي امکانات 
برداشت و ثبت توليد 

توان، تجهيزات مورد 
نياز براي ثبت داده هاي 
مختلف جوي نيز تهيه و 
راه اندازي خواهند شد و 

در يک بازه يک ساله، 
داده برداري هاي کامل و 

روزه انجام  ٣۶۵دقيق 
خواهد شد و با استفاده از 

تکنيک هاي مختلف، 
عملکرد نيروگاه 

فتوولتائيک مهرسان 
 .ارزيابي مي گردد

اولويت يافتن نصب سيستم هاي 
فتوولتائيک در شهرستان مشهد 
در حالي است که هنوز مطالعه 

دقيق و همه جانبه در زمينه 
راندمان و زمان بازگشت 

در شرايط سرمايه اين سيستم ها 
دما، تابش، سرعت (جوي مشهد 

باد، رطوبت، گرد و غبار و 
انجام نشده است و ...) آلودگي و 

لذا طرح هاي توجيهي که براي 
سرمايه گذاران تهيه مي شود، 

 فاقد پشتوانه فني قوي است

١٣
٩۶ 

۵٧
٣ 

فنی و اقتصادی بررسی 
روشهای نظافت و 

غباررويی سلول های 
خورشيدی به منظور 
 افزايش بازدهی آن

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

از پروژه يافتن راه هدف 
حل مناسب برای رفع 
مشکل غبارگرفتن پنل 

های خورشيدی به منظور
 افزايش راندمان آنها

به دليل وجود گرد و غبار زياد 
 در منطقه يزد 

١٣
٩۶ 

۵٧
۴ 

مطالعه و پژوهش در 
زمينٔه اثر گردوغبار بر 

ميزان تابش دريافتی 
های خورشيدی در  سيستم

 مناطق مختلف ايران

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

تهيه نفشه پايه: هدف کلی 
گرد و غبار در کشور و 
بررسی اثر شرايط آب و 
هوايی بر عملکرد سيستم 

)  PV(های خورشيدی 
ايجاد  -: ردیاهداف کارب

پايگاه داده شرايط محيطی
و آب و هوايی از جهت 

گرد و غبار ، آالينده های 
هوا، رطوبت، باد، 

بارندگی و دما مختص 
هر استان يا اقليم تاثير 

گذار بر عملکرد سيستم 
های خورشيدی 

تهيه  -) PV(فتوولتاييک 
digit-basedنقشه جامع 

ايران در برگيرنده 
و  اطالعات اقليمی، آب
هوايی، نشست گردو 
 -خاک در سطح کشور 
بررسی و تهيه نتايج 
عملکرد سيستم های 

خورشيدی نصب شده در 

شرايط آب و هوايی باالخص 
ميزان گرد وغبار، آالينده ها ، 

بارندگی، دما ، رطوبت ، 
جهت باد اثر بسيار سرعت و 

منفی بر کارايی سيستم های 
نصب شده خورشيدی داشته که 

در پاره ای موارد منجر به 
عملکرد % ۵٠-%۶٠کاهش 

. ماه شده است ٣سيستم ظرف 
ارزيابی شرايط آب و هوايی بر 
عملکرد اين قبيل سيستم ها در 
کشور يک ضرورت محسوب 

گرديده که منجر به ارائه الگويی 
حفظ و نگهداری پايدار جهت 

 .سيستم خواهدشد
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سايت انتخابی تحت 
شرايط مختلف آب و 

هوايی مختلف و در بازه 
 -های زمانی مختلف 

مدلسازی اثر شرايط آب 
و هوايی بر کارايی 

سيستم های خورشيدی 
)PV  (-  بررسی فنی و

شرايط آب اقتصادی اثر 
و هوايی بر کارايی 

سيستمهای خورشيدی در 
 -مناطق عمده کشور 
تدوين الگوی بهينه 
کارايی سيستمهای 

در )  PV(خورشيدی 
 مناطق عمده کشور 

۵٧
۵ 

پژوهش و کسب توانمندی
موردنياز جهت ارزيابی 
پتانسيل انرژی خورشيدی

با استفاده از تصاوير 
های  ای و مدل ماهواره
 عددی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

برآورد ميزان تابش 
خورشيدی وارده به يک 

نقطه با استفاده از 
تصاوير ماهواره ای و با 

حداقل خطا نسبت به 
اندازه گيری توسط 

ايستگاه های تابش سنجی 
 زمينی

مجموعه عواملی از قبيل گران 
بودن تجهيزات ايستگاه های 

تابش سنجی خورشيد، گستردگی 
دسترس ناپذيری برخی نقاط وو 

همچنين باال بودن هزينه های 
نگهداری و داده برداری در 

روش اندازه گيری تابش 
خورشيدی توسط ايستگاه های 
زمينی از يک طرف و توسعه 

تکنولوژی سنجش از دور و 
تصاوير ماهواره ای از طرف 
ديگر منجر به گسترش استفاده 

از تصاوير ماهواره ای در 
سنجی و ارزيابی  حوزه تابش

منابع انرژی خورشيدی شده 
با نبود تجربه و دانش فنی . است

در اين زمينه و همچنين بوجود 
آمدن تقاضا در زمينه احداث 
نيروگاههای خورشيدی ايجاد 

دانش فنی تابش سنجی با استفاده 
از تصاوير ماهواره ای 

 . ضرورت دارد

١٣
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۵٧
۶ 

سازی  بررسی و شبيه
ای اپتيکی نصب خطاه

آينه و لوله گيرنده در 
بازدهی حرارتی 

کلکتورهای سهموی 
 خطی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

ساخت دستگاه تست • 
کلکتورهای سهموی 

اندازه گيری • خطی 
اپتيکی کلکتورهای بازده 

 سهموی خطی 

کلکتورهای سهموی يکی از 
مهمترين اجزاء نيروگاههای 
خورشيدی سهموی ميباشند، 

ها که دريافت کننده ¬زيرا آينه
پرتوهای خورشيد هستند روی 

همچنين . آنها نصب ميشوند
های گيرنده نيز در کانون ¬لوله

کلکتورها نصب شده و تمامی 
ايد پرتورهای بازتابيده شده ب
لذا . روی آنها متمرکز شوند

ساخت دقيق و مونتاژ قسمتهای 
مختلف آن مطابق با انحنای 

سهمی مورد نظر باعث ميشود 

١٣
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ها به شکل کامًال صحيح ¬تا آينه
و مناسب در جای خود قرار 

گيرند و پرتورهای خورشيد را 
کامًال به نطقه کانونی منعکس 

همچنين دقت در ساخت و. نمايند
رها باعث ميشود اجراء کلکتو

های گيرنده به شکل ¬لوله
درست در محل خود قرار گيرند 

و پرتوهای خورشيد فقط روی 
بررسی . آنها متمرکز شود

خطاهای اپتيکی نصب آينه و 
لوله گيرنده از اهميت زيادی 

 .برخوردار است

۵٧
٧ 

سازی پوشش دهی  بهينه
های  اليه محافظ پشت آينه

 خورشيدی متمرکز کننده

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

به منظور افزايش طول 
های خورشيدی¬عمر آينه

و کاهش ميزان افت 
انعکاس آنها در طول 

سالهای کارکرد نيازمند 
سازی ¬به بهينه
های محافظ پشت ¬پوشش
با در (باشيم ¬آينه می

نظر گرفتن شرايط کاری 
 )آنها

های خورشيدی ¬پشت آينه
های مقاوم¬بايستی توسط پوشش

در شرايط جوی و تابش شديد 
UV  مقاوم بوده و چسبندگی

مناسب جهت تحمل نيروی وزن 
آينه را داشته باشند و دارای 

سال عمر مفيد باشند  ١۵اقل حد
برای دستيابی به اين هدف 

های ¬پوششهای بجز پوشش
متداول آينه کاری بايستی مورد 

 .استفاده قرار گيرند
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بررسی فنی و اجرايی به 
همراه تعيين الزامات 

مرتبط بااتصال 
های فتو ولتاييک به سيستم

 شبکه برق سراسری

سازمان
انرژي 

نوهاي 
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت يا 
برودت با 
استفاده از 

انرژي 
 خورشيدي

به منظور  ⋅
برداري بهتر و ¬بهره
تر از شبکه، حداقل¬ايمن

ملزومات و شرايط مورد 
نياز براي اتصال سامانه 
های فتوولتائيک متصل 
به شبکه می بايست در 

تهيه . شود¬نظر گرفته 
هاي ¬اسناد الزم، فرم

مربوطه به همراه 
مطالعات و مباحث فني، 

آزمايشات، حداقل 
تجهيزات مورد نياز جهت

تهيه دستورالعمل های 
مورد نياز در نقطه 

اتصال از موارد بسيار 
مهم در اين حوزه مطرح 

 .می باشد

رشد چشمگير نصب  ⋅
هاي توليد پراکنده مبتني ¬سيستم

ئيک، نياز بر تکنولوژي فتوولتا
روزافزون به بررسی فنی نحوۀ 

اتصال اين مولدين با توجه به 
هاي ¬اثرات متقابل سيستم

فتوولتائيک و شبکه سراسری 
بررسی و . دهد¬را، نشان مي

شناخت تاثير يک نيروگاه 
فتوولتائيک بر پروفيل بار و 

ولتاژ شبکه سراسری و يا محلی 
برق، نحوه امکان سنجی، شرايط

داقل الزامات و فنی، تعيين ح
محدوديت ها برای اتصال و 

کارکرد يک سامانه فتوولتائيک 
 . باشد¬متصل به شبکه می

١٣
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مطالعات امکان سنجی 
تبديل انرژی امواج دريا 
به انرژی الکتريکی در 
سواحل شهر چابهار با 

روشهای موفق صنعتی 
شده در دنيا و تدوين دانش

فنی مناسب ترين 
متناسب با شرايط طرح،

دريای عمان در سواحل 

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

هاي   انرژي
 امواج

سپس در راستای تدوين 
دانش فنی الزم اين 

فناوری اقدام به طراحی و
آزمايشگاهیساخت نمونه 

خواهد شد و عملکرد اين 
نمونه در شرايط گوناگون
مورد بررسی و ارزيابی 

از . قرار خواهد گرفت
جمله مواردی که بايد به 

در اين طرح به بررسی و 
مطالعه روشهای تبديل انرژی 

يسته که بصورت دريا به الکتر
صنعتی توسعه يافته است 

سپس با توجه . پرداخته می شود
به اقليم و شرايط دريای عمان و 

ساحل (سواحل مرتبط با آن 
نسبت به انتخاب فناوری) چابهار

 مناسب تصميم گيری خواهد شد
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آنها نيز توجه نمود  چابهار
موضوع تاثيرات زيست 

محيطی و پارامترهای 
 . اقتصادی ميباشد

۵٨
٠ 

توسعه مدل هوشمند 
بينی توليد در  پيش

های بادی با  نيروگاه
ی سازمان هماهنگ
 های نو ايران انرژی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

های بادی مديريت نيروگاه

خاصيت ناپايدار وزش باد و 
توقف و شروع ناگهانی آن، 

منجر به توليد منقطع برق بادی 
شبکه خواهد شد که در 
تواند کيفيت توان آن را با ¬می

در اين . مشکل روبرو سازد
راستا با در دست داشتن 

بينی توان قابل توليد اين ¬پيش
توان شبکه را به ها، می¬نيروگاه

درستی مديريت نمود تا مشکلی 
 .برای آن به وجود نيايد

١٣
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توسعه مدل هوشمند 
ر بينی توليد د پيش

های بادی با  نيروگاه
هماهنگی سازمان 

 های نو ايران انرژی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

های بادی مديريت نيروگاه

ناپايدار وزش باد و خاصيت 
توقف و شروع ناگهانی آن، 

منجر به توليد منقطع برق بادی 
در شبکه خواهد شد که ميتواند 

کيفيت توان آن را با مشکل 
در اين راستا با در. روبرو سازد

بينی توان قابل¬دست داشتن پيش
توان  ها، می¬توليد اين نيروگاه

شبکه را به درستی مديريت نمود
ی آن به وجود تا مشکلی برا

 .نيايد

١٣
٩۶ 

۵٨
٢ 

آناليز عدم قطعيت در 
های بادی طراحی نيروگاه

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

کاهش ريسک 
 گذاری¬سرمايه

عوامل عدم قطعيت در شناسايی 
تواند ¬توسعه نيروگاه بادی، می
های -در تنظيم صحيح سياست

کالن نهادهای متولی و برآورد 
های ¬ها و چالش¬صحيح هزينه

گذاران -رو برای سرمايه¬پيش
از اين رو ابتدا . مفيد واقع شود

بايد عوامل ايجاد عدم قطعيت در
مراحل مختلف توسعه 

دههای بادی شناسايی ش¬نيروگاه
سازی ¬و در ادامه با کمی

ها، ميزان تأثير هريک بر ¬آن
روند توسعه نيروگاه بادی 

از اين طريق . ارزيابی شود
توان در عين در دست ¬می

داشتن برآورد مناسبی از 
های پيش روی توسعه ¬چالش

صنعت بادی در کشور، 
گذاران را نيز در انجام ¬سرمايه

مطالعات توجيهی دقيق ياری 
 .نمود

١٣
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بررسی و مقايسه 
های مختلف کيفيت  سيستم

های بادی و  توان توربين
های  بهينه کردن سيستم

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

های  بررسی توربين -
بادی نسل قديم موجود در 

شبکه قدرت و راهکار 
مناسب برای بهبود کيفيت

ی بادی نصب شده در توربين ها
ايران به دو دسته نسل قديم و 

شوند، که تعداد ¬جديد تقسيم می
های نسل جديد در ¬توربين
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 -ها ¬توان خروجی آن پذير )سانا  موجود
های بادی  بررسی توربين

نسل جديد موجود در 
جهان و انتخاب مناسب 
برای نوع توربين با در 
نظر گرفتن معيارهای 

کيفيت توان و متناسب با 
 استانداردهای داخل 

شبکه ايران در حال افزايش 
های -از طرفی توربين. است

بادی نسل جديد در جهان نيز 
دارای تنوع زيادی هستند و يکی

از مشکالت اصلی در توربين 
های بادی نسل جديد به دليل 

د مبدل های الکترونيک وجو
قدرت، کيفيت توان خروجی 

از . ها است¬توليدی توسط آن
اين رو قبل از انتخاب توربين 
بادی مناسب برای نصب در 

کشور بايد کيفيت توان 
بادی   های مختلف توربين¬نسل

 .مورد بررسی قرار گيرند

۵٨
۴ 

سيستم اسکادا و طراحی 
کنترل از ( مانيتورينگ 

های بادی  راه دور توربين
برای يک نمونه مزرعه) 

 بادی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

دستيابی به طراحی  -
سيستم اسکادا در مزارع 

طراحی نمونه  -بادی 
ادا برای سيستم اسک

مزارع بادی موجود به 
منظور برداشت اطالعات

از توربين های فعلی 
برای بومی سازی 

 تجهيزات 

با افزايش تعداد توربين های 
بادی در يک مزرعه و بنا به 

وسعت زياد مزارع بادی از نظر
جغرافيايی برداشت اطالعات و 
اتخاذ تصميم مناسب با توجه با 
ات اطالعات توربين ها و الزام

شبکه پروسه ای زمان بر خواهد
بود که هر چه آنها به صورت 

هوشمند انجام شوند بازدهی 
مناسب تری در عملکرد کل 

از اين رو . سيستم خواهند داشت
طراحی سيستم اسکادا و 

کنترل از راه دور ( مانيتورينگ 
برای يک ) های بادی  توربين

نمونه مزرعه بادی در آينده بيش
.يت خواهد بوداز پيش مورد اهم
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بررسی توان راکتيو 
های بادی مصرفی توربين

برشبکه و پست مجاور و 
چگونگی اصالح ضريب 

 توان

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

بررسی توان راکتيو  -
های بادی مصرفی توربين

نسل قديم برشبکه قدرت و
اتخاذ تصميم مناسب برای

اصالح ضريب توان و 
 -افت ولتاژ در شبکه 
بررسی توان راکتيو 

های بادی  توليدی توربين
نسل جديد برشبکه قدرت 

و اتخاذ تصميم مناسب 
برای ظرفيت توليد توان 

دستيابی به  -راکتيو 
مقدار توان راکتيو حداقل 

های  توليدی توسط توربين
بادی نسل جديد برای بر 
آورده شدن الزامات شبکه

 -) گريد کد شبکه(قدرت 
استخراج توان راکتيو 
توليدی توسط مزارع 

توسط خود (بادی 
ها يا تجهيزات ¬توربين

ين های بادی از آنجائيکه تورب
دارای ورودی کنترل شده نيستند 

باد يک ورودی دارای عدم (
و معموًال توان ) قطعيت است

راکتيو توليدی توسط آنها در 
. اولويت دوم قرار گرفته است

در حاليکه با افزايش نفوذ 
توربين های بادی در شبکه 

قدرت به منظور پايداری شبکه 
توليد توان راکتيو توسط توربين 

ادی بايد مورد بررسی های ب
 . بيشتری قرار گيرد

١٣
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های ¬جانبی مثل بانک
مبتنی بر الزامات) خازنی

 گريد کد شبکه 

۵٨
۶ 

بررسی قطع و وصل 
) در حالت خطا ( شبکه 

های  بر عملکرد توربين
بادی و چگونگی کاهش 

 خسارات وارده

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

های ¬مدلسازی توريبن -
در DFIGبادی از نوع 

کنار توربين های نسل 
بررسی عملکرد  -قديم 

های بادی از ¬توريبن
و توربين DFIGنوع 

های نسل قديم در شرايط 
 -خطا و عدم قطع شبکه 

بررسی عملکرد 
های بادی از ¬توريبن

و توربين DFIGنوع 
های نسل قديم در شرايط 

 -خطا و قطع شبکه 
بی های ناشیبررسی خرا

از اتصال توربين به 
شبکه در شرايط خطا 

مبتنی بر گريد کد شبکه 
وراهکار مناسب برای 

 کاهش آنها 

های بادی نسل جديد به ¬توريبن
به دليل استفاده DFIGخصوص 

از مبدل های الکترونيک قدرت 
کاهش ( LVRTدر شرايط 

 FRTو ) سطح ولتاژ شبکه
دچار) خطا در نزديکی نيروگاه(
زايش جريان استاتور و روتوراف

. خواهند شد dcو افزايش لينک 
با  DFIGعملکرد ماشين 

در شرايط  crowbarاستفاده از 
خطا و همچنين جدا شدن از 
شبکه در حالت نفوذ باالی 

توربين بادی طبق گريد های 
شبکه ميسر نيست که اين 

موضوع برای توسعه توربين 
های بادی از اين نوع در شبکه 

بايد مورد بررسی جدی  ايران
 .قرار گيرد

١٣
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۵٨
٧ 

طراحی سيستم کامل 
حفاظت توربين بادی و 

 ترانس 

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

شناسايی انواع  -١
خطاهای احتمالی از جمله

الکتريکی و غير 
الکتريکی که توربين های

بادی در معرض آنها 
شناسايی  -٢هستند 

حفاظت های موجود در 
توربين های بادی نسل 

 -٣جديد در جهان 
راهکار مناسب برای 

بهبود بهره برداری از 
توربين های موجود در 

شبکه با حفاظت های 
 جديد 

توربين های بادی به دليل هزينه 
زياد بادی در مقابل انواع 

ای احتمالی از جمله خطاه
الکتريکی و غير الکتريکی 
از . دارای حفاظت مناسب باشند

ايم رو شناسايی حفاظت های 
مناسب می تواند کمک بزرگی 
به بهره برداری مناسب از انها 

 .داشته باشد

١٣
٩۶ 

۵٨
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و ساخت طراحی 
ژنراتور آهنربای دايم 

بدون جاروبک شار 
آيلوواتي  ٣٠محوری 

برای استفاده در توربين 
 بادی بدون گيربکس

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

طراحی و ساخت يک 
نمونه ژنراتور آهنربای 
دايم بدون جاروبک شار 

هسته هوايی محوری 
جهت استفاده در توربين 

بادی بدون گيربکس با 
کيلووات اين  ٣٠توان 

ژنراتور بايد دارای 
ساختاری مدوالر بوده و 
برای سرعت نامی پايين 

متناسب با سرعت باد (
طراحی و ) هر منطقه

 . شود ساخته 

با توجه به رشد سريع صنايع و 
افزايش الودگيهای صنعتی تغيير 

الکتريسته امری الگوی توليد 
ضروری و اجتناب ناپذير است 

توربين هاي بادي نقش مهمی .
در تغيير اين الگو بازی می کنند 

که البته قيمت تمام شده ان نيز 
در توسعه و بکارگيری آن نيز 

بنابراين استفاده.بسيار موثر است
از تکنولوژيهای نو در جهت 

کاهش هزينه نيروگاههای بادي 
ساخت آنها و تدوين دانش فني 

در رنج توانهاي مختلف ضمن 
ايجا د خودآفايي آمك شاياني به 

بهبود آيفيت و افزايش قابليت 

١٣
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. اطمينان شبكه برق خواهد آرد
با توجه به الگوهاي اطلس بادي،

همدان و »استانهاي مرآزي 
لرستان ظرفيتهاي مناسبي جهت 

نصب توربينهاي بادي را 
 .داراست

۵٨
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امکان سنجی استفاده از 
توربين های بادی کوچک

برای تامين روشنايی 
 معابر شهری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 
 انرژي باد

استفاده بهينه از انرژی 
١٣ استفاده از انرژی بادی باد در تامين انرژی برق

٩۶ 

۵٩
٠ 

طراحی سيستم ذخيره 
سازی بعنوان پشتيبان 

سيستم فتوولتاييک منطقه 
ويژه پدافند غير عامل در 

 استان يزد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

سازي   ذخيره
 انرژي

طراحی سيستم ذخيره 
ساز مناسب از نظر 

 هزينه و آلودگی

استان يزد منطقه ای بعنوان  در
منطقه ويژه پدافند غير عامل در 

حال احداث می باشد در زمان 
وقوع حوادث که با خاموشی 
روبه رو می شويم اين منطقه 

نبايد دچار خاموشی شود لذا نياز 
به حضور ذخيره ساز ها برای 
.پشتيبانی از اين منطقه می باشد

١٣
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۵٩
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سنجی اقليمی پتانسيل 
استان يزد جهت توسعه 

وطراحی سيستم های 
ذخيره ساز زيست 

 محيطی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

سازي   ذخيره
 انرژي

مطالعه روش های مبتنی 
برشرايط و پتانسيل منطقه

ای از قبيل سفره های 
ر زير زمينی ايزوله د

مناطق خشک يا استفاده 
از برخی موارد عمق 

زمين يا پمپ های باال آب
بعنوان ذخيره ساز انرژی

و امکان سنجی 
بکارگيری روش های 

منتخب جهت توسعه 
وبکارگيری در استان يزد

يکی از منابع استفاده از سيستم 
های فتوولتاييک معموال عدم 
امکان ذخيره سازی انرژی 

ن های جهت بکارگيری در زما
عدم توليد است که عليرغم وجود

ذخيره ساز ها قيمت باال و نيز 
عدم حضور تکنولوژی بومی 

همچنان کاربرد آنها برای عموم 
 .مشکل خواهد کرد

١٣
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۵٩
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پژوهش در دستيابی به 
های مناسب جهت  روش
زدايی و نيز انواع  رسوب

های مناسب ضد بازدارنده
های  ترسيب در لوله
های  مربوط به چاه

 گرمايی زمين

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

گرمايش و 
توليد برق با 

استفاده از 
انرژي زمين 

 گرمايي

o  جلوگيری از تشکيل
رسوب در چاه های زمين

دستيابی به  o. گرمايی
دانش فنی ساخت 

تجهيزات رسوب زدايی و
 بازدارنده ها 

يکی از مشکالت عمده در زمان 
تست جريان چاه های زمين 
گرمايی و بهره برداری از 
نيروگاه های زمين گرمايی 
تشکيل رسوبات کربناته و 

سولفورهای فلزی در داخل چاه 
.های توليدی زمين گرمايی است

ای تشکيل رسوب در چاه ه
زمين گرمايی سبب کاهش نرخ 
توليد سيال شده و به موجب آن 

ميزان توليد نيروگاه زمين 
گرمايی کاهش قابل توجهی 

عالوه بر کاهش . خواهد داشت
ميزان توليد انرژی الکتريسيته 
که موجب افزايش هزينه های 

توليد می گردد، هزينه های سر 
بار ناشی از پاک سازی چاه 

به هزينه های توليدی را نيز بايد 
توليد اضافه نمود؛ مجموع اين 

١٣
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هزينه ها سبب می گردد تا در 
برخی از مناطق زمين گرمايی 

توليد انرژی با استفاده از 
پتانسيل زمين گرمايی رقابت 
پذيری خود را نسبت به ساير 
. منابع توليد انرژی از دست دهد

لذا به منظور کاهش هزينه های 
سر بار ناشی از رسوب گذاری 
سيال زمين گرمايی و جلوگيری 

از تشکيل رسوب در چاه های 
زمين گرمايی، انجام پژوهش 

 .فوق ضرورت دارد

۵٩
٣ 

سازی و طراحی دکل شبيه
حفاری مخصوص هيت 

گرمايی باهدف  پمپ زمين
زمان  حفر و جاگذاری هم
 لوله در چاه حفرشده

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

گرمايش و 
توليد برق با 

استفاده از 
انرژي زمين 

 گرمايي

اقتصادی نمودن پروژه • 
های پمپ حرارتی زمين 
گرمايی همزمان با کاهش

کاهش • هزينه حفاری 
• ميزان تخريب خاک 

افزايش سرعت احداث 
کويل زمينی و کاهش 

امکان • مدت زمان آن 
احداث کويل زمينی در 

مناطق ناهموار و دارای 
 . پستی و بلندی زياد

به دليل ) GHP(توسعه سيستم 
باال بودن راندمان و کم مصرف 

بودن انرژی آن در مقايسه با 
ساير سيستم های تهويه مطبوع 

جهت پيک سايی انرژی در 
کشور از اهميت زيادی 

برخوردار می باشد ولی به دليل 
استفاده از دکل های حفاری آب 

داث کويل زمينی هزينه جهت اح
کويل زمينی افزايش زيادی می 

الی  ۵٠به طوری که بين . يابد
درصد هزينه يک پروژه  ٧٠

مربوط به هزينه کويل زمينی 
حال در صورت . خواهد بود

 GHPساخت دکل مخصوص 
در حدود (ضمن کاهش هزينه 

می توان مدت زمان %) ٣٠
احداث کويل زمينی را نيز بسيار

 .کاهش داد

١٣
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تهيه مدل فنی و اقتصادی 
سنجی  جامع باهدف امکان

احداث سيستم گرمايشی و 
سرمايشی پمپ حرارتی 

 گرمايی زمين

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

گرمايش و 
توليد برق با 

استفاده از 
انرژي زمين 

 گرمايي

اولويت بندی نمودن ده • 
شهر و دو جزيره جهت 
بررسی و امکان سنجی 

 GHPاستفاده از سيستم 
برای يک شهرک يا يک 

تحليل • محله ی بزرگ 
فنی و اقتصادی مصرف 

انرژی يک شهرک و 
مقايسه آن با سيستم پمپ 
 حرارتی زمين گرمايی 

در مدل سازی مذکور نسبت به 
جمع آوری بانک اطالعاتی 

های مهم در طراحی پارامتر
اقدام شده و ضمن  GHPسيستم 

دسته بندی اقليم های مختلف 
نسبت به بررسی ده شهر و دو 

جزيره در ده استان مختلف اقدام 
برآورد مصرف . خواهد نمود

... انرژی مانند گاز و برق و 
برای يک مجتمع و مقايسه آن با 

از داليل ديگر اين  GHPسيستم 
 . اولويت می باشد

١٣
٩۶ 
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مطالعات فنی و اقتصادی 
امکان استفاده از توان 

جهت  Cهای سايت  چاه
تأمين گرمايش روستای 
موئيل به روش گرمايش 
پراکنده يا پمپ حرارتی 

 گرمايی زمين

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

و گرمايش 
توليد برق با 

استفاده از 
انرژي زمين 

 گرمايي

انجام آزمايشات مورد • 
نياز جهت بررسی توان 

•  Cچاه های سايت 
انتخاب روش بهره 
برداری از آنها به 

صورت گرمايش منطقه 
ای يا کويل زمينی پمپ 
• حرارتی زمين گرمايی 

در طی مراحل اکتشاف منبع 
زمين گرمايی سايت مشکين 

شهر هزينه بسيار زيادی جهت 
انجام Cحفاری دو چاه در سايت 

به دليل اينکه اين چاه . شده است
ها داخل مخزن نمی باشند امکان

استفاده از آنها برای کاربرد 
نيروگاهی ميسر نمی باشد ولی 

١٣
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طراحی سيستم گرمايشی 
متناسب با توان چاه ها و 

راف ساختمان های اط
 سايت 

در صورت انجام يک سری 
ای مورد نياز می توان آزمايشه

از آن به عنوان منبع انرژی 
جهت تامين گرمايش محيط به 

روش گرمايش منطقه ای يا 
استفاده از آنها به عنوان کويل 

زمينی سيستم پمپ حرارتی 
 .استفاده نمود

۵٩
۶ 

مطالعات اکتشافی منابع 
گرمايی در محدوده  زمين

 کوه دماوند 

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

گرمايش و 
توليد برق با 

استفاده از 
انرژي زمين 

 گرمايي

تعيين موقعيت تقريبی 
مخزن زمين گرمايی 

دماوند و چاههای اکتشافی

بر اساس مطالعات اکتشافی انجام
شده در مرحله اول، اين منطقه 
از مناطق مستعد زمين گرمايی 

شور می باشد و در راستای ک
بهره برداری از منابع آن الزم 

است تا مطالعات تکميلی منطقه 
در قالب مراحلی که تعريف 

 .گرديده انجام شود

١٣
٩۶ 

۵٩
٧ 

کسب دانش فنی طراحی 
و ساخت پيل سوختی 

پليمری دما باال با ظرفيت
 کيلووات ١

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

انرژي 
هيدروژن و 
 پيل سوختي

تسلط بر دانش فنی • 
• پيلهای سوختی دما باال 

 بومی سازی فناوری 

پيلهای سوختی پليمری از پيلهای
سوختی استراتژيک مور تاکيد 
در سند ملی توسعه فناوری پيل 

پيلهای سوختی.سوختی می باشند
دما عالوه بر مزيتهای پيلهای 

سوختی قابليت کارکرد با 
سوختهای با ناخالصی بيشتر را 
دارا می باشند و گزينه مناسبی 

برای همراه شدن با مولدهای 
 .هيدوژن از گاز طبيعی هستند

١٣
٩۶ 

۵٩
٨ 

بهينه سازی طراحی و 
ساخت مواد آند، کاتد 

ليت پيل سوختی والکترو
 اکسيد جامد

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

انرژي 
هيدروژن و 
 پيل سوختي

تسلط بر دانش فنی • 
پيلهای سوختی اکسيد 

بومی سازی • جامد 
 فناوری 

و ساخت اجزای پيل طراحی 
سوختی اکسيد جامد به عنوان 

يکی از پيلهای سوختی 
استراتژيک درکشور مورد تاکيد 

سند ملی پيل سوختی می 
ساخت و بهينه سازی اجزا .باشد

ميتواند سطح آمادگی فناوری در 
 .کشور را افزايش دهد

١٣
٩۶ 

۵٩
٩ 

بهينه سازی طراحی و 
ساخت اجزاء سيستم پيل 

 پليمریسوختی 

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

انرژي 
هيدروژن و 
 پيل سوختي

تسلط بر دانش فنی • 
• پيلهای سوختی پليمری 

 بومی سازی فناوری 

و ساخت اجزای پيل طراحی 
سوختی پليمری به عنوان يکی 
از پيلهای سوختی استراتژيک 
درکشور مورد تاکيد سند ملی 

ساخت و .پيل سوختی می باشد
بهينه سازی اجزا و تجربه 

روشهای مختلف ساخت اجزا 
ميتواند سطح آمادگی فناوری در 

 .کشور را افزايش دهد

١٣
٩۶ 

۶٠
٠ 

طراحی و ساخت نمونه 
مشعلی  SMRريفورمر 
نرمال  ۵با ظرفيت 

مترمکعب بر ساعت 
هيدروژن با خلوص 

٩٩٩/٩٩ 

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق با 
استفاده از 

انرژي 
هيدروژن و 
 پيل سوختي

طراحی و ساخت 
همواره  smrرفرمرهای 

يکی از دغدغه های اين 
دفتر و در راستای اهداف 

بلند مدت سند پسل 
سوختی بوده است از انجا

که در ساليان گذشته به 

• : داليل اولويت داشتن تحقيق• 
نش فنی توليد دستيابی به دا

و  smrهيدروژن با روش 
مشعلی نمودن اين سيستم و 

 تکميل دانش فنی 

١٣
٩۶ 
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قسمتهايی از اين دانش 
دستيافته ايم جهت تکميل 
و نهايی کردن اين دانش 

نياز به تعريف اين پروژه 
 شده است 

۶٠
١ 

طراحی و ساخت پايلوت 
فناوری های پيشرفته فاز 
خشک استحصال انرژی 

از مواد آلی فساد پذير 
 شهری

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

برق يا توليد 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

بررسی و امکان سنجی  -
استحصال انرژی از 

توده هضم ¬منابع زيست
 -در فاز خشک 

سازی تجهيزات ¬بومی
 -متناسب با اقليم ايران 
بهينه سازی ظرفيتها 

متناسب با توصيه 
 ها ¬اقتصادی پروژه

گيری از¬رويکرد رايج در بهره
ده از فاز تر فنآوری هضم، استفا

توده ¬و اختالط منابع زيست
جهت استحصال انرژی با آب 

اما بدليل خشک بودن. بوده است
اغلب مناطق کشور و وجود 

بحران کمبود آب، تحقيقات و 
پژوهشهای استحصال انرژی از 

توده با رويکرد ¬منابع زيست
کاهش آب مصرفی در 

فنآوريهای هضم بيهوازی ادامه 
نيز انجام در اين پروژه . دارد

تحقيقات در فنآوری هضم خشک
متناسب با اقيلم ايران و امکان 

سازی فنآوری در نظر ¬بومی
 .باشد¬می

١٣
٩۶ 

۶٠
٢ 

پژوهش و کسب دانش 
فنی بکارگيری منابع 

زيست توده جهت 
جايگزينی سوخت و 

کاهش مصرف انرژی در
صنايع در صنايع مختلف

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 

 )انا س

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

بررسی و اولويت بندی  -
صنايع در جهت کاربست 
فنآوريهای استحصال از 

بررسی و اولويت  -منابع 
 -بندی فنآوريهای مناسب 
احداث يک پايلوت در 

مناسب دريکی از صنايع 
جهت تامين بخشی از 
انرژی مورد نياز از 

صنايع پسماندهای توليدی 

منابع زيست توده تنها منبعی در 
ميان انواع منابع تجديدپذير 

باشند که قابليت توليد ¬می
انرژی از اشکال مختلف، گاز، 

از سوی . مايع و جامد را دارند
ديگر انواع منابع زيست توده 

ف جامد همچون پسماندهای مختل
و مايع در صنايع مختلف، 

توانند تامين کننده بخشی از ¬می
انرژی مورد نياز صنايع در 

بخشهای الکتريسيته، سوخت و 
صنايع کانديد اين . حرارت باشد

پروژه، اغلب صنايع مواد غذايی
باشد که ¬و صنايع وابسته می

توانند با بکارگيری فنآوری ¬می
مناسب با منابع زيست توده 

خود، از فنآوريهای توليدی 
گيری الزم را ¬مناسب بهره
 .داشته باشد

١٣
٩۶ 

۶٠
٣ 

پژوهش فنی و اقتصادی 
خالص سازی بيوگاز 

توليدی با هدف تزريق به 
 شبکه گاز سراسری

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

برق يا توليد 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

بررسی استانداردهای  -
تزريق گاز در شبکه 

بررسی و -سراسری گاز 
سنجی قابليت ¬امکان

تزريق بيوگاز به شبکه 
انجام  -سراسری 

مطالعات فنی و اقتصادی 
تزريق بيوگاز به شبکه 

طراحی  -سراسری 
پايلوت تزريق بيوگاز به 

 شبکه سراسری گاز 

يکی از ويژگيهای بارز و مهم 
توده، وجود ¬منابع زيست

خاصيت تخمير و فسادپذيری 
حاصل . باشد¬خودبخودی می

اين فسادپذيری، توليد بيوگاز 
باشد که قسمت اعظم آن ¬می

.باشد¬ماده قابل اشتعال متان می
در صورتی که منابع 

توده در يک جا متمرکز ¬زيست
ميزان توليد بيوگاز نيز . باشند
يکی از . يار باال خواهد بودبس

١٣
٩۶ 
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مناطق مستعد و مناسب برای 
جمع آوری مصرف بيوگاز، 
های ¬مراکز دفن زباله و سامانه
تصفيه فاضالبهای شهری 

اين حجم از بيوگاز . باشند¬می
توليدی، قابليت تزريق به شبکه 
گاز سراسری شهری را خواهد 

در اين ميان نکته اساسی . داشت
خورنده  قابل تامل وجود گازهای

در بيوگاز توليد شده از منابع 
باشد که ¬زيست توده می

تواند مشکالت بسيار زيادی¬می
به شبکه گاز سراسری و 

تجهيزات مرتبط با آن دارد 
در اين پروژه ضمن . نمايد

شناسايی استانداردهای گاز 
تزريق شده به شبکه گاز 

سراسری، به بررسی و شناخت 
فنآوريهای تصفيه و خالص 

و شرايط اختالط بيوگاز وسازی 
 .گاز شهری پرداخته خواهد شد

۶٠
۴ 

پژوهش و کسب دانش 
فنی تبديل بيوگاز به 

سوخت مايع با استفاده از 
 فناوری های مدرن

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

برق يا توليد 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

بررسی و شناخت  -
مفاهيم اوليه 

بيوپااليشگاههای زيستی 
پذيری¬در جهان و امکان

تطبيق آن با شرايط بومی 
شناخت، طراحی  -ايران 

و اجرای توليد سوخت از 
 -بيوگاز در آزمايشگاه 

انجام مطالعات مربوط به 
سنجی احداث ¬امکان

ه در مقياس بيوپااليشگا
 پايلوت 

بيوگاز يکی از محصوالت اوليه 
حاصل فرآيند تخمير فسادپذيری 

. باشد¬در منابع زيست توده می
اين گاز دارای بخش قابل 

باشد که ¬ای متان می¬مالحظه
دارای ارزش حرارتی مناسبی 

جهت توليد انرژی چه بصورت 
حرارتی و چه بصورت سوختی 

يکی از فنآوريهای بروز . دارد
گيری از بيوگاز تبديل آن ¬بهره

به انواع سوختهای مايع با کمک 
فنآوريهای شيميايی و تجهيزات 

اين فنآوريها . باشد¬مربوطه می
که امروز به بيوپااليشگاههای 

باشند ¬زيست توده مرسوم می
قابليت توليد انواع مواد شيميايی 

باشند در اين ¬از بيوگاز می
پروژه ضمن شناخت مفاهيم 

يوپااليشگاهها، به بررسی اوليه ب
امکان توليد انواع مواد سوختی 
در مقياس آزمايشگاهی پرداخته 

 .خواهد شد

١٣
٩۶ 

۶٠
۵ 

پژوهش و کسب دانش 
فنی استفاده از نانوذرات 

برای افزايش بازدهی بيو 
 گاز توليدی

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

برق يا  توليد
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

باال بردن راندمان توليد _
بيوگاز و افزايش بهره 

آشنايی با _وری سيستم 
روشهای بهبود عملکرد 

توليد بيوگاز در حوزه 
 نانو 

فناوری های نانو هم اکنون سهم 
قابل توجهی را در پيشرفت های 
فناوری به خود اختصاص داده 

غشاها نيز در باال اند، از نانو 
بردن کيفی و کمی بيوگاز و 
خالص سازی گاز توليدی ، 

سولفور زدايی و جلوگيری و 
ازبين بردن باکتريهای توليد 

١٣
٩۶ 
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کننده سولفيد هيدروژن در سيستم
های توليد انرژی استفاده می 

 .شود

۶٠
۶ 

پژوهش و کسب دانش 
فنی مزايای عددی و کيفی

ای استفاده از غشاه
تصفيه کننده بيوگاز 

حاصل از بيو راکتورها 
نسبت به تصفيه کننده 

 های مرسوم

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

کيفيت باالی پساب _ 
خروجی و عاری از 

-باکتری و پاتوژنها 
فضای مورد نياز کاهش 
افزايش بهره _سيستم 

 وری سيستم 

درسال های اخير روش های 
قديمی فيلتراسيون با فرآيندهای 

در اين .غشايی تکامل يافته اند 
فرآيندها از غشاهای نيمه تراوا 

به عنوان عامل اصلی جداسازی 
کنترل خوب . استفاده می شود

فعاليتهای بيولوژيکی، کيفيت 
و عاری ازباالی پساب خروجی 

باکتری و پاتوژنها، نياز به 
فضای کم و تحمل نرخ 

بارگذاری باال از جمله مزايای 
 . راکتورهای غشايی هستند

١٣
٩۶ 

۶٠
٧ 

پژوهش و کسب دانش 
فنی مواد و کاتاليست های
نانو جهت ارتقاء عملکرد 
فن آوری های تبديل منابع

 زيست توده

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

بررسی فرايند عملکرد _ 
و وضعيت روز دنيا در 
 کاربرد نانوکاتاليست ها

علم نانو که تمام   در زمينه
ها از لحاظ  ها و فناوری دستگاه

تر  اندازه کوچک و کوچک
ند و خواص بهبود شو می
ها ميدان  يابند، کاتاليست می

کاربردی مهمی محسوب 
ها موادی  نانوکاتاليست. شوند می

مهم در فرايندهای شيميايی، 
جويی در  توليد انرژی و صرفه

انرژی، و جلوگيری از 
محيطی  های زيست آلودگی

توليد مقادير .  شوند محسوب می
زياد محصوالت با استفاده از 

قيمت،  خام ارزان فراوری مواد
فرايندهای تبديل شيميايی 

غيرمضر برای محيط زيست با 
انرژی، و   مصرف بهينه

قيمت با  های ارزان کاتاليست
های  کاهش مصرف، انگيزه

های  کاتاليست  اصلی توسعه
 . پيشرفته هستند

١٣
٩۶ 

۶٠
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در تکنيک های پژوهش 
فرآيند افزايش سرعت 

هضم بی هوازی در 
راکتورهای توليد برق از 

پسماندهای فساد پذير و 
زباله های شهری و 

 طراحی و ساخت پايلوت

سازمان
انرژي 
هاي نو
(ايران 
 )سانا 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

ند مواد کاهش زمان ما
اوليه،باال رفتن بازدهی 

سيستم به لحاظ فنی و 
اقتصادی، کاهش اثرات 

 سوء زيست محيطی

يکی از مشکالت فرآيند هضم 
بيهوازی طوالنی بودن زمان 

ماند مواد اوليه در مخزن های 
نگهداری و هاضم ها می باشد 
که به لحاظ اقتصادی و زيست 

محيطی هزينه زيادی رو به 
نمايد،ضروریسيستم تحميل می 

بنظر ميرسد که مطالعاتی جهت 
کاهش اين زمان و افزايش 

سرعت در قسمتهای مختلف 
. فرايند هضم انجام شود

فنآوری : توضيحات تکميلی
هضم بيهوازی مواد فسادپذير، 

يکی از فنآوريهای اثبات شده در 
موضوع استحصال انرژی از 

١٣
٩۶ 
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منابع فسادپذير آلی و بخصوص 
. باشد¬زائدات جامد شهری می

اين فرآيند بطور سنتی بسيار 
زمانبر بوده و متناسب با شرايط 

منابع و مواد ورودی، اقليم 
منطقه نوع فنآوری بکار رفته و 

دارای سرعت واکنش ... 
متفاوتی در هضم و تخمير مواد 

. باشد¬آلی موجود در هاضم می
يکی از تکنيکهايی که امروزه 
مورد تحقيق و پژوهش قرار 

نوز بصورت گيرد و ه¬می
تجاری عرضه نشده است، 

تکنيک هضم مواد فسادپذير در 
باشد که ¬فاز خشک و سريع می

دارای شرايط اوليه متفاوتی از 
) مرطوب(تکنيک سنتی و يا تر 

در اين تکنيک که به . باشد¬می
فنآوری بيشتر از نوع منابع 

مواد . باشد¬ورودی حساس می
فسادپذير بدون اختالط با آب و 

ميزان مواد خشک منابع با تنظيم
ورودی وارد راکتور شده و 

تحت شرايط بيهوازی و با 
سرعت باال مورد تخمير و 

. گيرند¬فسادپذيری قرار می
کامًال واضح است در صورت 

افزايش سرعت هضم در 
راکتور، حجم راکتور به مراتب 

کاهش يافته و موجب کاهش 
گذاری و -های سرمايه¬هزينه

 تسريع در بازگشت زمان
. گذاری خواهد شد¬سرمايه

امروزه تحقيقات و پژوهشهای 
زيادی در اين خصوص انجام 

رود در ¬شود و اميد می¬می
آينده کوتاه مدت اين فنآوری در 

کشورهای با اقليم خشک، 
جايگزين فنآوری هضم سنتی 

 . گردد

۶٠
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چالشهاي توسعه بررسی 
نيروگاههای زباله سوز 

در استان و طراحی 
ساختار و مکانيزم مناسب

جهت ايجاد انگيزه در 
بخش خصوصی برای 

 ورود به اين بخش

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

مازندرا
 ن

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

طراحی و تدوين سازکار 
اسب از جمله قرارداد من

تضمين نحوه تامين زباله 
برای سرمايه گذاران 

 بخش خصوصی

حجم توليد بسيار باالی زباله  -١
در استان و دپوی آنها در 

مکانهای نامناسب که تاثيرات 
منفی بر روی آب آشاميدنی و 
 -٢. محيط زيست در استان دارد

امکان توليد برق از زباله در 
تجديدپذيرراستای توسعه انرژی 

١٣
٩۶ 
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بررسی و کشف چالش 
هاي توسعه نيروگاه های 

زباله سوز در استان 
هرمزگان و طراحی 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد

برق يا توليد 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست

طراحی و تدوين سازکار 
مناسب به منظور حفظ 

محيط زيست برای توليد 
انرژی و تدوين 

با توجه اکو توريسم بودن استان 
د بسيار هرمزگان و حجم تولي

باالی زباله در استان و جمع 
آوری آن ها در مکان های 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

ساختار و مکانيزم مناسب
جهت ايجاد انگيزه در 
بخش خصوصی برای 

 ورود به اين بخش 

هرمزگ
 ان

سازکارهای مناسب  توده پذير
قرارداد جهت تامين 

تضمينی نحوه تامين زباله
برای سرمايه گذاران 

 بخش خصوصی 

مناسب و نامناسب که تاثيرات 
منفی بر روی بهداشت و سالمت

تامين آب آشاميدنی و محيط 
زيست در استان هرمزگان دارد 

و همچنين ايجاد بسترهای 
مناسب و الزم برای امکان توليد 
برق از زباله در راستای توسعه 

دپذير در استان انرژی تجدي
 . هرمزگان

۶١
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امکان سنجی استفاده از 
نيروگاه های کوچک 

زيست توده در شرکت 
توزيع نيروی برق 
 آذربايجان شرقی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق يا 
حرارت با 
استفاده از 

انرژي زيست
 توده

امکان سنجی استفاده از 
نيروگاه های کوچک 

زيست توده در شرکت 
توزيع نيروی برق 
 آذربايجان شرقی

توسعه استفاده از انرژی های 
 تجديد پذير

١٣
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۶١
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بررسی تجربی تاثير گرد 
و غبار محيطی بر 
عملکرد يک آرايه 

فتوولتاييک با در نظر 
تاثير سند بالست گرفتن 

 در استان کرمان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

مطالعات 
زيست 

محيطي 
هاي   انرژي
نو و 

 تجديدپذير

تعيين ميزان نشست گرد 
و غبار بر روی يک 
سلول فتوولتاييک با 

زوايای مختلف شيب در 
يک بازه ی زمانی يکساله

تعيين مقدار کاهش  -٢
دريافتی به عنوان تابش 

تابعی از مقدار غبار 
انباشه شده در زوايای 

تعيين  -٣مختلف مدول 
رابطه مقدار نشست گرد 
و غبار بر حسب زوايای 

مختلف شيب مدول 
تاثير گرد  -۴فتوولتاييک 

و غبار انباشت شده بر 
توان مدول فتوولتاييک 

در زوايای مختلف شيب 
تعيين جنس و اندازه  -۵

ه بر ذرات نشسته شد
روی مدول فتوولتاييک 

تعيين زاويه بهينه  -۶
مدول فتوولتاييک با توجه
به ميزان غبار نشسته شده

تعيين دوره تميزکاری  -٧
بهينه سطوح جهت به 

حداقل رسانی تاثير گرد و
غبار بر توان مدول 

 فتوولتاييک 

به منظور افزايش بازده سلول 
فتوولتاييک، بايد سطح آن در 

ری نگه داشته شده دمای پايين ت
و گرد و غبار و آلودگی از سطح

اين در حالی است . آن پاک شود
که نشست گرد و خاک و آلودگی 
ها بر سطح مدول موجب کاهش 

تابش دريافتی بوسيله سطح 
سلول و در نتيجه کاهش جريان 
اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز و 

درنتيجه کاهش توان توليدی 
د و همچنين گر. سيستم می شود

خاک باعث کاهش سطح آزاد 
سطح پوشيده نشده با گرد و (

مدول شده و درنتيجه ) خاک
ميزان دريافت تابش بوسيله 

مدول فتوولتاييک را کاهش می 
دهد که اين امر موجب کاهش 

با . توان توليدی آن خواهد شد
توجه به شرايط خاص جوی 

استان کرمان بررسی تجربی اين
می موضوع اهميت ويژه ای پيدا

 .کند

١٣
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بررسی فنی و تعيين 
حداکثر قابليت تزريق 

انرژی های تجديدپذير در
قالب مولد های توليد 

پراکنده و ريز شبکه ها 
در حوزه شبکه برق 

غرب و ارائه 

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
 غرب

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
و بررسي 
مسائل فني 

اتصال 
مولدهاي 

انرژي نو به 
شبكه 

در اين پروژه با مطالعه و
بررسی فنی ، سقف 

ميزان توليد انرژی های 
تجديدپذير مورد نياز 
شبکه برق غرب با 

رعايت قيود 
ولتاژ،فرکانس،توان(شبکه

حفظ امنيت و پايداری شبکه و 
 تداوم انتقال انرژی 

١٣
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١٠در افق .....) راکتيو و سراسري راهکارهای الزم
ساله با انجام محاسبات و 

افزارهای  بکارگيری نرم
مورد نياز مشخص 

گرديده و نتايج بعنوان 
مطالعات و تحقيق فاز 
صفر در اختيار برق 

غرب قرار گرفته و مرز 
خطرناک درتوليد انرژی 

های تجديدپذير جهت 
جلوگيری از ناپايداری و 

حفظ امنيت شبکه برق 
غرب مشخص و 

راهکارهای الزم نيز با 
اولويت بندی در 

خصوص نحوه اتصال 
ا و حفظ مولده

پارامترهای شبکه در 
محدوده مجازو تشريح 
 هريک ارائه ميگردند 

۶١
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بررسی عوامل آلودگی 
هارمونيکی شبکه برق با 

تاکيد بر نيروگاههای 
 تجديدپذير

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
و بررسي 
مسائل فني 

اتصال 
مولدهاي 

انرژي نو به 
شبكه 

 سراسري

بررسی آلودگی 
هارمونيکی در نقاط 

مختلف شبکه نشان داده 
است که نقاطی از شبکه 

دارای آلودگی 
با .هارمونيکی باال است

توجه به اينکه عمدتا منشا 
توليد آلودگی در بخش 

يباشند و توزيع مستقر م
در بعضی مناطق آلودگی 
در شبکه انتقال نيز بروز 

مينمايد، مسئله ميزان 
انتشار و وضعيت تشديد 

آلودگی خصوصا بين 
سطوح مختلف ولتاژ 

نيروگاههای. مطرح است
با منابع تجديدپذير توليد 

انرژی به علت استفاده از 
ادوات الکترونيک قدرت 

عامل توليد هارمونيک 
ه توزيع هستند که در شبک

از آنجا که . قرار ميگيرند
روند انتشار و تشديد و 

تضعيف هارمونيک در 
شبکه به ساختار شبکه 
مرتبط ميباشد، ميزان 

تاثير نيروگاههای با منابع
تجديدپذير بر آلودگی 
هارمونيکی نياز به 
با . بررسی دقيقتر دارد

توجه به روند رو به رشد 
استفاده از نيروگاههای با 

ترويج، نصب و راه اندازی 
نيروگاههای با منابع تجديدپذير 

نيازمند صرف هزينه و سرمايه 
چنانچه وجود اين . گذاری است

نيروگاههای باعث ايجاد آلودگی 
هارمونيکی و کاهش کيفيت توان
شود، موانعی در بهره برداری 
بهينه و موثر از اين سرمايه در 

آينده به وجود آمده و حفظ کيفيت 
توان شبکه نيازمند سرمايه 

اری اضافی جهت حل گذ
مشکالت به وجود آمده خواهد 

لذا الزم است با انجام . بود
بررسيهای مرتبط ميزان 

هارمونيکهای ايجاد شده توسط 
نيروگاههای با منابع تجديدپذير 

پيش از سرمايه گذاری مشخص 
شده و راهکارهای الزم به 

.منظور کاهش آنها به اجرا درآيد

١٣
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يدپذير و تمايل ومنابع تجد
تاکيد بر استفاده از آنها 

در برنامه توسعه شبکه، 
بايد تبعات و روند تاثير 
اين نيروگاهها بر کيفيت 

توان شبکه مشخص شود 
و هزينه های اصالح 

کيفيت توان در محاسبات 
صرفه اقتصادی و زيست 
محيطی استفاده از آنها در

 . نظر گرفته شود

۶١
۵ 

و مقايسه حضور بررسی 
توليد پراکنده و 

نيروگاههای تجديد پذيردر
شبکه های توزيع وتاثير 
ان بر قابليت اطمينان و 

کنترل توان راکتيو شبکه 
 توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
و بررسي 
مسائل فني 

اتصال 
مولدهاي 

انرژي نو به 
شبكه 
 سريسرا

با افزايش منابع توليد 
پراکنده و انرژی های نو 
درسيستم توزيع وبرنامه 

ريزی جهت ادقام 
 نيروگاهها برای استان 

دست يابی به يک روش فنی و 
اجرايی برای افزايش قابليت 

 اطمينان و کنترل بار 

١٣
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فنی و اقتصادی تاثير 
نيروگاههای توليد پراکنده 
بر کاهش پيک بار استان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
و بررسي 
مسائل فني 

اتصال 
مولدهاي 

انرژي نو به 
شبكه 

 سراسري

آاهش مصرف و مديريت
انرژي در داخل نيروگاه 

وکاهش  بهبود پيک بار استان
 تلفات در جهت تعهدات شرکت

١٣
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بررسی عوامل موثر در 
مقدار بار مورد تقاضای 

مصرف کننده و تعيين 
محدوده تغييرات بار 

الکتريکی برای روزهای 
آينده با توجه به عدم 

 قطعيت منابع تجديد پذير

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
و بررسي 
مسائل فني 

اتصال 
مولدهاي 

انرژي نو به 
شبكه 

 سراسري

استخراج محدوده 
تغييرات بار در روزهای 

آينده با حضور منابع 
 توليد پراکنده

با توجه به عدم قطعيت انرژی 
های تجدی پذير و لزوم برنامه 

ريزی دقيق بار جهت برای پيش 
د مدت و کوتاه مدت بينی بار بلن

نياز است عوامل تاثير گذار بر 
بار مورد تقاضا مورد ارزيابی 
قرار گيرد در کنار عدم قطعيت 

 انرژی های تجديد پذير

١٣
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طراحی و پياده سازی 
يک ميکروگريد با تعداد 

مشترکين محدود به 
صورت پايلوت در استان 

 يزد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
توسعه شبكه 

توزيع در 
آنار منابع 

انرژي 
 تجديدپذير

طراحی و پياده سازی 
يک ميکروگريد درشبکه 

 توزيع استان يزد

با توجه به شروع به کار گيری 
DG ها و از آن مهمترDER  از

جنس فتوولتائيک در استان يزد 
عنوان يکی از مستعدترين به 

مناطق به نظر ميرسد لزوم 
بکارگيری ساختارهای نوين 

شبکه وابسته به اين تجهيزات 
کمک شايانی به بهبود کارايی 
ساختار ها و تکنولوژی های 

زير داشته باشد لذا در اين پروژه
سعی ميشود با پياده سازی يک 

منطقه پايلوت امکان بهره گيری 
.بررسی شود ...از اين ساختار و

١٣
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پيش بينی توليد منابع 
توليد پراکنده در محيط 

شرآت 
توزيع 

 انرژي
هاي 

ريزي   برنامه
توسعه شبكه 

جايابی بهينه منابع  -١
توليد پراکنده در شبکه 

امروزه به کارگيری منابع توليد 
پراکنده در سيستم های قدرت به 

١٣
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  نيروي  توزيع
برق 

استان 
 تهران

نو و 
تجديد
 پذير

توزيع در 
آنار منابع 

انرژي 
 تجديدپذير

پيش بينی توليد  -٢توزيع 
ناشی از منابع توليد 

پراکنده جهت افزايش 
 -٣قابليت اطمينان شبکه 

بررسی نقش توليد منابع 
ت تلفات شبکهوليد 
 پراکنده در کاهش

. افزايش است سرعت در حال
های  در ميان انواع انرژی

تجديدپذير، انرژی باد به عنوان 
يکی از مهم ترين منابع توليد 
پراکنده، از جايگاه ويژه ای 

با وجود اين، . برخوردار است
به دليل نوسانات سرعت باد و 

عدم قطعيت حاکم بر آن، برنامه 
ريزی برای توليد توان در 

با توربين های بادی، در مقايسه 
ساير منابع توليد پراکنده، با 

چالش های بيشتری مواجه است

۶٢
٠ 

مدلسازی نيروگاههای 
خورشيدی و بررسی 

پايداری شبکه در حضور 
اين نيروگاه ها و همچنين 

اثر اختالالت شبکه بر 
 پايداری اين نيروگاه ها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

ريزي   برنامه
توسعه شبكه 

توزيع در 
آنار منابع 

انرژي 
 تجديدپذير

يافتن مدل بهينه برای 
نيروگاه های خورشيدی 
متصل به شبکه به منظور
 شبيه سازی و تحليل آنها

به دليل سير صعودی سرمايه 
گذاری در زمينه نيروگاه های 

 خورشيدی

١٣
٩۶ 

۶٢
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امکان سنجی استفاده از 
ريز مولدهای همزمان 

-Micro(برق و حرارت 
CHP  ( در شبکه فشار

ضعيف و بررسی آثار آن
در حفاظت و کيفيت توان 

 شبکه توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق و 
حرارت با 
استفاده از 

هاي   سيستم
هيبريد 
 رتجديدپذي

امکان سنجی استفاده از 
ريز مولدهای همزمان 

-Micro(برق و حرارت 
CHP  ( در شبکه فشار

ضعيف و بررسی آثار آن
در حفاظت و کيفيت توان 

 شبکه توزيع

توسعه استفاده از انرژی های 
 تجديد پذير

١٣
٩۶ 

۶٢
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مديريت شبکه های توزيع
عرضه کننده برق و گرما

در حضور واحدهای 
CHP 

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

توليد برق و 
حرارت با 
استفاده از 

هاي   سيستم
هيبريد 

 تجديدپذير

 CHPتوسعه واحدهای 
در شبکه توزيع و نقش آن
در هوشمندی شبکه ورود

به  MCHPسيستم های 
شبکه و نقش آن در پيک 

 شبکه

توليد همزمان برق و فناوري 
عبارت است از  CHPحرارت

استفاده از يك منبع انرژي براي 
توليد دو شكل معمول انرژي 
يعني الكتريكي و حرارتي در 

با بكارگيري اين . محل مصرف
روش اتالفات حرارتي و 

الكتريكي تا حد زيادي آاهش مي
در سه دهه اخير پس از . يابد

افزايش عمده بهاي سوخت، 
ث سوخت جايگزين، اهميت بح

افزايش آارآيي انرژي و آاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي، تمايل
به استفاده از فن آوريهاي جديد 
از جمله توليد همزمان برق و 

يكي. حرارت افزايش يافته است 
از آاربردهاي اصلي اين 

)CHP ( فناوري، بخش صنعت
در حال حاضر به دليل. مي باشد

رارت و ديماند باال و تقاضاي ح
برق همزمان و نسبتًا يكنواخت 
در اين بخش، توليد همزمان برق

و حرارت در سطح دنيا به 
صورت گسترده اي توسعه يافته 

در آشور ما به داليل . است
مختلف مانند عدم آگاهي 

١٣
٩۶ 
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صاحبان صنايع، پايين بودن 
قيمت حامل هاي انرژي و آم 

رنگ بودن استانداردهاي الزم 
انتشار براي مصرف انرژي و 

آالينده هاي زيست محيطي، 
استفاده از اين فناوري توسعه 

 .نيافته است 

۶٢
٣ 

بهينه سازی چند هدفه 
برای طراحی واحدهای 
توليد پراکنده با در نظر 

 گرفتن مدلهای بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

مطالعات 
سنجي   امكان

استفاده از 
هاي   انرژي
نو و 

 تجديدپذير

کنترل  -توليد پراکنده
١٣ بررسی رفتار بار  شبکه

٩۶ 

۶٢
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بررسی احتمال و قوع 
پديده تشديد زير سنکرون 

در شبکه استان بر اثر 
نصب نيروگاه های بادی 
و راه حل های جلوگيری 

 از آن

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

مطالعات 
سنجي   امكان

استفاده از 
هاي   انرژي
نو و 

 تجديدپذير

بررسی احتمال وقوع 
پديده تشديد زير سنکرون 

در شبکه استان بر اثر 
نصب نيروگاههای بادی 
.ضروری به نظر ميرسد

باد موجود در منطقه و پتانسيل 
بحث بر روی ساخت 

نيروگاههای بادی با ظرفيت باال 
و استفاده از اين نوع نيروگاه 

بعنوان تجربه ای جديد در استان 
نياز به بررسی مسائل پايداری 
شبکه با حضور اين نوع نيروگاه

 را دوچندان نموده است

١٣
٩۶ 

۶٢
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تحليل پايداری ورود 
دهای ديناميکی واح

بزرگ بادی و خورشيدی

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

مطالعات 
سنجي   امكان

استفاده از 
هاي   انرژي
نو و 

 تجديدپذير

انجام مطالعات دقيق 
پايداری ديناميکی اين 

نيروگاهها در منطقه و 
تعيين يک حد مجاز جهت

اين نيروگاهها يک 
 .ضرورت می باشد

با توجه به گسترش روز افزون 
متقاضيان احداث نيروگاه تجديد 

پذير در استان س و ب که 
تقريبا در دو نقطه ميل نادر و 

 .گراغه متمرکز می باشند

١٣
٩۶ 

۶٢
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بررسی و امکان سنجی و
ارزيابی فنی و اقتصادی 

-بادی(انرژی های نو
در مناطق )...خورشيدی

مختلف شرکت توزيع 
 برق غرب مازندران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

مطالعات 
سنجي   امكان

استفاده از 
هاي   انرژي
نو و 

 تجديدپذير

ارايه بسته نرم افزاری 
وسخت افزاری مطالعات 

انجام شده با قابليت 
خروجی برای مکانهای 

 مختلف 

توجه به سياست کالن وزارت  با
نيرو ودولت محترم جهت استفاده

ازانرژی های تجديد پذير 
وتشويق وهدايت سرمايه گذران 
دراين مسير با توجه به شرايط 
اقليمی منطقه غرب مازندران 
نياز است که برای هر قسمت 
ازانرژی های تجديد پذير به 
تفکيک منطقه مطالعات پهنه 

م گردد بندی وامکان سنجی انجا
تا شرکت توزيع جهت هدايت 

وتشويق استفاده ازاين انرژی ها 
 با مطالعه وآگاهی اقدام نمايد

١٣
٩۶ 

۶٢
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طراحی و اجرای پارک 
 انرژی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

دانش تدوين 
فني به منظور

سازي   بومي
هاي   سيستم

  تبديل انرژي
هاي 

 تجديدپذير

با توجه به اينكه ساالنه 
هزينه قابل توجهي براي 
آموزش و فرهنگ سازي 
در زيمنه آاهش مصرف 

انرژي صورت مي 
، با اجراي اين .گيرد

طرح مي توان عالوه بر 
استفاده موثر از انرژي 

با توجه به اينكه در فضاي بازي 
انواعي  پارك هاي سطح شهر، 

از اسباب بازي هاي حرآتي و 
از طرفي  دوار وجود دارد و

جنب و جوش و انرژي آودآان 
و حتي بزرگ ساالندر زمان 
ورزش و بازي مي تواند به 

عنوان منبعي براي توليد انرژي 

١٣
٩۶ 
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هاي موجود و آاهش 
توليد انرژي وهزينه هاي 

مضرات ناشي از آن، 
طراحي را به گونه اي 

انجام داد آه افراد جامعه،
خصوصا آودآان، به 

صورت عيني و از 
نزديك با فرايند توليد برق
 و زحمات آن آشنا شوند

الكتريكي مورد نياز در تاسيسات
همان ...) از جمله روشنايي و (

 .پارك مورد استفاده قرار گيرد

۶٢
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بررسي فني و اقتصادي 
روشهاي خنك سازي 
سلولهاي خورشيدي 

شرآت برق منطقه اي 
زنجان به منظور افزايش 

 بازدهي آنها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

زنجان

 انرژي
هاي 
نو و 
تجديد
 پذير

تدوين دانش 
فني به منظور

سازي   بومي
هاي   سيستم

  تبديل انرژي
هاي 

 تجديدپذير

سلول هاي بازده 
خورشيدي با افزايش دما 

به طرز چشمگيري 
مشخصات .آاهش ميابد

پانل هاي خورشيدي 
نصب شده در شرآت 
برق منطقه اي زنجان 

نشان ميدهد زمانيكه دماي
درجه سانتيگراد  ٢۵پانل 

افزايش مي يابد توان پانل 
. درصد افت مي آند ١٠

هدف پروژه يافتن روشي 
مقرون به صرفه براي 

از گرم شدن جلوگيري 
سلول ها و افزايش 

 .بازدهي است

لزوم استفاده از انرژي هاي پاك 
به جاي سوخت هاي فسيلي براي
حفاظت از محيط زيست بر آسي

سلول هاي . پوشيده نيست
خورشيدي يكي از منابع انرژي 

افزايش . پاك به شمار مي روند
بازدهي اين سلول ها از طريق 

آم آردن دماي دستگاه مورد 
مي تواند در مقدار نهايي  نظر

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

١٣
٩۶ 
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بررسی قيمت دهی يک 
ريز شبکه در بازار روز 
بعد براساس روش برنامه

ی در ريزی کاتوره ا
 شبکه برق ايران

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
هرمزگ

 ان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

ريز شبکه ها هماهنگی 
الزم در زمينه منابع توليد

و مصارف را در خود 
بازار انجام می دهد و در 

برق نيز برای روز آينده 
يا زمان واقعی برای 

کاهش هزينه های بهره 
برداری بعنوان يک نهاد 
. مستقل را بر عهده دارد
مسئله پيشنهاد قيمت با 

چالش های عدم قطعيت 
شامل توان خروجی توليد 

انرژی (پراکنده نامطمئن 
، )خورشيدی وبادی

تغييرات بار و قيمت 
بازار در روز آينده يا 

بازار زمان واقعی 
روش ترکيبی. روبروست

برنامه ريزی کاتوره 
سخت در اين پروژه /ای

برای کمينه کردن هزينه 
های بهره برداری ارائه 

 .می شود

گسترش شبکه های هوشمند در 
سراسر دنيا و فوائد آن بر همه 

از اينرو در اين . آشکار است
پروژه روش بهينه پيشنهاد قيمت 

ه در يک ريز در بازار روز آيند
شبکه متشکل از عناصر توليد 

پراکنده با توليد نامطمئن، منابع 
ذخيره انرژی الکتريکی، توليد 

پراکنده قابل ديسپاچ و بار با 
واکنش نسبت به قيمت بازار 

برق مورد بررسی قرار خواهد 
 .گرفت

١٣
٩۶ 

۶٣
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روش تعيين قيمت تدوين 
تمام شده انتقال انرژي 

براساس ) ترانزيت(برق

شرآت 
برق 
  منطقه

مطالعا
ت 

کالن 

مطالعات 
 بازار برق

تغيير ساختار وظيفه ایبا 
شرکت های برق منطقه 

ای و جداسازی بخش 

تامين برق مطمئن و پايدار 
براساس رويکردهای نوين 

 صنعت برق 

١٣
٩۶ 
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روش برنامه ريزی 
کاتوره ای براساس 

پوشش دهی هزينه هاي 
جاري و سرمايه گذاري 

شرآتهاي برق منطقه اي 

اي 
هرمزگ

 ان

انرژی
 ,

اقتصاد
ي و 
مديري
 تي

توليد از شرکت های برق 
منطقه ای در کشور، پيدا 

کردن قيمت تمام شده 
انتقال انرژي برق 

براساس روش ترکيبی 
برنامه ريزی کاتوره ای ،
برای کمينه کردن هزينه 

های بهره برداری 
بررسی و ارائه و تعيين 

که  می گردد به نحوی
کليه هزينه های شرکت 

برق منطقه ای شامل 
توسعه شبکه، نگهداری و

را تحت .. تعميرات و
 . پوشش خود درآورد

۶٣
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عقد قرارداد و سازوکار 
نحوه ی حضور سيستم 
های ذخيره ساز انرژی 

 در بازار برق ايران

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

يكي از مسائلي آه 
امروزه در سيستم هاي 

قدرت به ويژه شبكه 
قدرت ايران مورد توجه 

ريزان، بهره ¬برنامه
اران سيستم قدرت و برد

بازار برق قرار دارد، 
تغييرات زياد و عدم 

يكنواخت بودن منحني بار
در ساعات مختلف شبانه 

اين موضوع . روز است
منجر شده است تا تنها در 
ساعات پيك بار از تمامي 
ظرفيت نصب شده توليد 
آشور استفاده شود و در 
ساعات آم باري و ميان 

باري مقدار زيادي از 
نصب شده خارج  ظرفيت

که اين . از مدار باشد
وری و ¬مشکل بهره

راندمان سيستم های 
.دهد¬قدرت را کاهش می

درنتيجه، اين موضوع 
محققان را برآن داشته 

است تا با نگاهي به 
تجربيات بشر و پيش 

سازي از ¬زمينه ذخيره
ديرباز، در انديشه ذخيره 

آردن انرژي الكتريكي 
بدين منظور . باشند
احداث منابع  توان¬می

ساز انرژی از ¬ذخيره
های ¬جمله نيروگاه

ای را ¬ای ذخيره¬تلمبه
ها ¬اين نيروگاه. نام برد

با قابليت جابجايی بار و 
همچنين مشارکت فعال 

يكي از مسائلي آه امروزه در 
سيستم هاي قدرت به ويژه شبكه 

ه قدرت ايران مورد توج
ريزان، بهره برداران ¬برنامه

سيستم قدرت و بازار برق قرار 
دارد، تغييرات زياد و عدم 

يكنواخت بودن منحني بار در 
.ساعات مختلف شبانه روز است
اين موضوع منجر شده است تا 
تنها در ساعات پيك بار از تمامي
ظرفيت نصب شده توليد آشور 

استفاده شود و در ساعات آم 
اري مقدار زيادي باري و ميان ب

از ظرفيت نصب شده خارج از 
که اين مشکل . مدار باشد

وری و راندمان سيستم ¬بهره
. دهد¬های قدرت را کاهش می

درنتيجه، اين موضوع محققان 
را برآن داشته است تا با نگاهي 
به تجربيات بشر و پيش زمينه 

سازي از ديرباز، در ¬ذخيره
انديشه ذخيره آردن انرژي 

بدين منظور . اشندالكتريكي ب
توان احداث منابع ¬می

ساز انرژی از جمله ¬ذخيره
ای ¬های تلمبه¬نيروگاه
اين . ای را نام برد¬ذخيره
ها با قابليت جابجايی ¬نيروگاه

بار و همچنين مشارکت فعال در 
کنترل فرکانس شبکه از يک سو 

با (و کاهش قيمت تمام شده برق 
وری و راندمان ¬افزايش بهره
از سوی ديگر، ) سيستم قدرت

خدمات مفيدی را برای 
برداران سيستم و بازار ¬بهره

بنابراين . آورند¬برق فراهم می
انتظار می رود در اين پروژه 
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در کنترل فرکانس شبکه 
از يک سو و کاهش قيمت

با افزايش (تمام شده برق 
وری و راندمان ¬بهره

از سوی ) سيستم قدرت
دی را ديگر، خدمات مفي

برداران ¬برای بهره
سيستم و بازار برق فراهم

بنابراين . آورند¬می
انتظار می رود در اين 

پروژه نحوه حضور اين 
نوع منابع در بازار برق 

ايران تحت شرايط و 
قوانين موجود بررسی و 

 .مشخص گردد

نحوه حضور اين نوع منابع در 
بازار برق ايران تحت شرايط و 

قوانين موجود بررسی و 
 .مشخص گردد

۶٣
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در خصوص تحقيق 
استاندارد وضع حق 
الزحمه رسيدگی به 

اعتراض در راستای 
حذف اعتراضات واهی 

در بازار برق ساير 
کشورها و ساير مراجع 

قضايی و دادرسی در 
کشور و تدوين پيش نوس 

 دستورالعمل

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

ارسال اعتراضات ببا 
بازيگران بازار برق می 

بايست رسيدگی به اين 
اعتراضات صورت 

اين اعتراضات گاه. پذيرد
درست بوده و گاه اشتباه 

بوده واز عدم آگاهی 
بازيگر مربوطه به قوانين

و مقررات موجود می 
در حال حاضر . باشد

نحوه برخورد با 
بازيگران، اعم از آنها که 

ز با مطالعه و آگاهی ا
قوانين و مقررات و به 

درستی اعتراض می 
نمايند با بازيگری که 

بدون آگاهی و مطالعه از 
قوانين و مقررات اشتباه 

اعتراض می نمايند به 
. يک صورت می باشد

بدين منظور می بايست 
دستورالعملی طراحی 

گردد که حساسيت 
بازيگران را نسبت به 

صحت اعتراض افزايش 
ب داد تا بازيگران را مجا

نمود با مطالعه بيشتر از 
قوانين و مقررات 

اعتراضات خود را بيان 
با اين کار عالوه . نمايند

بر اينکه تعداد اعتراضات
نادرست کاهش پيدا می 
کند اطالعات بازيگران 

از قوانين و مقررات 
افزايش می يابد و 

بازيگران با حساسيت و 
دقت بيشتری اعتراض 

برای استاندارد سازی 
اعتراضات بازيگران در بخش 

های مختلف می بايست 
دستورالعملی با سازو کار 
ش تشويق و جريمه برای افزاي

بهره وری بازيگران و حساس 
بودن آنها به تبع جرايم و پاداش 
هايی که در نظر گرفته می شود 

تهيه دستورالعمل . تهيه نمود
مذکور بر حذف اعتراضات 

واهی تاثير بسزايی دارد و باعث
ارتقا دانش بازيگران و استفاده 
بهينه از ظرفيت های پرسنلی 

 .خواهد شد
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.خود را مطرح می نمايند
جه به اينکه سازو با تو

کارهای مشابهی در 
کشور موجود است 

مطالعه و تحقيق در مورد
آنها و بازارهای برق 

ساير کشورها می توان 
به الگوی مناسبی دست 

 . پيدا کرد

۶٣
٣ 

الگوی رفتاری  سنجش
نيروگاه ها در بازار برق 

ايران به منظور توسعه 
رقابت در توليد و توزيع 

برق در چارچوب 
 سياستهای وزارت نيرو

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

برق ايران در طی بازار 
سال های گذشته رشد 
به. چشمگيری داشته است

ويژه اگر نگاهي به 
ويژگيهاي بازار برق 

ايران ازجمله جذابيت و 
رشد شديد اين بازار در 
سال هاي گذشته، تغييرات
بنيادين الگوهاي رفتاري 

و ترجيحات عرضه توليد 
کنندگان، تغيير ماهيت 

نيروگاههای برق و غيره 
، به خوبي بياندازيم

درميابم آه رقابت در اين 
بازار نيازمند داشتن 

مدلهاي ذهني مبتني بر 
از . واقعيات علمي است

اينرو، اين پروژه به دنبال
توسعه الگو و مدلي است 
آه براساس آن بتواند به 
اين سؤال اساسي و مهم 
پاسخ دهد آه با توجه به 
رفتار نيروگاههای برق 
در بازارهاي برق، از 

يک از استراتژيهاي  کدام
سياست گذاری بايد 

استفاده کرد؟ پاسخ به اين 
سؤال مستلزم شناسا يی 

انواع استراتژيها و انواع 
الگوي های رفتاري توليد 

کنندگان در بازارهاي 
برق است تا بتوان رابطه 

مابين اين استراتژيها و 
الگوهاي رفتاري مصرف

آنندگان در بازارهاي 
. برق را تعريف کرد

ابراين الزم است تا بن
پژوهشگر با بررسی 

مبانی نظری حوزه 
اقتصاد رفتاری، رفتار 

بازيگران بازار برق را 
مورد ارزيابی قرار دهد 

و ضمن سنجش رفتار 

اين پروژه از نظر اقتصادی و 
مديريتی می تواند اثرات بسيار 

مثبتی را در سيستم های 
اقتصادی ايجاد نمايد که به 

عنوان مثال می توان به اين 
تعيين  -١: وارد اشاره کردم

سياست های مناسب برای کنترل
بازار و جلوگيری از انحصارات

شناسا -٢قيمت توسط نيروگاهها 
يی انواع استراتژيها و انواع 

الگوي های رفتاري توليد 
شفافيت بيشتر بازار  -٣کنندگان 

و کاهش بهای تمام شده برق در 
 بازار برق
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بازيگران در قالب مدل 
های اقتصاد سنجی و 

تحليل اقتصادی، نحوه 
تصميم گيری و پيشنهاد 

دهی قيمت در بازار برق 
 توسط آنها را در قالب

های قابل ارزيابی بيان 
به عنوان مثال يک . نمايد

قالب رفتاری توليد 
کنندگان، قيمت دهی در 
باالترين مقدار در زمان 
. های پيک مصرف است
سياستگذاران با شناخت 

انواع قالب ها و الگوهای 
رفتاری بنگاههای توليدی 

می توانند سياست های 
مناسبی را برای کنترل 

بازار و جلوگيری از 
نحصارات قيمت توسط ا

نيروگاهها را اتخاذ نمايند 
که خود موجب شفافيت 

بيشتر بازار و کاهش 
بهای تمام شده برق در 
 . بازار برق خواهد شد

۶٣
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بهينۀ بازار در مشارکت 
تخصيص و کاهش تلفات 
 انتقال در شبکۀ اصفهان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
اصفها

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

برآورد جامع وضعيت 
موجود تلفات، تعيين سهم 
هريک از عوامل اصلی 

توليد و مصرف در ايجاد 
تلفات اکتيو و رأکتيو، و 

هکارهاي اجرائیارائه را
براي مشارکت عوامل 
مختلف بازار در تأمين 
عادالنۀ هزينه و کاهش 
تلفات در شبکه انتقال و 

 .فوق توزيع اصفهان

بررسی اثر بازار برق بر کاهش
 تلفات
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محاسبه قيمت تمام شده 
برق توليدی و مصرفی 

های مختلف پيک در دوره
و غير پيک با هدف پيک 

 سايی

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

بدست آوردن هزينه تمام 
شده برق چه از جهت 

توليد و چه از نظر 
مصرف در دوره های 

مختلف با تمرکز بر دوره 
 پيک 

انرژی برق عمدتا از طريق 
به . بازار برق تامين می گردد

پاسخگويی به تقاضا دليل عدم 
در دوره پيک، دولت ناگزير به 

بستن قرارداد به نيروگاه های 
خريد تضمينی است که اين 

موضوع هزينه های توليد برق 
 . را به شدت افزايش داده است
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مدلسازی نحوه مشارکت 
شرکت های توزيع در 

 بازارهای انرژی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 

مطالعات 
 بازار برق

ارائه يک مدل تصميم 
گيری برای شرکت توزيع

به منظور مشارکت در 
بازارهای مختلف انرژی 

به منظور دستيابی به 
کمترين هزينه در بازه 

 های زمانی مختلف

بازارهای انرژی و لزوم توسعه 
مشارکت شرکت توزيع در آن ها
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مديري
 تي

۶٣
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تعيين نرخ بهينه تبادل 
انرژی در شبکه های 

 توزيع فارس

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

حل و فصل مقوله -١
اقتصادی برق به لحاظ 

هزينه های مبادله ای 
تهيه مدل -٢لنرژی 

رياضی تعيين قيمت 
 مبادله انريز در خطوط 

با عنايت به تجديد ساختار 
صنعت برق ولوزوم بستر سازی

و تدوين مقررات مالی و 
اقتصادی ناظر بر مبادله انرژی 
در خطوط انتقال و توزيع و سهم

بازيگران بورس هر کدام از 
برق،الزم است که مکانيزم 

محاسبه هزينه های مبادله انرژی
در خطوط و سهم مالک خط و 

بهره بردار يا نگهدارنده خط 
 تعيين و ابلغ گردد
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بررسی رفتار مصرف 
برق مشترکين شرکت 

توزيع نيروی برق استان 
ايالم و برآورد بار کوتاه 

مدت با استفاده از 
روشهای هوشمند و تهيه 

نرم افزار آن جهت 
 استفاده در بازار برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

تشخيص الگوهای کوتاه 
مدت مصرف مشترکين و
ايجاد نرم افزار محاسبه 

 آن

دقيقتر  از آنجاييکه پيش بينی
مصرف مشترکين و به طبع آن 

ايجاد تعادل بين توليد و مصرف 
هدف بازار برق ميباشد و 

دستيابی به آن موجب صرفه 
جويی ريالی در هزينه های 

 شرکت ميشود
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تحليل اقتصادی حذف 
توان راکتيو در پست های

 فوق توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 بازار برق

شناسايی نقاط و گلوگاه 
دارای توان (های آلوده 

تحليل ) راکتيو قابل حذف
اقتصادی منافع حاصل از 

حذف توان راکتيو و 
شفاف سازی تعامالت 

 مالی 

غير واقعی بودن هزينه توان 
راکتيو در صورت حسابهای 

ضرورت  بازار برق ايران و
پرداختن به اين مهم در راستای 

کاهش هزينه های تامين برق 
شرکت های توزيع در بعد کالن 

و ملی، حذف توان راکتيو در 
سطح شبکه فوق توزيع و انتقال 
و آزادسازی ظرفيت انتقال شبکه

 ... و 
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راهکارهای بهبود ارائه 
مطالعات بورس انرژی 
با رويکرد سود اقتصادی

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
بورس انرژي

ارائه راهکارهای بهبود 
مطالعات بورس انرژی 
با رويکرد سود اقتصادی

ارتقاء فرهنگ استفاده بهينه از 
ای عرضه و تقاضابرق در راست

 ی آن
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تحقيق و پايش فنی و 
اقتصادی عملکرد بورس 

 و بازار برق

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
بورس انرژي

اصلی راه اندازی اهداف 
بورس برق عبارت 

افزايش : اند از بوده
رضايت و رفاه مصرف 
کنندگان و توليد کنندگان، 
افزايش انگيزه در توسعه 

خصوصي سازي و 
بازرگاني برق، پوشش 
ريسك در تجارت برق، 

با تشکيل بورس انرژی و آغاز 
معامالت برق در آن، شرکتهای 

توزيع به عنوان خريدار در 
معامالت برق فعاليت خود را 

تفاوت بورس . آغاز کردند
انرژی با بازار عمده فروشی 

برق از اين حيث که در آن 
ت عرضه رقابت در هر دو سم
گيرد و ¬و تقاضا شکل می
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آشف قيمت برق در 
نهادي خارج از وزارت 

نيرو، رشد رقابت پذيري 
در عرضه و تقاضاي 

دينگي موردبرق، تامين نق
نياز توليدآنندگان، 

سازي بازار و  شفاف
معامالت برق با تامين 
. منافع فروشنده و خريدار
با تشکيل بورس انرژی و

آغاز معامالت برق در 
آن، شرکتهای توزيع به 

عنوان خريدار در 
معامالت برق فعاليت 
. خود را آغاز کردند

تفاوت بورس انرژی با 
بازار عمده فروشی برق 

ن حيث که در آن از اي
رقابت در هر دو سمت 
عرضه و تقاضا شکل 

گيرد و خريداران ¬می
فقط به اعالم نياز 

مصرف محدود 
شوند، بلکه هر دو  نمی

طرف معامالت به ارائه 
پيشنهادات قيمتی 

پردازند، سبب شد ¬می
که شرکتهای توزيع نقش 
پر رنگ تری در فرآيند 
کشف قيمت در بورس 
اين داشته و فعاالنه تر در
با . عرصه حاضر باشند

گذشت بيش از يک سال 
از آغاز معامالت برق در

بورس انرژی در اوايل 
، موضوع نياز ٩٣سال 

به تهيه گزارشها و انجام 
تحليلهای اصولی به 

منظور اصالح رويه های
مرتبط با مشارکت 
شرکتهای توزيع و 

نيروگاهها در بورس برق
و بطور کلی پايش و 

صادی تحليل فنی و اقت
عملکرد بورس بيشتر 

عدم توجه. احساس ميشود
به اين مقوله به تدريج 

موجب رنگ باختن 
انگيزه و فعاليت موثر 

شرکتهای توزيع و توليد 
کنندگان در بورس و از 

بين رفتن داليل انگيزشی 

خريداران فقط به اعالم نياز 
شوند، بلکه  مصرف محدود نمی

هر دو طرف معامالت به ارائه 
پردازند، ¬پيشنهادات قيمتی می

سبب شد که شرکتهای توزيع 
نقش پر رنگ تری در فرآيند 

کشف قيمت در بورس داشته و 
فعاالنه تر در اين عرصه حاضر

ش از يک سالبا گذشت بي. باشند
از آغاز معامالت برق در بورس

، ٩٣انرژی در اوايل سال 
موضوع نياز به تهيه گزارشها و

انجام تحليلهای اصولی به 
منظور اصالح رويه های مرتبط
با مشارکت شرکتهای توزيع و 

نيروگاهها در بورس برق و 
بطور کلی پايش و تحليل فنی و 
اقتصادی عملکرد بورس بيشتر 

 . وداحساس ميش
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برای فعاليت موثر و 
مستمر آنها در بورس 

به طور کلی . خواهد شد
هدف اين تحقيق بررسی 

ورس انرژی عملکرد ب
تاکنون و اثرگذاری آن بر
بازار عمده فروشی می 

 .باشد

۶۴
٢ 

تعيين بهينه ميزان و 
تشويقهاي ذخيره عملياتي 
 در شبكه برق آذربايجان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آذربايج
 ان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 تامين انرژي

تامين مقدار بهينه ذخيره 
عملياتی با توجه به 

وضعيت شبکه در بار 
پيک و در نظر گرفتن 

هزينه پرداختی به 
مشتريان شرکت کننده در 

 .اين طرح

با توجه به رشد فزاينده بار و 
هزينه باالی توسعه شبکه توليد و

انتقال توان، مشارکت بار در 
ايجاد توازن بين توليد و مصرف

انرژی، مخصوصا در شرايط 
به چنين . پيک بار موثر است

ويیمشارکتی، اصطالحا پاسخ گ
بار يا ذخيره عملياتی اطالق می 

با توجه به اينکه برای . شود
بخصوص (تشويق مشتريان 

مشتريان بزرگ، که ديماند 
، )بااليی خريداری نموده اند

بهره بردار شبکه بايستی برنامه 
های تشويقی در قالب کاهش 
هزينه ديماند يا حتی پرداخت 

قيمت ديماند کاهش يافته توسط 
ر داشته باشد، مشتری را در نظ

لذا برای بهره بردار شبکه مهم 
است که بتواند کاهش ديماند مد 

نظر خود را به بهترين و 
اقتصادی تری وجه ممکن 

با توجه به پيک . محاسبه نمايد
باالی شبکه سراسری ايران در 
تابستان گذشته و به دليل تحريم 

هايی که سبب کند شدن روند 
توسعه شبکه توليد و انتقال 

يده است، در اوايل سال گرد
جاری، جناب آقای مهندس 

حائری مدير عامل محترم توانير 
اعالم نمودند که شرکت توانير 

به مشتريانی که در قالب برنامه 
يا ذخيره (پاسخ گويی بار 

اقدام به کاهش ديماند ) عملياتی
 ١MWhخود نمايند، بابت هر 

کاهش انرژی مصرفی، مبلغ 
 ١MWhتشويقی معادل توليد 

انرژی نو را از شرکت توانير 
با توجه به . دريافت خواهد نمود

 ١MWhاينکه مبلغ خريد هر 
انرژی نو رقم بااليی هست، مبلغ

پرداختی به مشتريان شرکت 
کننده در طرح پاسخگويی بار 

لذا . رقم چشمگيری می باشد
برای بهره برداران شبکه مهم 

١٣
٩۶ 
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است که بتوانند اين مبلغ پرداخت
داقل برسانند، در شده را به ح

عين اينکه ميزان مورد نياز 
برای کاهش ديماند نيز محقق 

 . گردد

۶۴
٣ 

طراحي و توليد سامانه 
هاي هوشمند براي 

پشتيباني تأمين انرژي 
الكتريكي براي 

موتورسيكلت هاي 
 هيبريدي

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 تامين انرژي

طراحي و توليد سامانه 
هاي هوشمند براي 

پشتيباني تأمين انرژي 
الكتريكي براي 

موتورسيكلت هاي 
 هيبريدي

امروزه افزايش آلودگی های 
زيست محيطی در کالن شهرها 

ضرورت طراحی و ساخت 
موتور سيکلت های بدون آالينده 

را در کشور دو و هيبريدی 
طراحي و . چندان کرده است

توليد سامانه هاي هوشمند براي 
پشتيباني تأمين انرژي الكتريكي 

اين موتورها امری ضروری 
است که موجب استقبال عمومی 

 .از آن خواهد شد

١٣
٩۶ 

۶۴
۴ 

و تدوين الگوی طراحی 
برآورد بار بلند مدت و 

پيش بينی ظرفيت سازی 
 های مورد نياز آينده

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 تامين انرژي

کاهش هزينه های ظرفيت
سازی جايابی بهينه و 

 محل گسترش شبکه 

شناسايی اولويت های ظرفيت 
ه و توسعه و سازی در آيند

گسترش شبکه تامين برق مطمئن
 برنامه ريزی شبکه 

١٣
٩۶ 

۶۴
۵ 

پيش بينی روند تغيير 
ماهيت بار ناشی از 

حضور مصرف کننده 
 های نو پديد

شرآت 
توزيع 

  نيروي 
برق 

استان 
 تهران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
 تامين انرژي

بررسی اثرات  -١
مصرف کننده های نو 

ظهور بر پيش بينی بار 
 شبکه 

اساس تمامي تصميم گيري هـا 
مبتنـي بـر اطالعـات قبلـي مـي 

باشـد هرچـه ايـن اطالعات 
آاملتر و دقيقتر باشد تصميم 

گيري را حتتر و آم اشتباه مي 
توزيع بـرق در شبكه هاي .باشد 

نيـز بـه ه مـين ترتيب عمل مي 
شود به عبارتي از طريق جمع 

آوري اطالعات مصرفي 
مشترآان پي به نكاتي مانند 

فرهنگ مـصرف ، نرخ رشد 
برده مي شود...بار ، تراآم بارو 

و با توجه به اطالعات ثبت شده 
تجهيزات و امكاناتي را در 

جهـت تـامين برق مورد نياز 
ده در نظر مي گيرندمشترآان آين

حال با در دست داشتن . 
اطالعات و آماري دقيق مي 
توان در وقت و هزينـه هـاي 

اضـافي ناشـي از نـصب 
تجهيزاتـي بيش از نياز مصرف 

صرفه جويي آنيم واز طرفي 
ديگراز قطعي برق برخي از 

. مشترآين نيز جلو گيري نمائيم 

١٣
٩۶ 

۶۴
۶ 

اوي استفاده از داده آ
جهت استخراج پروفايل 

شرآت 
توزيع 

مطالعا
ت 

مطالعات 
مصرف 

ايجاد يک الگوريتم برای 
تشخيص ويژگيهای خاص

ارائه راهکارهای مديريت 
مصرف در حال حاضر به 

١٣
٩۶ 
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مصرف مشترکين شرکت
توزيع نيروی برق استان 

بينی  ايالم به منظور پيش
مصرف، تشخيص 

خودکار سرقت انرژی، 
تشخيص مشترکين 
پرمصرف، ارائه 

راهکارهای مديريت 
مصرف انرژی به 

 ...مشترکين و 

نيروي 
برق 

استان 
 ايالم

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد
 ي و
مديري
 تي

رفتار مشترکين و تبديل  انرژي
 آن به نرم افزار 

صورت توصيه های کلی و 
ويژگيهای مشترکبدون توجه به 

پرمصرف تجويز ميشود که 
شناخت دقيقتر ويژگيهای هر 

مشترک به طور خاص ميتواند 
منجر به ارائه راهکارهای 

 دقيقتر و عملی تر شود

۶۴
٧ 

مطالعه و شناخت رفتار 
مصرف مشترکين و 

استخراج الگوهای 
متفاوت بار در شهر ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 استان
 ايالم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

جمع آوی اطالعات • 
صرف مشترکين از 

طريق نصب ثبات و جمع
• اوری اطالعات ميدانی 
پهنه بندی شهر ايالم با 
• توجه الگوی مصرف 

 استخراج الگوهای بار 

اول در برنامه ريزی های قدم 
شبکه توزيع از جمله، مطالعات 

فنی و برنامه ريزی مديريت 
مصرف شناخت رفتار مصرف 

مشترکين است تاکنون هيچ 
مطالعه ای در اين زمينه انجام 

نگرفته و در حال حاضر 
شناختی در مورد الگوهای بار 

 .وجود ندارد

١٣
٩۶ 

۶۴
٨ 

ايجاد راهکارهايی جهت 
يش مشارکت افزا

مشترکين صنعتی در 
 کاهش پيک بار

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

کاهش خاموشيها و 
قطعيها و ارايه راهکار 
هايی جهت کاهش و بهينه
سازی مصرف مشترکين 

 صنعتی

١٣ کاهش پيک بار
٩۶ 

۶۴
٩ 

مطالعات امکان سنجی و 
اقتصادی جايگزينی 

کولرهای آبی با کولر 
 های گازی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

ضمن برآورد اثرات 
جايگزينی کولرهای آبی 

با کولر های گازی در 
شبکه آب و برق مطالعات
اقتصادی جايگزينی برای 

مناطق مختلف آب و 
هوايی ايران انجام می 

و گزينه های . گردد
چند ساعت در (بينابين 

روز از هر کدام، 
کولرهای کم مصرف فن 
دار آبی، تقويت پوشال با 

پد سلولزی برای بهبود 
نيز ... ) سرمايش و 

 بررسی ميشوند

يک سوم پيک بار کشور ، 
کاهش با توجيه . سرمايشی است

مصرف آب، جايگزينی کولر 
ابزار سنجش. گازی انجام ميشود

سرعت جايگزينی چندان دقيق 
رشد جهشی بار . نيست

سرمايشی خطر ناپايداری شبکه 
 را به همراه دارد

١٣
٩۶ 

۶۵
٠ 

بررسی شاخص های مهم 
تعيين کننده بازار، 
مواد (شاخصهای قيمتی 

اوليه، محصوالت، 
در ) انرژی مصرفی

توسعه صنعت فوالد در 
کشور و نقش آن در 

کاهش يا افزايش شدت 

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

باالی انرژی در اين مصرف 
صنعت و نبود مطالعات بنيادی 

در زمينه لزوم توسعه اين 
صنعت در کشور و تاثير آن بر 

شدت انرژی بخش صنعت 
 کشور

١٣
٩۶ 
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 تي انرژی بخش صنعت

۶۵
١ 

مطالعات فنی و اقتصادی 
امکان سنجی توليد، 

تجاری سازی و 
جايگزينی 

الکتروموتورهای 
رلوکتانسی به جای 

الکتروموتورهای صنعتی
 و تجاری و خانگی

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

ضرورت مديريت مصرف به 
دليل سهم عمدۀ سرمايش در اوج 
بار و مصرف انرژی الکتريکی

١٣
٩۶ 

۶۵
٢ 

بررسي مصرف برق و 
تحليل تاثير سياست هاي 

فرهنگي اجتماعي در 
جهت آاهش مصرف با 

استفاده از مدل هاي 
پويايي (سيستم ديناميك
 )هاي سيستم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شمال 
استان 
کرمان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

اين تحقيق بررسي هدف 
روند انواع مصارف برق

و بررسي سناريوهاي 
مختلف فرهنگي اجتماعي 

جهت آاهش مصرف 
برق با استفاده از سيستم 

 . ديناميك ميباشد

باالبودن سرانه مصرف برق در 
ايران با توجه به بحران 

خشکسالی،رشد قيمت نفت و گاز
طبيعی سبب افزايش هزينه برق 

تصاد در کشور شده است و اق
اين صنعت را با تحوالت بزرگی

همچنين تامين . مواجه کردهاست
برق مورد نيازخانگي،صنعتي و 

آشاورزي يكي ازچالشهاي 
لذا . شرآتهاي توزيع برق ميباشد

يكي از راههاي برقراري تعادل 
بين تقاضا وعرضه برق،آاهشت

قاضا و رسيدن آن به ميزان 
ازمهمترين . عرضه ميباشد

ضاي برق يا عوامل آاهش تقا
همان مصرف برق،عوامل 
اجتماعي و فرهنگي جامعه 

اما تحليل عوامل . ميباشد
اجتماعي و فرهنگي به علتپ 

يچيدگيهاي يكه در روابط علي 
معلولي بين آنها حاآم است آار 

پيچيده اي ميباشد و نياز به 
تعريف يك سيستم و اجراي 
. سناريوهاي مختلف ميباشد
تاي همچنين اين تحقيق در راس

اهداف آالن شرآت در زمينه 
آاهش خاموشي به ازاي هر 
 . مشترك در سال نيز مي باشد

١٣
٩۶ 

۶۵
٣ 

امکان سنجی اجرای 
طرح مديريت مصرف به
صورت ذخيره عملياتی 

در مشترکين با استفاده از 
شرکت های تجميع کننده 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

شرکت های تجميع کننده 
می توانند به عنوان 

نماينده چندين مشترک 
کوچک، مصرف قابل 

توجهی را نمايندگی کرده 
و در بازار ذخيره 
در . عملياتی شرکت کنند

اين پروژه ميزان 
مشارکت مشترکين 

کوچک در طرح مديريت 
زان پاداش مصرف و مي

آنها توسط شرکت های 
تجميع کننده ارزيابی می 

١٣ مديريت مصرف بهينه برق 
٩۶ 
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 . شود

۶۵
۴ 

استخراج االستيسيته 
مشترکين مختلف 

صنعتی، تجاری، (
جهت تدوين ) کشاورزی

دقيق پاداش ها و تعرفه ها
در برنامه های مديريت 

 مصرف

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 تبريز

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

استخراج االستيسيته 
مشترکين مختلف 

صنعتی، تجاری، (
جهت تدوين ) کشاورزی

دقيق پاداش ها و تعرفه ها
در برنامه های مديريت 

 مصرف

١٣ مديريت مصرف برق
٩۶ 

۶۵
۵ 

الگوی نياز تدوين 
مصرف برق به تفکيک 
اجزای تشکيل دهنده آن 

بر مبنای شرايط محيطی 
و اجتماعی در منطقه 

 مازندران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مصرف 
 انرژي

بينی پذير بودن نياز پيش 
به مصرف روزانه در 

بازه های زمانی مختلف 
به خصوص نوسانات 
 -شديد اوقات گرم سال 
 تهيه الگوی مصرف

اهميت برنامه ريزی تامين بار و
کاهش خاموشی، کاهش جرايم 
پيش بينی به خصوص هنگام 
نوسانات شديد بار در حوزه 

 تحت پوشش

١٣
٩۶ 

۶۵
۶ 

روشها و ارائۀ بررسی 
راهکار جهت بهبود 

ضريب بار شبکۀ توزيع 
مازندران به وسيلۀ 

مديريت وسايل گرمايشی 
 و تهويۀ برقی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
انتقال و 

توزيع انرژي

ارائۀ راهکارهای فنی 
جهت بهبود و اصالح 

 ضريب بار شبکه

مناسب نبودن شاخص ضريب 
 بار شبکه در سالهای اخير

١٣
٩۶ 

۶۵
٧ 

بررسي تاثير اجراي 
بهينه برنامه هاي 

پاسخگويي بار بر بهبود 
قابليت اطمينان شبکه برق

 يزد

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
انتقال و 

توزيع انرژي

بهينه ترين سناريو تعيين 
براي اجراي برنامه هاي 

 پاسخگويي بار

اثرات اجراي طرح هاي 
پاسخگويي بار و به طورخاص 
ذخيره عملياتي صنايع بر بهبود 

و کاهش هزينه هاي قابليت 
 اطمينان

١٣
٩۶ 

۶۵
٨ 

تعيين قيمت 
انرژی ) ارزش(واقعی

توزيع نشده برای هر 
 پست

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
انتقال و 

توزيع انرژي

اين تحقيق با تعيين و 
دسته بندی پستهای فوق 

توزيع بر اساس نوع 
مشترکين به تعيين ارزش 
انرژی توزيع نشده خواهد

 .پرداخت

آنجاييکهپست های فوق توزيعاز 
دارای مشترکين متفاوتی می 

باشند و برای هر گروه از 
مشترکين قطع برق خسارات 

متفاوتی به دنبال خواهد 
لذا ارزش و يا قيمت .داشت

انرژی توزيع نشده در پستهای 
 .مختلف متفاوت است

١٣
٩۶ 

۶۵
٩ 

روش کاهش تعيين 
های فشار ضعيف  شبکه

در شرکت توزيع برق 
 استان گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

مطالعات 
انتقال و 

توزيع انرژي

شهای کاهش  شناسايی رو
های  طول شبکه

 فشارضعيف 

کاهش افت ولتاژ افزايش قابليت 
 اطمينان 

١٣
٩۶ 
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استان 
 گيالن

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

۶۶
٠ 

سازی تعيين نقشه راه پياده
مديريت دارايی در 

شرکت توزيع برق گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

مفاهيم مديريت آموزش 
دارايی در شرکت ارائه 

راهکارهايی جهت 
مديريت بهينه دارايی در 

 شرکت 

های  اهميت شناسايی زيرساخت
مديريت دارايی برنامه ريزی 

 ها  جهت مديريت دارايی

١٣
٩۶ 

۶۶
١ 

و صحت سنجیبازنگری 
عوامل موثر بر آستانه 

انحراف مجاز پيش بينی 
نياز مصرف در 

صورتحساب خريد 
انرژی از شرکت مديريت

شبکه برق با تاکيد 
 براستان همدان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

انه صحت سنجی آست
انحراف مجازی که در 

شرايط کنونی در محاسبه 
جرايم پيش بينی نياز 

مصرف مورد استفاده 
 . قرار ميگيرد

مديريت هزينه در شرکتهای 
 توزيع 

١٣
٩۶ 

۶۶
٢ 

بررسی امکان سيستم 
حسابرسی عملياتی در 

شرکت توزيع نيروی برق
 استان ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

رائه راهکارهای استفاده 
از سيستم حسابرسی 

 عملياتی

با توجه به اينکه سودآوری 
شرکت های توزيع دارای اهميت

فراوانی است و اين نوع 
حسابرسي معموال به اثربخشي، 

آارايي و صرفه اقتصادي 
تلف سازمان مي بخشهاي مخ

 .پردازد

١٣
٩۶ 

۶۶
٣ 

ارائه الگوی برای تامين 
تجهيزات مورد نياز برای

بهره برداری و توسعه 
شبکه توزيع برق با 
VMIاستفاده از رويگرد 

با در نظر گرفتن عدم 
مالی و -اطمينهانهای فنی 

 محيطی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 البرز

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

دستيابی به مدل انبار 
داری چابک با حداقل 

 موجودی انبار

نياز به کاهش سرمايه راکد به 
شکل انبارش کاال انتفال ريسک 

تامين تجهيزات از شرکتهای 
 توزيع به تامين کنندگان کاال

١٣
٩۶ 

۶۶
۴ 

الگوی نوين جهت  ارائه
مديريت پروژههای خرد 

و هم زمان توسعه و 
نوسازی شبکه توزيع 

جهت بهينه سازی 
تخصيص اعتبارات بادر 

نظر گرفتن عدم 
اطمينهانهای فنی مالی و 

 محيطی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 البرز

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

دستيابی به يک مدل 
بومی مديريت موثر 

 پروژهها

افزايش اثر بخشی مديريت 
پروژهها با توجه به محدوديت 

 بودجه و اعتبارات 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

۶۶
۵ 

بررسی علل تاخير در 
وصول مطالبات از 

مشترکين و ارائه 
راهکارهای مناسب در 

شرکت توزيع برق 
 خوزستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

ارائه راهکار مناسب 
 برای وصول مطالبات 

بررسی علل تاخير در وصول 
 مطالبات 

١٣
٩۶ 

۶۶
۶ 

روشهای بهينه بررسی 
گروه بندی مشترکين 

صنعتی بزرگ در قالب 
استراتژی تبيعض قيمت 
ها ، به منظور پيشنهاد 
نظام تعرفه کارآمددر 

 شرکت توزيع خوزستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

تعرفه پيشنهاد نظام 
 کارآمد

بررسی روشهای بهينه گروه 
 بندی مشترکين

١٣
٩۶ 

۶۶
٧ 

هزينه يابی بر مبنای 
فعاليت و تعيين روش 

قيمت گزاری فعاليت های
 مختلف سازمان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

پياده سازی بودجه -١
ريزی عسازی بودجه 

اتصال -٢ريزی عملياتی 
بودجه ريزی با اهداف 

محاسبه -٣استراتژيک 
قيمت تمام شده فعاليت ها 

استقرار سيستم هزينه -۴
 يابی بر مبنای فعاليت 

فراگير شدن ادبيات بودجه مدرن
در سطح سازمان ها و ضرورت

ايجاد پيوند ميان شاخصه های 
ودجه ريزی ايجاد عملکرد و ب

سيستم بودجه ريزی بر مبنای 
عملکرد را ضروری کرده 

در اين سيستم و با پياده .است
سازی فرايند هزينه بايی بر 

مبنای فعاليت اطالعات موثری 
در راستای انجام امورسازمانی 

و محاسبه قيمت تمام شده فعاليت 
جهت تصميم گيری بهتر در 

اختيار مديران سازمان قرار می 
د و همچنينمی توان فعاليت ده

های انجام گرفته را بر اساس 
اولويت های بدست آمده پايش کد
و با بدست آوردن ارزش واقعی 

فعاليت های سازمانی براساس 
هزينه های صورت گرفته 

راهکار جديدی جهت افزايش 
بهره وری و توانا کردن زمان 

 .فرايند ها اتخاد نمود

١٣
٩۶ 

۶۶
٨ 

وري  بهرهافزايش 
هاي مقياس آوچك نيروگاه

هاي  با استفاده از مدل
هاي  مديريت دارايي
هاي مالي فيزيكي و نسبت

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

مازندرا
 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

تدوين نظام نامه ای   -١ 
برای ارزيابی سطح 

يزيکی مديريت دارايی ف
ارائه مدلی   -٢ نيروگاه ها 

جهت بهينه سازی سطح 
مديريت دارايی فيزيکی، 

وری  بهره افزايش ميزان 
و کاهش هزينه های 

 نگهداشت 

  و   سرمايه   بازدهی   افزايش -
  پايداری   و   حفظ -     سودآوری 
  کاهش -    سرمايه گذاری 
  و   زيستی محيط    پيامدهای 
 اجتماعی  

١٣
٩۶ 

۶۶
٩ 

مطالعه و شناسايی 
عملياتی کردن تامين 

شرآت 
برق 

مطالعا
ت 

مطالعات 
اقتصادي و 

 مهم ترين هدف و نتيجه
اين است که نظام مالي 

مربوط به صنعت برق و  دانش
نوآوري هاي حاصل از آن به 

١٣
٩۶ 
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منابع مالی جايگزين با 
رويکرد شناسايی و 

عملياتی نمودن تک تک 
 اجزای منابع شرکت

  منطقه
اي 

هرمزگ
 ان

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مديريت 
 ها دارايي

نوآوري در ايران به 
شکل درست شکل 

نگرفته است که اين 
موضوع از يک طرف به

محيط بيروني اين نظام 
باز مي گردد که فضاي 

نظام مالي ايران و 
نهادهاي مربوطه در اين 
زمينه ورود جدي نداشته 
اند و نهادسازي مناسب 

مانند سرمايه گذاري 
ريسک پذير و شرآت 

دمات فناوري هاي خ
شکل نگرفته است و از 
طرف ديگر فرآيندهاي 

شکل گرفته داخلي نيز با 
مسائل جدي روبه رو 

است که الزامات طرح ها
و بنگاه هاي نوآورانه به 
. درستي پاسخگو نيستند
به همين دليل نيازمند 

ارائه روش های 
بازنگري در سياست و 
فرآيندهاي تامين مالي 
طرح ها و بنگاه هاي 

نظام . ورانه می باشدنوآ
مالي ايران به طور کامل 
و موثر در ابعاد مختلف 

سياست گذاري مالي، 
بازارهاي مالي، 

ابزارهاي مالي و نهادهاي
مالي نسبت به توسعه 

نوآوري در صنعت برق 
حساس نيست و تعيين 

مالک هاي تامين مالي در
اين نهادها با الزامات 

توسعه نوآوري مدنظر 
 .می باشد

عنوان يکي از مهم ترين عوامل 
رشد و توسعه اقتصادي کشور 

در اين مسير تامين . مطرح است
مالي فعاليت های مربوط به 

بخش توليد ، انتقال و توزيع، به 
گونه اي که در زمان مناسب و 

به اندازه کافي و به شيوه درست 
ای توليد، در اختيار شرکت ه

توزيع و برق منطقه ای قرار 
داده شود از اهميت زيادي 

تنظيم سازوکار. برخوردار است
درست در نظام مالي براي تامين
مالي نوآوري نيازمند چارچوب 
مناسب براي سياست گذاري در 

بنابراين عالوه . اين حوزه است
بر حل مسائل نظام مالي کشور 
نيازمند طراحي نظام مالي خاص

اليت هاي نوآورانه صنعت فع
 . برق در کشور هستيم

۶٧
٠ 

ارزيابی فنی و اقتصادی 
استفاده از توربين های 

در  Inveloxبادی شهری
شبکه توزيع نيروی برق 

 آذربايجان شرقی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

ارزيابی فنی و اقتصادی 
استفاده از توربين های 

 بادی شهری
١٣ مطالعات اقتصادی

٩۶ 

۶٧
١ 

ای تاثير ابزارهای  مقايسه
غيرقيمتی مبتنی بر 

آموزش و آگاهسازی در 
تغيير رفتار مصرف 

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

گذاری بسيار  وجود سرمايهبا 
زياد برای آموزش، آگاهسازی و

تبليغات در زمينه مديريت 
مصرف و آگاهسازی، مطالعات 

١٣
٩۶ 
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از طريق آزمون انرژی 
و مطالعات ميدانی در 

چارچوب اقتصاد رفتاری

(ايران 
 )سابا 

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

الزم برای تعيين ميزان 
اثرگذاری اين فعاليتها انجام نشده

در چارچوب اقتصاد . است
رفتاری که از شاخه های جديد 

تحقيقاتی است می توان وجود و 
ا را تعيين ميزان تاثير اين فعاليته

 . کرد

۶٧
٢ 

برنامه ريزی بلند مدت 
تجارت برق در افق 

٢٠٣٠ 

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

ريزی بلند مدت برنامه 
جهت تجارت برق اعم از 

خريد، فروش، تبادل، 
تهاتر و ترانزيت برق در 

 افق بلند مدت

منافع حاصل از تجارت برق به 
عنوان سناريويی در کنار 

صادرات نفت و گاز در توسعه 
اقتصاد ملی و خصوصا اقتصاد 
 .صنعت برق مد نظر می باشد

١٣
٩۶ 

۶٧
٣ 

زم تشخيص و تامين لوا
يدآي و تعيين نقطه 

سفارش براي تجهيزات 
در حال بهره برداري و 

نحوه پيش بيني لوازم 
براي طرحهاي جديد و 

تعيين محل و فرايند 
مناسب انبار داري در 
 برق منطقه اي باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

تعيين روش مناسب جهت 
نيازسنجي لوازم يدکي در 

سيستم در حال بهره 
برداري تعيين روش 

مناسب براي تعيين لوازم 
يدکي براي پروژهاي 
احداث تعيين محل و 

فرايند مناسب انبار داري 
براي سيستم بهره برداري

و طرح با توجه به 
گستردگي محل هاي 

 مصرف لوازم 

تعيين به موقع نياز و نقطه 
سفارش تجهيزات آاهش هزينه 
سرمايه گذاري و استفاده بهينه 
از منابع تامين به موقع تجهيزات

و افزايش قابليت اطمينان و 
 پايداري شبكه 

١٣
٩۶ 

۶٧
۴ 

مطالعات استقرار روش 
به  ABCهزينه يابي 

جاي روش هاي سنتي در 
 برق منطقه اي باختر

 شرآت
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

در اين پروژه محقق 
ضمن بررسي شرايط 
کنوني هزينه يابي در 

شرکت و آسيب شناسايي 
سوابق اجراي روش 

در  ABCهزينه يابي 
صنايع مختلف مطالعات 
الزم جهت يافتن روش 
بهينه براي استقرار اين 

روش به جاي روش هاي 
سنتي در برق منطقه اي 

 .باختر اقدام مي نمايد

 ١۶با عنايت به اينكه طبق ماده 
قانون خدمات کشوري شرآت 

هاي دولتي موظف به انجام اين 
 شيوه بها يابي مي باشند

١٣
٩۶ 

۶٧
۵ 

سي تاثير تامين مالي برر
در ) فاينانس(خارجي 

مقايسه با ساير روشهاي 
تامين مالي داخلي در 

پروژه هاي شرکت برق 
 منطقه اي باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

اين پروژه محقق در 
ضمن بررسي تکنيک 

هـاي تـأمين مـالي 
سازوکارهاي (خارجي

جذب منـابع مـالي، تعيين 
نحـوه پرداخـت هـا 
وبازپرداخت ها و 

شناسايي تعهدات و 
شرايط حـاکم بـر تـأمين 

در شرکت برق ) مـالي
منطقه اي باختر با در 

عدم کفايت منابع داخلي شرکت 
جهت تامين مالي اجراي پروژه 

ها و از طرفي نياز فوري به 
بهره برداري پروژه ها جهت 

 پاسخگويي نياز مشترکين

١٣
٩۶ 
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نظر گرفتن مزايا و 
نواقص اين توع تامين 

تحليلي مالي در بررسي 
آثار اين نوع تامين را در 
مقايسه با ساير روشهاي 
تامين مالي داخلي مورد 
 .ارزيابي قرار مي دهد

۶٧
۶ 

پياده سازی بررسی 
حسابداری منابع انسانی 
 در شرکت های توزيع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

استخراج روش های 
حسابداری منابع انسانی و
استخراج ترازنامه منابع 

 انسانی

تراز نامه های مالی شرکت در 
های توزيع يک سرمايه اصلی 
در نظر گرفته نمی شود و آن 
سرمايه انانی هر شرکت است 
لذا لزوم ارزش گذاری منابع 

انسانی در هر سازمان می تواند 
در مديريت دارايی شرکت تاثير 

 .بسزايی داشته باشد

١٣
٩۶ 

۶٧
٧ 

بررسی چالشها و 
در تغييرات مورد نياز 

حوزه مالی و پشتيبانی 
شرکتهای توزيع نيروی 
برق جهت ايجاد چابکی 

 در سازمان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي و 

مديريت 
 ها دارايي

توجه به ساختار فعلی با 
حوزه مالی و پشتيبانی 
شرکتهای توزيع و از 
طرفی انتظار مديران 
ارشد شرکتها از اين 
بخش ، نياز به انجام 

تغييرات در ساختار و 
نحوه گردش فعاليتهای و 
اقدامات اين حوزه بيش از

 .پيش احساس می گردد 

با توجه به ساختار فعلی حوزه 
توزيع مالی و پشتيبانی شرکتهای

و از طرفی انتظار مديران ارشد 
شرکتها از اين بخش ، نياز به 

انجام تغييرات در ساختار و 
نحوه گردش فعاليتهای و اقدامات
اين حوزه بيش از پيش احساس 

 .می گردد 

١٣
٩۶ 

۶٧
٨ 

تدوين مدل مسئوليت 
اجتماعي شرآت توزيع 

 نيروي برق مشهد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مدل مسئوليت اجتماعي 
شرآت توزيع نيروي برق

 مشهد

ازالزامات سازمان هاي پيشرو 
در عصر حاضر، شناخت از 

مسئوليت هاي اجتماعي سازمان 
ل در قبال جامعه، طبيعت و نس

 هاي آينده مي باشد

١٣
٩۶ 

۶٧
٩ 

بررسی رابطه بين 
مديريت مشارکتی و 

ميزان شکوفايی خالقيت 
کارکنان شرکت توزيع 

برق تهران بزرگ و 
ارائه مدل و الگويی 

عملياتی جهت توسعه 
نظام مشارکت خالقيت 

 محور

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بررسی شاخصه های 
اصلی مديرت مشارکتی و

توجه به شکوغايی 
خالقيت در اين نظام يکی 

از مواردی است که در 
سيستمهای مديريت 

مشارکتی کمتر بدان 
پرداخته شده است که 

الزم است اين موضوع 
بصورت موردی در 

ت توزيع برق تهران شرک
بزرگ بررسی و تحقيق 

گردد تا بتوان نظام 
مشارکت اين شرکت را 
بر مينای نظام خالقيت 

محور توسعه و ارتقاء داد

توسعه نظام مشارکت خالقيت 
محور در شرکت توزيع برق 
تهران بزرگ نياز به بررسی 

پژوهشی و تحقيقات ميدانی در 
 اين عرصه را دارد 

١٣
٩۶ 
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۶٨
٠ 

بررسی رابطه بين 
توانمندی مديران شرکت 
توزيع برق تهران بزرگ 

و اثر بخشی و عملکرد 
بر مبنای ( کارکنان 

شاخصهای مهارتی ، 
و ) انسانی و ادراکی 

استخراج معيارها و 
هنجارهای رفتاری 

مديران بر اساس مشاغل 
 موجود 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

سنجش توانمندی مديران 
شرکت های توزيع برق 

بر مبنای شاخصهای 
ادارکی ، مهارتی و 
انسانی و ارتباط اين 

شاخص ها با ميزان اثر 
بخشی کارکنان می تواند 

نتايج مطلوبی را در 
استخراج استانداردهای 

عملکردی  رفتاری و
مديران بر حسب انواع 
شغلهای موجود داشته 
باشد که در اين تحقيق 

انتظار بررسی اين 
موضوع برای شرکت 

توزيع برق تهران بزرگ 
 وجود دارد 

عدم درک دست سيستم مديريتی 
از شاخصه های اصلی مديريت 

و تاثير توانمندی مديران بر 
ميزان عملکرد کارکنان در اين 

 حوزه 

١٣
٩۶ 

۶٨
١ 

بکارگيری روش تحليل 
سيستم پويا در ارزيابی 

عوامل تاثيرگذار در بهره 
برداری و نگهداری و 

تعميرات تجهيزات توزيع 
 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

سازی سيستم مدل 
نگهداری و تعميرات در 

سيستم بزرگتر قابليت 
اطمينان با استفاده از نرم 

  SDافزارهای تحليل 

سيستمی بودن پديده قابليت 
اطمينان و لزوم سنجش عملکرد 
تعميرات با استفاده از ابزارهای 

 مطالعات سيستمی

١٣
٩۶ 

۶٨
٢ 

برنامه راهبردي و تدوين 
ساله  ۵استراتژيك 

تحقيقات توزيع برق 
شيراز با نيازسنجي 
ساليانه اولويت هاي 

 تحقيقاتي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

اولويتهای تحقيقاتی تعيين 
ساله و برنامه  ۵

 استراتژيک تحقيقات

تهيه و تدوين نقشه راه و برنامه 
فاز (ساله اولويتهای تحقيقاتی  ۵

 ١۴٠٢تا  ١٣٩٧سال ) دوم

١٣
٩۶ 

۶٨
٣ 

مطالعه الزامات، ساختار 
و زيرساختهای مورد نياز

در پياده سازی مدل 
اطالعاتی مشترک 

)Common 
Information Model 

- CIM ( در شرکت
 توزيع برق مازندران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

تسهيل در ارتباط ميان 
نرم افزارهای شرکت و 

کاهش وابستگی به 
ايجاد  -شرکتهای بيرونی 

واحد در ساختار مديريت 
بانکهای اطالعاتی و 

 جريان داده ها

عدم يکپارچگی جريان داده ها و 
اطالعات و مشکالت ارتباطی 
بين بانکهای اطالعاتی و نرم 

 افزارهای فعلی

١٣
٩۶ 

۶٨
۴ 

توسعه و بسط مدل مرجع 
با ) SRP(استراتژيک 

هدف بهبود فرآيند تدوين 
استراتژی منابع انسانی، 
همسو با استراتژی کالن 

شرکت توزيع برق 
 مازندران

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

تحقق برنامه استراتژيک 
معاونت منابع انسانی با 

وری از نقشه راه  بهره
 مدل مرجع استراتژيک

با توجه به برنامه زمانبندی 
موجود جهت دستيابی به اهداف 
 تعيين شده در استراتژی شرکت

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

مديري
 تي

۶٨
۵ 

بررسي و تحليل ميزان 
آسيب پذيري و شناسايي 

نقاط ريسک پذير برق 
منطقه اي باختر با 

محوريت پدافند غير عامل

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

در اين پروژه با استفاده 
از روشهاي مبتني بر 
مديريت ريسک شامل 

شناسايي،ارزيابي،کاهش 
ريسک،پايش و کنترل با 
محوريت پدافند غير عامل

و با در نظر گرفتن 
رويه هاي دستورالعملها و

جاري نسبت به استخراج 
ضوابط و دستورالعملها و
تغيير در رويکرد مکان 
يابي، طراحي، احداث و 

بهره برداري پستهاي 
انتقال و فوق توزيع اقدام 

 .مي گردد

تامين شرايط امنيتي و کاهش 
آسيب پذيري شبكه انتقال و فوق 

 توزيع

١٣
٩۶ 

۶٨
۶ 

و تحقيق عوامل بررسي 
پيرشدگي سازمان و ارائه 
راهكارهاي برون رفت و 

 بالندگي

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

شناسايي عوامل  -١
ارائه  -٢پيرشدگي 

راهكارهاي مناسب جهت 
برون رفت و ايجاد 

ي باتوجه بالندگي سازمان
به مقرارات و قوانين 

 مربوطه

پيرشدگي سازماني برق  -١
افزايش تعداد و حجم  -٢تهران 

 چارت سازماني برق تهران

١٣
٩۶ 

۶٨
٧ 

شناسايي محورها، ميزان 
آمادگي، منافع و چگونگي

بكار گيري هوش 
در شرآت ) BI(تجاري

 اي تهران  برق منطقه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 تهران

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بكار گيري هوش  -١
تجاري به منظور افزايش 
ميزان آمادگي شبكه برق 

تهران، برق رساني 
مطمان، آاهش هزينه ها 
و افزايش رؤيت پذيري 

بررسي آمادگي برق  -٢
تهران براي پياده سازي 

 :BI(هوش تجاري 
Business 

Intelligence ( در
راستاي استراتژي 

هوشمند  -٣سازماني 
سازي برنامه ريزي 
تعميرات پيشگيرانه 

)PM ( تجهيزات شبكه
برق براساس مدل هاي 

BI :۴ -  تدوين الگوهاي
هوشمند جهت پيش بيني 

 حوادث و عيوب شبكه 

جديد بودن موضوع و لزوم -١
پژوهش در مورد ابعاد آاربردي

شرآت برق  هوش تجاري در
آاهش -٢منطقه اي تهران 

چشمگير بسياري از هزينه هاي 
مالي، انساني و فني و منافع 

 اقتصادي حاصل از انجام طرح

١٣
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بررسی موانع اشتراک 
دانش در شرکت برق 

 ای خوزستان¬منطقه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مهمترين عوامل درونی 
ساختاری و سازمانی، (

مديريتی، فناوری، 
زيرساختی، فرايندی، 

انگيزشی و روانشناسی، 

براساس نتايج بدست آمده 
مهمترين ضرورت های پياده 
سازی مديريت دانش در برق 

منطقه ای خوزستان که به نحوی
به ضرورت انجام پژوهش 

١٣
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اقتصاد تان
ي و 
مديري
 تي

فرهنگی و اجتماعی، 
انسانی، شغلی، نظام 

و ... ) جبران خدمتی 
سياسی، (عوامل بيرونی 

اقتصادی، سبک زندگی، 
و ... ) محيط زندگی 

ويت هريک از عوامل اول
به ترتيب عوامل درونی 

و بيرونی در افزايش 
اشتراک دانش در برق 
منطقه ای شناسايی می 

راهبردهای موثر . شود
بر ارتقاء اشتراک دانش 

و چالش های آن در 
شرکت مشخص می 

استراتژی ها و . گردند
برنامه های عملياتی که 

می توان چالش های 
اشتراک دانش را در 

منطقه ای شرکت برق 
پيگيری و مديريت کرد ، 

 . تعيين می گردند

حاضر اشاره دارد به شرح ذيل 
 -رقابت جهانی  -. می باشد

هداف تعيين شده استراتژيک 
هرم  -براساس سند چشم انداز 

مطالعات در : نيروی انسانی
ايران نشان می دهد که بخش 

اعظم سرمايه های دانشی 
سازمان ها در مستندات کاغذی 

و الکترونيک موجود نبوده و 
تنها در اذهان خبرگان سازمانی 

بررسی و مطالعات. مستتر است
ای راجع به ¬راکندهمحدود و پ

اين موضوع در شرکت برق 
منطقه ای خوزستان صورت 

گرفته است که با انجام اين 
پژوهش می توان برای اولين بار

الگويی ساختارمند و مناسب با 
توجه به ساختار شرکت برق 

منطقه ای برای ارتقاء سهم دانش
در شرکت بصورت علمی و 

از داليل  -. تخصصی ارائه داد 
ه اهميت وجود چنين ديگری ک

پژوهشی را توجيه می کند ، اين 
است که نتايج اين پژوهش مولفه 

ی ¬های پنهان ارتقاء دهنده
تسهيم دانش را مشخص می کند 
و با شناسايی مولفه های اصلی 
آن مکانيزم هايی را جهت ارتقاء

سهم دانش در شرکت طراحی 
 . شود

۶٨
٩ 

متدولوژی بکارگيری 
در) COPRAS(کپراس 

توسعه روش ارزيابی 
های ¬عملکرد با شاخصه
 اقتصاد مقاومتی

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

تدوين ادبيات حوزه 
اقتصاد مقاومتی و حوزه 
ارزيابی عملکرد نگاشت 

رويکردهای  مدل ها و
اقتصاد مقاومتی نگاشت 
مدل ها و رويکردهای 

ارزيابی عملکرد نگاشت 
تلفيقی اقتصاد مقاومتی با 
ارزيابی عملکرد کارکنان

مطالعه وضع موجود 
سازمان ارائه مدل 

ارزيابی عملکرد مبتنی 
بر شاخصه های اقتصاد 

 مقاومتی 

اگرچه مفهوم مديريت عملکرد، 
يد،آ¬مفهوم جديدی به حساب می

اما ارزشيابی عملکرد طی چند 
دهه گذشته از جمله بحث انگيز 

ترين خدمات پرسنلی و 
های مديريتی بوده است ¬فعاليت

و می توان گفت که مديريت 
عملکرد با مطرح ساختن 

ای از ديدگاه ها و ¬مجموعه
برانگيختن احساسات گوناگون، 

يکی از پيچيده ترين فعاليت ها و 
ع انسانی فرايندهای مديريت مناب

در بسياری از سازمانها . است
ارزشيابی عملکرد بخش جدايی 

های مديريت ¬ناپذير برنامه
منابع انسانی و ابزار بسيار 

ای ¬کارآمد در توسعه حرفه
محسوب می شود وبرای مقاصد 

متعددی مورد استفاده قرار 
اطالعات حاصل از . گيرد¬می

گيری عنلکرد بطور ¬اندازه
ن خدمت ای برای جبرا¬گسترده

١٣
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، بهبود عملکرد و مستند سازی 
همچنين می توان . بکار می رود

از آن در تصميميات مزبوط به 
نظير ارتقاء ، انتقال، (کارکنان 

) اخراج و انفصال از خدمت
تجزيه و تحليل نيازهای 

آموزشی، توسعه کارکنان، 
تحقيق و ارزشيابی برنامه 

 . استفاده نمود

۶٩
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اثر بخشی بررسی 
های ¬مديريت استرس

شغلی با رويکرد مبتنی 
بر پذيرش و تعهد بر 

سالمت روانی، بهزيستی 
شغلی و ميل به نوآوری 

کارکنان شرکت برق 
 ای خوزستان ¬منطقه

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

ن بسته آموزشی تدوي-١
مديريت استرس با 

رويکرد مبتنی بر پذيرش 
و تعهد با استفاده از 

های موجود و ¬نسخه
يابی آنها با ¬انطباق

ای ¬شرکت برق منطقه
آموزش اين بسته به -٢

گروهی تصادفی از 
کارکنان که تحت 

های شغلی ¬استرس
بررسی -٣. باشند

اثربخشی آموزش انجام 
شده روی سالمت روانی،

ی شغلی و ميل به بهزيست
نوآوری کارکنان، با 

مقايسه گروه آموزش داده 
شده با يک گروه گواه که 

اين آموزش را نديده 
 . است

های شغلی همه ساله ¬استرس
های هنگفتی بر پيکر ¬هزينه

اقتصاد هر سازمانی ايجاد 
هزينه های ناشی از . کنند¬می

وری، غيبت های ¬کاهش بهره
شغلی، حضور ضمن بيماری، 

مه و غيره از جمله اين بي
کارکن تحت . هاست ¬هزينه

استرس از تمام قوای خود برای 
انجام وظايف شغلی استفاده 

کند و ميل به خالقيت، ¬نمی
نوآوری و حل مسائل سازمانی 

رويکرد مبتنی بر پذيرش . ندارد
ای نو برای کاهش ¬و تعهد شيوه

. استرس و کنار آمدن با آن است
ی استفاده اين رويکرد اخيرًا برا

در محيط کار تعديل و آماده 
الزم است . است¬سازی شده

برای آموزش شيوه مديريت 
های شغلی با رويکرد ¬استرس

پذيرش و تعهد بسته آموزشی 
متناسب با محيط کار طراحی 
شود و در جمعيت های شاغل 

تا . اثر بخشی آن اثبات شود
آنجايی که اطالعاتی در دست 

ی می باشد چنين بسته آموزش
برای کارکنان در سازمان های 

بديهی . ايرانی تدوين نشده است
است با بررسی پژوهشی اين 

بسته آموزشی و تاييد اثربخشی 
آن روی کارکنان ايرانی می 
توان آموزش عمومی آن را 

برای همه کارکنان 
 . ريزی کرد¬برنامه

١٣
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و آسيب شناسی بررسی 
اثرات شغلی اپراتوری 
ايشسگاه های برق بر 

 اپراتورها

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بررسی و آسيب شناسی 
اثرات شغلی اپراتوری 

ايستگاه های برق بر 
 اپراتورها

ی صنعت حجم زياد نيروی انسان
) اپراتور(برق، بهره بردار 

ايستگاه ها هستند الزم است 
مشکالت و استرس های شغلی 

اين گروه و آثار آن مورد 
بررسی قرار گرفته و 

راهکارهای بهبود شناسايی گردد

١٣
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 تي

۶٩
٢ 

بررسي آنترل هاي 
داخلي شرآت توزيع نيرو
برق آذربايجان غربي با 

استفاده از مدلهاي 
استاندارد حسابداري و 

 ارائه مدل مناسب

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

شناسايي مشكالت 
 ارائه راه آار-موجود

اطمينان از اجراي صحيح 
افزايش ضريب –فرآيندها 
 اناطمين

١٣
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بررسي امكان سنجي 
برونسپاري فعاليتهاي 

مربوط به اتفاقات شبكه 
شرآت توزيع نيرو برق 
آذربايجان غربي و ارائه 

 مدلي مناسب 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

شناسايي فعاليتهاي اتفاقات
ارائه مدل براي برون –

 سپاري

واگذاري فعاليتها و عمليات قابل 
واگذاري از تكاليف و توصيه 

هاي مجمع عمومي شرآت بوده 
و به منظور شناسايي نحوه برون

سپاري عمليات مربوط به 
 اتفاقات ضروري ميباشد

١٣
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۶٩
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بررسي موانع برگزاري 
مناقصات بصورت 

الكترونيكي و ارائه راه 
حل براي رفع چالشهاي 
احتمالي در شرآت توزيع

نيرو برق آذربايجان 
 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

حوه شناسايي موانع و ن
 برگزاري الكترونيكي

مناقصات چه از لحاظ زمان و 
هزينه و شفاف سازي برگزاري 

مناقصات انجام آن به صورت 
 الكترونيكي ضروري ميباشد

١٣
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مطالعه تطبيقي 
برونسپاري آليد در دست 

و پروژه هاي اماني در 
توسعه و احداث با بخش 

رويكرد هزينه اتمام و آتي
بهره برداري شبكه 

شرآت توزيع نيرو برق 
 آذربايجان غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

ارائه راه آار متناسب با 
شناسايي معايب -نوع آار

و مزاياي برون سپاري و 
 يا اجرا توسط شزآت

مقايسه قيمت تمام شده از دو 
بررسي هزينه هاي  –منظر 

بهره برداري و تعميرات تحميلي

١٣
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مطالعه و تدوين 
استراتژيهای جديد 

شرکتهای برق منطقهای 
دن با توجه به منفک ش

 شرکتهای مديريت توليد

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

شناسايی رسالت جديد 
شرکت ها شناسايی 

ذينفعان و شرکا شناسايی 
شيوه تامين مالی پروژها 

يا تغيير رسالت و حذف 
ماموريت شرکت های برق 

 منطقه ای

١٣
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طراحی نظام جامع 
مديريت برونسپاری در 

ای ¬شرکت برق منطقه
 هرمزگان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت

مند¬چارچوبی نظامايجاد 
جهت استراتژی 

برونسپاری سازمان و 
کليه فرايندهای آن افزايش

عدم وجود چارچوبی نظامند 
جهت مديريت برونسپاری به 

ترين ¬عنوان يکی از اصلی
وری ¬راهکارهای افزايش بهره

١٣
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هرمزگ
 ان

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

وری در سازمان ¬بهره برق
از طريق افزايش 

اانتخاب (اثربخشی 
صحيح استراتژی 

و افزايش ) برونسپاری
اطراحی صحيح (کارايی 

فرايند مديريت 
کاهش ) برونسپاری

شکست و ريسک 
های برونسپاری ¬پروژه

الت کمک به ايفای رس
سازمان در راستای 

اقتصاد مقاومتی کاهش 
های سازمان از ¬هزينه

طريق اجرای صحيح 
استراتژی برونسپاری 

بهبود تمرکز بر کسب و 
کار اصلی سازمان 
افزايش دستيابی به 

های برجسته و ¬قابليت
متمايز سازمان افزايش 

رضايتمندی مشتريان 
سازمان بهبود عملکرد 

های ¬سازمان در فعاليت
پاری شده کاهش يا برونس

تحت کنترل دراوردن 
های عملياتی ¬هزينه

تزريق نقدينگی هدايت 
مناسب منابع به 

های استراتژيک ¬فعاليت

و تحقق اقتصاد مقاومتی نياز به 
ها، ¬صرفه جويی در هزينه

ها و ¬بهبود کيفيت انجام فعاليت
انتقال صحيح دانش پيمانکاران 
به سازمان در راستای اجرای 
صحيح استراتژی برونسپاری 

سازمان عدم وجود ابزاری 
مناسب جهت انتخاب يا عدم 

انتخاب استراتژی برونسپاری به
ازای هر فعاليت افزايش 

ها در بعضی از ¬هزينه
های برونسپاری در ¬پروژه

ايسه با قبل از برونسپاری مق
عملکرد ضعيف، عدم کفايت 
مهارتی و تجربی تيم اجرايی 

بعضی از پيمانکاران در 
های برونسپاری شده ¬پروژه

گذاری زياد ¬توجه و سرمايه
های بين المللی در اين ¬سازمان

زمينه و تدوين استانداردهای 
معتبر بين المللی برونسپاری 

ها عدم ¬جهت کاهش هزينه
ارچوبی مناسب جهت وجود چ

مديريت روابط بين سازمان و 
پيمانکار قراردادهای نامناسب 

های ¬در بعضی از پروژه
برونسپاری عدم وجود رويکرد 

ارزيابی عملکرد مناسب در 
های ¬طول مدت پروژه

برونسپاری شده عدم شناسايی 
صحيح انتظارات سازمان از 
مجری عدم وجود رويکردی 

مناسب جهت شناسايی 
ای برونسپاری ه¬ريسک
 های مهم ¬فعاليت

۶٩
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بررسي و ارائه طرح 
اجرايي راهكارهاي 
نهادينه آردن اخالق 

حرفه اي در برق منطقه 
 اي يزد

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

پيش بيني سازمانهاي 
ناپذير رفتار هاي پيش 

بيني نشده بروز مي دهند 
اما تعهد به اخالق تا حد 

بسياري سازمانها را پيش 
تعهد . نمايد بيني پذير می

به اخالق فردي و حرفه 
اي و سازماني و 

چگونگي نهادينه آردن 
آن و اعتماد آفريني بين 

آارآنان، سازمان، 
اندر  مشتريان و دست
ورد آاران پروژه ها م

 .نظر مي باشد

١٣ بهبود بهره وری
٩۶ 

۶٩
٩ 

شناسايي و اولويت بندي 
عوامل موثر بر انگيزش 

شرآت 
برق 

مطالعا
ت 

مطالعات 
مديريتي و 

اين رويكرد ماندگاري  با
نيروهاي انساني و 

با توجه به اينكه استان هرمزگان 
يكي از قطبهاي اقتصادي و 

١٣
٩۶ 
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و رضايت شغلي آارآنان 
در شرآت برق منطقه اي

 هرمزگان

  منطقه
اي 

هرمزگ
 ان

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

آارآنان آه سرمايه هاي 
واقعي شرآتها هستند 

مزيت رقابتي براي 
شرآت بوده و افزايش 

بهره وري و ايجاد انگيزه 
در شرآت را سبب خواهد

 شد 

صنعتي آشور مي باشد و توسعه
اين موضوع را شاهدروزافزون 

هستيم و از طرفي صنايع در 
جذب و انگيزش و نگهداشت 

نيروهايشان نسبت به سيستمهاي 
صنعت برق استان از از 

ارجحييت باالتري برخوردار 
هستند، لذا مي بايست نسبت به 

شناسايي و چاره انديشي و ايجاد 
راهكار مناسب در موضوع فوق

 . اقدام اساسي صورت پذيرد

٧٠
٠ 

آسيب شناسی،چگونگی 
استقرار چرخه بهره وری

و پايش آن در شرکت 
 برق منطقه ای س و ب 

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

راهکارهای علمی ارائه 
و عملی در راستای 

استقرار بهينه چرخه بهره
وری و تهيه نرم افزار 

پايش شاخص های بهره 
 وری

احصاء شاخص های بهره وری 
شرکت و شناسايی نقاط قوت و 
ضعف و فرصت ها و تهديدات 

 استقرار چرخه بهره وری

١٣
٩۶ 

٧٠
١ 

طراحی مدل و تهيه سند 
 برنامه ريزی منابع

انسانی شرکت برق منطقه
 ای س و ب

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

طراحی مدل برنامه 
ريزی نيروی انسانی 
متناسب با وضعيت 

شرکت و تهيه سند توسعه 
برنامه ريزی منابع 

 انسانی

تدوين راهبردهای جهت 
استراتژيک منابع انسانی شرکت 

با توجه به مشکالت جاری 
 شرکت

١٣
٩۶ 

٧٠
٢ 

شناسايی عوامل موثر بر 
پياده سازی و نگهداشت 
بهينه سيستم های مديريتی

)IMS ۵وS( در شرکت
 برق منطقه ای س و ب

شرآت 
برق 
ا منطقه

ي 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بررسی وضعيت موجود 
در شرکت به لحاظ 

اجرای سيستم های مذکور
و شناسايی بستر و زمينه 
های مورد نياز و آسيب 

شنايی استقرار و 
نگهداری سيستم های 

 مديريتی

با توجه به خال های موجود در 
زی و نگهداشت راستای پياده سا

 بهينه سيستم های مديريتی

١٣
٩۶ 

٧٠
٣ 

مقايسه و بررسی . ١١
تاثير عوامل فنی نسبت به

عوامل غير فنی در 
 انرژی توزيع نشده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

 قم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

عوامل موثر بر استخراج 
ميزان انرژی توزيع نشده 

و تفکيک آنها بر اساس 
فنی و غير فنی بودن و 
همچنين اولويت بندی آنها

جهت برنامه ريزی و ايجاد 
اولويت بمنظور کاهش انرژی 

توزيع نشده نياز به بررسی 
 عوامل فنی و غير فنی می باشد

١٣
٩۶ 

٧٠
۴ 

يابی جامع عارضه 
شرکت توزيع برق و 

تدوين نقشه راه با 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

مطالعا
ت 

کالن 

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 

تدوين نقشه راه با 
 رويکرد تحول اثربخش

رکت عارضه يابی جامع ش
 توزيع برق

١٣
٩۶ 
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رويکرد تحول اثربخش 
در شرکت توزيع 

 خوزستان

برق 
استان 
خوزس
 تان

انرژی
 ,

اقتصاد
ي و 
مديري
 تي

هاي  شرآت
 برق

٧٠
۵ 

شناسايی و الويت بندی 
شاخص های کليدی در 

پياده سازی مديريت دانش
و نقشه راه آن برای 

شرکت توزيع نيروی برق
 خوزستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بهبود در پياده سازی 
١٣ شناسايی شاخص های کليدی مديريت دانش

٩۶ 

٧٠
۶ 

بررسی سطح رضايت 
مندی از وضعيت ارائه 

خدمات شرکت توزيع 
برق خوزستان بر حسب 

نوع خدمت با رويکرد 
 شناخت نقاط بهبود 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بررسی سطح رضايت مندی از  شناخت نقاط بهبود 
 وضعيت ارائه خدمات 

١٣
٩۶ 

٧٠
٧ 

ارزيابی کارايی فنی 
شرکت توزيع برق 

خوزستان با استفاده از 
روش تحليل پوشش داده 

 )DEA(ها 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بررسی تغييرات کارايی 
اقتصادی و ميزان کارايی

فنی مديريتهای توزيع 
برق در طی زمان و 

روش تغييرات کارآيی 
 مديريتها

در سياست گذاری مديران و 
ان شرکت و تصميمم گيرندگ

همچنين در سياستگذاری آينده 
 شرکت 

١٣
٩۶ 

٧٠
٨ 

تاثير ساختار 
تمرکز،پيچيدگی(سازمانی
بر رضايت ) ورسميت

شغلی کارکنان شرکت 
توزيع نيروی برق استان 

 خوزستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

هدف کلی اين تحقيق 
بررسی تاثير ساختار 

تمرکز؛پيچيدگی(سازمانی
بر رضايت ) و رسميت

شغلی کارکنان شرکت 
توزيع استان خوزستان 
می باشد و با انجام اين 

تحقيق می توان به هدف 
شناسايی : ذيل نايل گرديد

معيارهای مناسب برای 
سنجش رضايت شغلی 

 ن شرکت توزيع کارکنا

با توجه به بررسی های انجام 
شده تا کنون اين تحقيق در 
 شرکت انجام نشده است

١٣
٩۶ 

٧٠
٩ 

بررسی وتحليل بازگشت 
پذيری شبکه توزيع برق 

استان البرز در بحرانهای 
طبيعی و ارائه 

راهکارهای عملی برای 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مدلی برای استحکام 
زنجيره تامين مرتبط با 

طراحی اطالعات زنجيره
تأمين و برنامه ريزی 

مستمر فرآيندهای 

در زمان بروز بحران برقراری 
برق مشترکان آسيب ديده از 

اولويت های اصلی شرکت می 
باشد و برای تحقق اين هدف 

وجود يک روش اجرايی مناسب 

١٣
٩۶ 
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اقتصاد البرز افزايش آن 
ي و 
مديري
 تي

برقرسانی به مشترکان ، 
اختالالت . پيشنهاد ميکند

در زنجيره تأمين از 
زی تداومديدگاه برنامه ري

فعاليت های شرکت 
 توزيع مشخص می شود

 .ضرورت دارد

٧١
٠ 

مطالعه و طراحي الگوي 
مناسب ارزيابي عملكرد 

فردي و گروهي با 
رويكرد فرآيندي به 

منظور ارتقاء بهره وري 
آارآنان در شرآت توزيع

نيرو برق آذربايجان 
 غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت

 رقب

استقرار ارزيابي عملكرد 
يكپارجه واحذ هاي 

شازماني و عملكرد فردي
وارتقاء بهره وري 

آارآنان بهره گيري از 
رويكرد فرآيندي گزارش 

مدون تحقيقاتي و پياده 
سازي آن در نرم افزار 

BPMS  

عدم وجود پيوند بين ارزيابي 
عملكرد فردي و گروهي در 

 وضعيت موجود شرآت

١٣
٩۶ 

٧١
١ 

ارائه مدلي جامع براي 
بهبود مديريت جامع 

ارتباط با مشتريان در 
شرآت توزيع نيرو برق 

 آذربايجان غربي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 غربي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

-انتامين رضايت مشتري
 -افزايش آگاهي مشترآين

دستيابي به الگوي 
مشخص ارتباط با 

تهيه گزارش -مشترآين
 مدون از نتيجه نهايي

عدم وجود الگوي مشخص در 
نياز به –فرآيندارتباط با مشتري 

شناسايي آانالهاي ارتباطي با 
 مشتريان

١٣
٩۶ 

٧١
٢ 

راهکارهای بررسی 
افزايش سطح کيفی 

خدمات فنی به مشترکين 
شرکت توزيع نيروی برق

 استان ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مشخص نمودن سطح 
خدماتی که فعال به 

مشترکين ارائه می شود و
های افزايش راهکار 

کيفيت اين خدمات برای 
 سطوح مختلف

تا کنون بررسی علمی بر روی 
سطح خدمات فنی که به 

شود انجام -مشترکين ارائه می
تا سطح اين . نگرفته است

خدمات اندازه گرفته شود به 
همين دليل الزم است که کيفيت 

خدمت های ارائه شده به 
مشترکين مشخص شود تا در 

ای صورت لزوم راهکاره
افزايش آن مد نظر قرار گرفته 

 شود

١٣
٩۶ 

٧١
٣ 

ارزيابی و مقايسه راه کار
های شرکت توزيع برق 

کشور های پيشرفته با 
شرکت توزيع برق همدان
جهت کاهش تلفات فنی و 

 غير فنی شبکه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

ارائه راه کار های جهت 
کاهش تلفات شبکه و 

 افزايش در آمد

بررسی تجربه کشور های 
پيشرو جهت کاهش تلفات شبکه 
و ارائه پيشنهاد های متناسب با 

شرايط اجتماعی و فرهنگی 
 مشترکين 

١٣
٩۶ 

٧١
۴ 

سهم تعرفه های تعيين 
مختلف در تشکيل پروفيل

 بار در ساعات اوج

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 همدان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

تعيين مولفه های اثر گذار
گزارش  –برپيک بار 

 تحقيق

لزوم شناخت رفتار بار جهت 
ديريت اخذ راهکارهای م

 مصرف

١٣
٩۶ 
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ي و 
مديري
 تي

٧١
۵ 

ارزيابی الگوی سازمان 
ياد گيرنده برای شرکت 
توزيع برق استان لرستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بهينه و دقيق از ارزيابی 
مديريت دانش-سرمايه ها 

ارزيابی دقيق و شفاف الگو 
 جهت شرکت

١٣
٩۶ 

٧١
۶ 

تعيين اثربخشی و 
های  وری فعاليت بهره

کاهش تلفات در شرکت 
 توزيع برق گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

دفترچه مطالعاتی جهت 
گيری درست محل  تصميم

 های مصرف بودجه

وری  شناسايی اثربخشی و بهره
 های کاهش تلفات فعاليت

١٣
٩۶ 

٧١
٧ 

های کاهش  تعيين روش
های قيمت تمام شده فعاليت

خدمات مشترکين و نقشه 
 سازی آنها راه پياده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مطالعات هزينه و فايده 
های مختلف کاهش  روش

های قيمت تمام شده فعاليت
خدمات مشترکين نقشه 

راه جهت هزينه کردهای 
 مالی 

ها افزايش سرعت  هزينهکاهش 
 ها  انجام فعاليت

١٣
٩۶ 

٧١
٨ 

های کاهش  تعيين روش
های قيمت تمام شده فعاليت

توسعه و نقشه راه 
 سازی آنها پياده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

عوامل کاهش  شناسايی
های توسعه تعيين  هزينه

نقشه راه برای طرح های 
جامع شناسايی عوامل 

 رشد بار 

های  کاهش هزينه های طرح
توسعه منسجم نمودن فعاليت 

 های توسعه براساس نقشه راه 

١٣
٩۶ 

٧١
٩ 

پياده سازی و بررسی، 
استقرار نظام مديريت 

استراتژيک شرکت توزيع
 نيروی برق استان گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

اهميت موضوع از حيث منابع  های اجرايی¬ارائه مدل
 انسانی

١٣
٩۶ 

٧٢
٠ 

بررسی چالشهای روش 
فعلی برونسپاری در 

شرآت 
توزيع 

مطالعا
ت 

مطالعات 
مديريتي و 

کنونی برونسپاری روش 
١٣ بهبود روش برونسپاری کنونیبررسی، چالش ها و 

٩۶ 
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شرکت توزيع نيروی برق
استان گيالن و ارائه 

روش بهينه با توجه به 
 شرايط شرکت

نيروي 
برق 

استان 
 گيالن

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

مشکالت آن شناسايی و 
سپس روش بهينه ارائه 

 .گردد

٧٢
١ 

تجزيه و تحليل روش های
مديريت و کاهش هزينه 

های خريد کاال و 
تجهيزات با توجه به 
چالش های اقتصادی 
پيشروی شرکت های 

 توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

کاهش هزينه خريد 
١٣ کاهش هزينه ها تجهيزات

٩۶ 

٧٢
٢ 

تهيه الگوی مناسب و 
يکسان سازی نرخ 

خدمات توزيع در شرکت 
 های توزيع نيروی برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

بدست آوردن و محاسبات 
هزينه های انجام شده 

خدمات توزيع و قيمت 
تمام شده برق فروش 

 رفته 

سياستهای درخواستی توانير در 
خصوص محاسبه دقيق نرخ 

 خدمات توزيع

١٣
٩۶ 

٧٢
٣ 

بررسی ميزان تأثير 
توسعه و بهسازی برنامه 
های مسير شغلی بر تعهد 

 سازمانی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

تعريف برنامه های  -
 -مسير شغلی کارکنان 

بررسی نقش برنامه های 
مسير شغلی بر تعهد 

 سازمانی 

افزايش کارايی و بهروری 
 کارکنان

١٣
٩۶ 

٧٢
۴ 

پياده سازی چرخه دانش 
مبتنی بر خدمات پردازش

ابری و سامانه خبره 
تصميم گيری شرکت 

توزيع نيروی برق استان 
 گيالن

شرآت 
ع توزي

نيروي 
برق 

استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

ارائه مدل راهبردی 
چرخه دانش سازمانی با 
رويکرد استفاده از سامانه

های مبتنی بر پردازش 
ابری، استاندارهای 

 مناسب 

١٣ لزوم طبقه بندی دانش سازمانی
٩۶ 

٧٢
۵ 

استقرار بهينه نظام 
مديريت دانش در شرکت 

توزيع برق استان 
 کردستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

دستورالعمل اجرايي رفع 
موانع اجرايي بر سر راه 
پياده سازي نظام مديريت 

 دانش

لزوم ارج نهادن به دانش های 
پنهان کارکنان يک سازمان، نياز

به راههايی برای يادگيری و 
 بکارگيری سريعتر دانش 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

مديري
 تي

٧٢
۶ 

تدوين برنامه هاي 
راهبردي شرآت مبتني 

بر اهداف و برنامه هاي 
آالن صنعت برق در 

سطح شرآت توزيع برق 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

ارائه برنامه جامع و آالن
آاربردي در سطح 

 شرآت 

نبود برنامه آاربردي و 
استراتژيك آه آليه برنامه هاي 

 واحدها را هم راستا نمايد 

١٣
٩۶ 

٧٢
٧ 

تحقيق و بررسی در 
ارتباط با ماهيت و حجم 
فعاليت های شغل پرسنل 
با شرح وظايف و ارائه 

راهکارهايی جهت بهبود 
بهره وری در شرکت 

توزيع نيروی برق استان 
 کهگيلويه و بويراحمد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کهگيلو

يه و 
بويراح

 مد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

 مطالعات
مديريتي و 

راهبري 
هاي  شرآت
 برق

آشنايی پرسنل با وظايف 
خود و اقزايش بهره وری

عدم اطالع برخی از پرسنل با 
 وظايف خود

١٣
٩۶ 

٧٢
٨ 

امکان سنجی و پياده 
 JITسازی سيستم 

(JUST – IN –
TIME ( در شرکت

توزيع نيروی بر استان 
 فارس 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي در 
مورد لزوم 

گسترش شبكه
 سراسري

هايی حذف تمام فعاليت -١
که هيچ گونه ارزش 

افزوده ای به محصول 
 -٢. کند اضافه نمی) کاال(

در  –کيفيت مطلوب کاال 
انجام درست  JITسيستم 

هر فعاليت، الزم، 
ضروری و حياتی است و

نين کيفيت کاال بايد همچ
 -٣. تضمين شده باشد

 –تأکيد بر بهبود مداوم 
فلسفه کايزن يا بهبود 

در  JITمداوم در سيستم 
حد اعالی آن استفاده 

تأکيد بر ساده -۴. شود می
در  –سازی عمليات 

سعی بر اين  JITسيستم 
است که عمليات در 

ترين شکل خود انجام ساده
افزايش توانايی  -۵. شوند
مان برای رقابت با ساز

های رقيب و حفظ  شرکت
قابليت رقابت در 

افزايش  -۶. بلندمدت
ميزان بهره وری در کل 

فرايند و چرخه تامين 
 .. کاال

تحقيق حاضر بر اساس نوع 
هدف کاربردي و بر اساس 

روش، از نوع توصيفي تحليلي 
از لحاظ موضوعي، اين . است

پژوهش در حوزهي حسابداري 
و امکان اجراي  مديريت ميباشد

سيستم درست به هنگام را در 
شرکت توزيع برق فارس مورد 

اطالعات . بررسي قرار مي دهد
مورد نياز از کارکنان شرکت که

شامل کارکنان واحد مالی، 
تدارکات، انبار و مديريت اين 

شرکت به عنوان جامعه آماری 
به منظور . دريافت ميشود

افزايش روايی ابزار گردآوری 
از نظر افراد متخصص و دادهها

صاحبنظر در اين مورد استفاده 
اطالعات بدست آمده . شده است

از طريق آمارهاي ميانگين مورد
تجزيه و تحليل قرار خواهد 

گرفت و در نهايت به 
نتيجهگيري و ارائه پيشنهاداتي 
براي پژوهشهای آينده پرداخته 

 . مي شود

١٣
٩۶ 

٧٢
٩ 

ضريب فرسودگی تعيين 
برای هر منطقه جهت 

تخصيص بودجه اصالح 
و بهينه سازی هر منطقه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

مطالعات 
اقتصادي در 
مورد لزوم 

گسترش شبكه

تعيين ضريب فرسودگی 
برای هرمنطقه بمنظور 
تخصيص بودجه جهت 

هبود سازی اصالح و ب

هدف تعيين تجهيزات اصلی 
شبکه و بر اساس آن تعيين 

ضريب فرسودگی 
ترانسفورماتورها ،شبکه فشار 

١٣
٩۶ 



رد
شرکت  عنوان تحقيقيف

هدف
محور 
اهداف مورد انتظار و  زيرمحوراصلي

سال داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح

استان 
 يزد

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

ضعيف و شبکه فشار متوسط  هر منطقه سراسري
برای تخصيص بهينه بودجه در 
مورد امورهای سه گانه و نيز 

 .بخش هاست

٧٣
٠ 

فني و اقتصادي وبررسي 
جويي ناشي از  صرفه

هاي  اضافه شدن مولد
توليد پراآنده بر روي 

شبكه فوق توزيع در شهر 
 مشهد

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
اقتصادي در 
مورد استفاده 

از توليد 
پراآنده و يا 

منابع 
تجديدپذير 

 انرژي

سازی و ا پيادهاين تحقيق ب
در نظر گرفتن توسعه 

استفاده از واحدهای توليد 
پراکنده، به بررسی رفتار

سيستم قدرت و رفع 
ابهامات موجود در 

های پايداری و  زمينه
قابليت اطمينان شبکه و 

ازلحاظ اقتصادی در 
حضور اين دسته از 

توليدات پراکنده 
 پردازد می

با توجه به ماهيت توليد پراکنده، 
ترين  های توزيع مناسب هشبک

بخش جهت اتصال آن به سيستم 
. شوند قدرت محسوب می

کارگيری  ترين گام در به مهم
واحدهای توليد پراکنده در اين 

ها، مطالعه اقتصادی و فنی شبکه
جهت تعيين مکان و ظرفيت 

قطعًا بدون . هاست مناسب آن
شناخت دقيق و انجام مطالعات 

توان به  سنجی نمی امکان
های بالقوۀ اين توليدات در  بليتقا

های توزيع و منافع  شبکه
اقتصادی حاصل از آن 

 .يافت دست

١٣
٩۶ 

٧٣
١ 

ارائه مدل مناسب فنی و 
اقتصادی جهت نحوه 

نظارت بر اجرای پروژه 
ها در جهت بهبود کيفيت 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
سا خصوصي

 زي

ارايه بسته نرم افزاری 
وسخت افزاری جهت 

مدل نظارت متناسب با 
نوع فعاليت وقرارداد 

 مربوطه 

امروزه برون سپاری فعاليتها 
درشرکتهای توزيع 

اجتنابناپذيرشده است يکی از 
فعاليتهای برون سپاری شده 
 نظارت برانجام فعاليتهای

پيمانکاران می باشد نظارت با 
کيفيت ارتبط مستقيم با اهداف 
استراتژيک شرکتهای توزيع 
دارد اينکه اين نظارت به چه 

شيوه ای ،درچه زمانی ،توسط 
انجام شود اينکه ..چه کسی و

ارزيابی فنی واقتصادی جامع 
ازاثرات مابعد پروژه ها انجام 

تا بتوان مناسب ترين مدل 
 نظارت راانجام داد

ازموضوعاتی است که به ان 
 پرداخته شود 

١٣
٩۶ 

٧٣
٢ 

ارائه مدلی جهت برون 
سپاری کليه فعاليتهای 

شرکت توزيع برق غرب 
مازندران بمنظور 

حصول شاخصهای 
 استراتژيک تعريف شده

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
سا خصوصي

 زي

ارايه بسته نرم افزاری 
مناسب جهت پيشنهاد مدل

با توجه به اينکه حجم بااليی از 
فعاليتها ی شرکتهای توزيع 

برون سپاری شده ويادرحال 
انجام می باشد با اخذ فيدبک 

مناسب از فعاليتهای برون 
سپاری شده وهمچنين اهداف 

استراتژيک شرکت توزيع 
 طراحی وايجاد مدل مناسب

جهت واگذاری فعاليتها اجتناب 
ناپذير است اينکه چه فعاليتی 

بون سپاری شود الويتش چقدر 
است به چه شيوه ای برون 

ازضرورياتی ...سپاری گردد و
است که بايد به آن پرداخته شود 

١٣
٩۶ 
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تا مناسبترين شيوه ومدل برون 
سپاری در شرکت توزيع غرب 
مازندران متناسب با محدوديتهای

 گردد مربوطه لحاظ 

٧٣
٣ 

استفاده از سيستم های 
اولترا سونيک جهت 

جلوگيری از پرنده زنی 
در ترانس های توزيع 

 برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

فني ارزيابي 
و اقتصادي 

به آارگيري 
ها  تكنولوژي

و يا 
راهكارهاي 
مختلف در 

هاي  بخش
توليد، انتقال 

 و توزيع

امکان سنجی و طراحی و
پياده سازی يک سيستم 

اولتراسونيک با هدف از 
 جلوگيری از پرنده زنی

با توجه به کارگيری تکنيک 
های مدرن و افزايش قابل قبول 
زيعقابليت اطمينان شبکه های تو

بسياری از عوامل مشکل ساز 
ودر حال حاضر .رفع شده است

در استان يزد بيشترين علل 
خاموشی يا خطا پرنده زنی است
که نياز به يک روش امن و در 
 .دسترس را مطرح ساخته است

١٣
٩۶ 

٧٣
۴ 

فنی و اقتصاد بررسی 
سنجی و ارائه 

ارهکارهای عملی جهت 
کاهش هزينه تمام شده 

طرح احداث پست های 
 انتقال نيرو 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

ارزيابي فني 
و اقتصادي 

به آارگيري 
ها  تكنولوژي

و يا 
راهكارهاي 
مختلف در 

هاي  بخش
توليد، انتقال 

 توزيع و

بررسی و شناسايی  -١
تجهيزات جديد قابل 

جايگزين با تجهيزات 
بررسی ،  -٢قبلی 

بازنگری و محاسبات فنی
و ساختمانی مجدد) برقی(

با درنظر گرفتن تجهيزات
بررسی و  -٣جديد 

اقتصاد سنجی نحوه 
آرايش جديد پستها 

متناسب با هزينه ، زمان 
و کيفيت موردنياز در 

ره دوره احداث و به
برداری و طول عمر مفيد

بررسی و  -۴پست 
اقتصاد سنجی و جايابی 
محل احداث پست جديد 

متناسب با نياز ضروری 
حال و با چشم انداز دوره 

طول عمر پست برای 
بررسی و تدوين  -۵آينده 

دستورالعملی جهت 
جلوگيری از دوباره 

کاری يا موازی کاری يا 
تغييرات بی مورد در 
ار احداث پست های فش

 قوی 

پست های فشار قوی يکی از 
مهم ترين بخش های انتقال نيرو 

بشمار می آيند که بيش از 
درصد هزينه طرح های ۶٠

. انتقال به آن تخصيص می يابد
امروزه با پيشرفت تکنولوژی و 
بروز شدن تجهيزات فشار قوی 

می توان با تغيير ، تجديد نظر و 
طراحی مجدد در طرحهای کلی 

ای فشار قوی بيشاحداث پست ه
درصد در هزينه ها ٣٠از 

صرفه جويی کرد که خود باعث 
کاهش هزينه تمام شده طرح های

 . انتقال نيرو ميشود
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استفاده از انتقال انرژی 
بی سيم بمنظور شارژ 

های پرنده برای ¬روبات
نظارت بر سالمت خطوط
انتقال در برابر ريزگردها
در محدوده تحت پوشش 
برق منطقه ای خوزستان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

خوزس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

ارزيابي فني 
و اقتصادي 

به آارگيري 
ها  تكنولوژي

و يا 
راهكارهاي 
مختلف در 

هاي  بخش
توليد، انتقال 

 و توزيع

ساخت يک نمونه 
ی از يک آزمايشگاه
 -quad(ربات پرنده

copter ( با قابليت شارژ
بی سيم بهمراه يک 

ايستگاه شارژ بی سيم به 
ميزان انرژی مورد نظر 
 .که قبال بهينه شده است

يکي از تکنيکهاي جديِد نظارت 
بر سالمت خطوط انتقال استفاده 

مشکل .از روباتهاي پرنده است 
اصلي اين روباتها، به ويژه 

و ارزان قيمت،  رباتهاي آوچک
محدوديت عمر باتري و در 

نتيجه آوتاهي مدت زمان پرواز 
( دقيقنه ٢٠حنداآثر )آنهاسنت 

تنالش پژوهشگران براي حل 
اين مشکل به استفاده از روش 
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انتقال توان بيسيم با استفاده از 
القاي مغناطيسي براي شارژ 

باتري آنها منجر شده است اين 
ت، فناوري نوين آه بواسطه امني
بازدهي و قابليت انعطاف آن 

شهرت يافته است، به استفاده از 
تزويج الکترومغناطيسي براي 

انتقال بيسيم توان الکتريکي بنين 
دو سيسنتم ايزوله اشاره دارد و 

به طور گسترده در بسياري 
زمينه ها مثل روباتيک، شارژ 

باتري و اتوماسيون صنعتي 
به .مورد استفاده قرار ميگيرد

استفاده از تزويج منظور 
مغناطيسي و در نتيجه تحقق يک

به يک فرستنده،  IPTسيستم 
ايجاد ميدان مغناطيسي و تزويج 

اين ميدان با يک گيرنده نياز 
دو مشخصه اول به طور . است

ذاتي در خطوط برق فشار قوي 
وجود دارد بنابراين، تنها در 

صورت نصب سيم پيچ گيرنده 
 روي روبات پرنده و نشستن آن

محقق IPTروي خطوط، سيستم 
خواهدشد و روبات ميتواند 

انرژي را از خط انتقال دريافت 
و در يک باتري يا ابرخازن 
ذخيره آند و لذا انرژي الزم 

براي پرواز طوالني مدت 
روبات بر فراز خطوط انتقال 

 . فراهم خواهد شد
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تعيين ضريب بررسی 
استهالک تجهيزات شبکه 

های توزيع انرژی در 
مناطق ساحلی استان 
 سيستان و بلوچستان 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
سيستان

و 
بلوچس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

فني ارزيابي 
و اقتصادي 

به آارگيري 
ها  تكنولوژي

و يا 
راهكارهاي 
مختلف در 

هاي  بخش
توليد، انتقال 

 و توزيع

 کاهش نرخ خاموشی ها 
با ال بردن ضريب اطمينان 

شبکه و اصالح به موقع و بهينه 
 شبکه 
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و اصالح جريان بررسی 
کار در شرکت توزيع 

نيروی برق استان ايالم 
با هدف افزايش بهره 

 وری

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

ارائه راهکارهای الزم 
جهت بهبود جريان های 
کار در شرکت که بتواند 

ر به بهره وری بيشت
 بيانجامد

پيچيده بودن فرايند انجام بعضی 
از کارها و همچنين موازی 

کاری ميتواند بهره وری شرکت 
را کاهش دهد اما اين موارد تنها 
حدسياتی هستند که با روش های 
علمی بررسی نشده اند بنابر اين 

نياز است که جريان کار در 
شرکت به صورت علمی مورد 

بررسی قرار گيرد تا 
ای الزم جهت بهبود راهکاره
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 .فرايندها مشخص گردد
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بررسي و تعيين 
شاخصهاي آليدي و 
تاثيرگذار در پايش 

فرايندهاي اصلي 
 شرآتهاي توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

مكانيزمي جهت ايجاد 
پايش فرايندهاي شرآت 

بصورت آاربردي و 
داشتن داشبورد مديريتي 

 مداوم 

نارسا بودن شاخصهاي فعلي در 
 پايش فرايندهاي شرآت 
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طراحی و رتبه بندی 
عوامل موثر بر خالقيت 
و کار آفرينی سازمانی 
در شرکت توزيع برق 

 استان لرستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

باال بردن خالقيت و بهره 
١٣ استفاده بهينه از نيروی انسانی وری

٩۶ 
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تعيين اثربخشی و 
های  وری فعاليت بهره

بهبود قابليت اطمينان در 
شرکت توزيع برق گيالن

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 گيالن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

دفترچه مطالعاتی جهت 
گيری درست محل  تصميم

 های مصرف بودجه

وری  شناسايی اثربخشی و بهره
های بهبود قابليت اطمينان فعاليت
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استراتژی و برنامهتدوين 
ساله نظام پيشنهادها با  ۵

بازنگری آيين نامه و 
فرايندهای اجرايی آن در 

 توزيع برق لرستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

افزايش نرخ سرانه و 
 کيفيت پيشنهادها

نرخ سرانه پيشنهادها و کاهش 
افزايش کارايی آيين نامهو تدوين 

 فرآيند های کارا جهت آن
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بررسی عوامل مؤثر بر 
خالقيت و نوآوری 

سازمان در ميان مديران 
و ارائه مدل مناسب جهت
بهبود خالقيت و نوآوری 

مطالعه (در ميان آنان 
موردی شرکت توزيع 
 ) نيروی برق هرمزگان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
هرمزگ

 ان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

شناسايی مؤلفه ها و  -
شاخصهای تأثيرگذار بر 
بهبود خالقيت و نوآوری 

اولويت بندی شاخصها  -
و مؤلفه های مؤثر بر 

ارائه -خالقيت و نوآوری 
مدل مناسب و علمی 

ود و ارتقای جهت بهب
سطح خالقيت و نوآوری 

ارائه مدل مناسب جهت  -
افزايش خالقيت و 

تحليل عوامل  -نوآوری 
مؤثر بر خالقيت و 

ضرورت توجه به نظام  -
مشارکت در راستای برنامه 

لزوم اجرا و  - استراتژيک 
بکارگيری ايده های سازنده 

 کارکنان 
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 نوآوری 
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وطراحي الگويي ارايه 
جهت يکپارچه سازي 

سيستمهاي مديريتي در 
شرکت هاي برق منطقه 

اي بر اساس نيازهاي 
 صنعت برق 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

شناخت وضعيت -١
بررسي-٢موجود شرآت 

سيستمهاي استقرار يافته 
علت -٣شرآت در سطح 

يابي عدم وجود 
سيستمهاي يكپارچه در 

مطالعه و -۴شرآت 
پژوهش در خصوص 

الگوي سيستمهاي 
مديريت آيفيت و 

گواهينامه هاي موجود در
-۵سطح بين المللي 
شناسايي الگوي 

سيستمهاي يكپارچه 
مديريت متناسب با 

-۵شرآت برق منطقه اي 
بسترسازي جهت مديريت

 آيفيت فراگير 

ازي و استقرار پياده س-
سيستمهاي مديريت و تضمين 

بهبود -آيفيت در سطح صنعت 
لزوم -آيفيت فرآيندهاي سازمان 

اهميت به جنبه هاي زيست 
محيطي در ارائه خدمات و 
رعايت قوانين ملي زيست 

وجود الزامات مشابه -محيطي 
در سيستمهاي آيفيت و زيست 

مزاياي پياده سازي -محيطي 
رچه و همزمان سيستمهاي يكپا

 آاهش مستندات 
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آسيب شناسي و چگونگي 
استقرار چرخه بهره وري
وپايش ان در شرآت برق

 منطقه اي برق باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

نيازهاي فني و بررسي 
انساني و شرايط پرسنلي 
اپراتورهاي پستهاي انتقال

شرآت برق منطقه اي 
باختر به منظور استقرار 
چرخه بهره وري و پايش 
آن و تاثير آن بر انرژي 

 توزيع نشده

بازيابي سيستمهاي الكتريكي در 
شرايط عادي يا بحراني مستلزم 

وجود زيرساخت هاي فني و 
عدم انساني مي باشد آه 

هماهنگي و تطابق آنها مي تواند 
روي آارايي و بهره وري آل 

 .مجموعه تاثير گذار باشد
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مطالعات رد پای انرژی 
)Energy foot print (

در دو صنعت نمونه 
 بر انرژی

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

 مطالعات
آيفيت و 

 وري بهره

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

مطالعات ردپای انرژی هر دو 
وجه تقاضا و تامين انرژی را 

در يک ردپای . در بر می گيرد
انرژی نواحی مصرف انرژی 
باال يا تلفات انرژی عمده می 

تواند نشانگر فرصتهايی جهت 
ستقرار ارتقای بازدهی بوسيله ا

بهترين موارد کاربردی سيستم 
مديريت انرژی جهت ارتقای 

بازدهی انرژی يا توسعه فنآوری
ردپای انرژی . های جديد باشد

يک معيار با سطح و مقياس 
گسترده به منظور محاسبه 

مزايای ارتقای بازدهی انرژی و 
برای اولويت گذاری تحليل 

فرصتها در فرآيند توليدی را 
هتر است دو ب. فراهم می کند

نمونه صنعت مورد نظر دارای 
فرآيند توليدی مشخص بوده، 

مانند برخی (گرمازا و گرماگير 
نباشند و زنچيره ) صنايع خاص

ارزش اقتصادی مشخص داشته 
مانند سيمان، . (باشند
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 ..) گری، گچ و ¬ريخته

٧۴
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مطالعه تطبيقی 
ها و ابزارهای ¬سياست

 حاکميتی در ارتقای
وری مصرف انرژی بهره

در جهان و ارائه مدل 
سياستگذاری عمومی 

 برای ايران

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

وجود آنکه حکمرانی و با 
سياستگذاری بهره وری انرژی 
امری چند وجهی و پيچيده بوده 
و شديدا از مولفه های اقتصادی 

شود  و سياسی کشورها متاثر می
مطالعات الزم در اين خصوص 

انجام نشده و يا بسيار اندک و 
 ناقص است
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سياست پژوهی و توسعه 
وری ¬های بهره¬مدل
های ¬ی در بنگاهانرژ

اقتصادی کوچک و 
 ها SMEمتوسط 

سازمان
بهره 
وري 

انرژي 
(ايران 
 )سابا 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

با عنوان تحقيق : هدف
محصول . يکسان است

 گزارش تحقيق : نهايی

اصالحات اقتصادی از امروزه 
نوع تشکيل و راه اندازی بنگاه 
های کوچک و متوسط مقياس 

)SMEs ( در بسياری از
کشورها به ويژه کشورهای 

درحال توسعه به عنوان يک 
رويکرد راهبردی محسوب می 

نگاهی به نظام اقتصادی و . شود
اجتماعی در بسياری از 

کشورهای پيشرفته و نو توسعه 
می دهد که  يافته ی جهان نشان

ايجاد و حمايت از بنگاه های 
کوچک و متوسط يکی از 

اولويت های اساسی در برنامه 
های ¬های توسعه فعاليت

اين . اقتصادی اين کشورها است
بنگاه های اقتصادی علی رغم 

گذاری کمتری ¬آنکه به سرمايه
نياز دارند، بازدهی بيشتری 

داشته و درايجاد اشتغال، ايجاد 
ای نوآوری و بستر مناسب بر

اختراعات و افزايش صادرات 
. اين کشورها، نقش مهمی دارند

اين واحدها در بسياری از 
کشورهای در حال توسعه ضمن 
دستيابی به اهداف اصلی توسعه،

ای در گسترش و  کننده نقش تعيين
تنوع توليدات صنعتی دارند و 
در اهتمام به يک سری اهداف 
بنيادين همچون ايجاد اشتغال، 

کن کردن فقر، بهبود توزيع شهري
درآمد و برآوردن نيازهای 
اساسی کشورهای در حال 

توسعه، دارای نقش موثری 
در حالی که شرکت های . هستند

بزرگ در سراسر جهان پيشرفت
های قابل توجهی در تغييرات 

عملياتی و فنی برای تحقق 
بخشيدن به پتانسيل بهره وری 

اند، در ¬انرژی خود داشته
ی کوچک و متوسط شرکتها

١٣
٩۶ 
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پتانسيل انرژی زيادی دست 
افزايش . نخورده باقی مانده است

وری انرژی در ¬بهره
های کوچک و متوسط ¬بنگاه

يک راه کليدی جهت افزايش 
کاهش . سودآوری و رقابت است

های انرژی و افزايش (هزينه
وری، سبب افزايش کيفيت¬بهره

و خروجی محصول، کاهش 
ريسک و رونق گرفتن 

. های جديد خواهد شد¬فعاليت
از % ٣٠در ايران حدود 

مصرف انرژی بخش صنعت 
متعلق به بنگاههای کوچک و 

باشد که در ¬متوسط می
های صنعتی مستقر ¬شهرک
 IEAبنابر گزارشهای . هستند
های کوچک و متوسط ¬بنگاه

از کل تقاضای % ١٣بيش از 
انژی را در دنيا به خود 

دهند که با ¬اختصاص می
سازی مصرف ¬هاقدامات بهين
مصرف% ٣٠توان ¬انرژی می

آنها را کاهش داد که اين مقدار 
از مجموع انرژی مصرفی 

. ساالنه کره و ژاپن بيشتر است
اين در حالی است که در کشور 

ها در زمينه SMEما 
سازی مصرف انرژی ¬بهينه

اقدامات موثری را انجام 
لذا نقش کليدی اين . اند¬نداده

ن شرکتها از يک سو و ميزا
جويی انرژی آنها از ¬صرفه

سوی ديگر ضرورت تحقيق در 
جهت کاهش موانع و حمايت از 

سازی ¬اجرای اقدامات بهينه
مصرف انرژی را نمايان تر 

 . سازد¬می

٧۴
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بررسي سطح استرس در 
ميان پرسنل شرآت 
 توزيع برق مشهد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

شناخت از سطح استرس 
پرسنل شرآت جهت 
 تصميمات مديريتي

در راستاي تحقق چشم انداز 
، در زير ساخت سرمايه ١۴٠۵

انساني، ارتقاي ايمني و بهداشت 
 شغلي

١٣
٩۶ 

٧۴
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طراحی مدل ارزيابی 
عملکرد شرکتهای توزيع 

 BSCاساس مدلبر 
) کارت امتيازی متوازن(

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

ارزيابی دقيق تر عملکرد 
 شرکت های توزيع

مدل دقيق تر ارزيابی طراحی 
عملکرد به جهت تدوين 

 استراتژی های آتی شرکت

١٣
٩۶ 
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، مطالعه موردی در 
شرکت توزيع نيروی برق

 مازندران

مازندرا
 ن

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

٧۵
٠ 

اثرات پارامترهای 
محيطی از قبيل تحمل دما 

،رطوبت بر دقت لوازم 
اندازه گيری انرژی 
کنتورهای ديجيتالی 

منصوبه در سطح شرکت 
توزيع برق غرب 

 مازندران 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آيفيت و 

 وري بهره

ارايه بسته نرم افزاری 
وسخت افزاری تجزيه 

وتحليل عيبها وايرادات 
بوجود امده برلوازم 

 اندازه گيری 

اتجربه استفاده از کنتورهای 
ديجيتال درمنطقه غرب 

مازندران نشان می دهد که 
 ميزان خطای انرژی اندازه

گيری شده وايجاد مشکل وعيب 
در کنتورها به حدی قابل توجه 

بوده که هزينه مالی ونيروی 
انسانی مجددی جهت اصالح انها

به شرکت تحميل نموده مضافا 
اينکه باعث نارضايتی مشترکين 

هم شده است به نظر می رسد 
-دما(پارامترهای محيطی منطقه 

دراين مسئله تاثير ..)و-رطوبت 
ست اناليز اين مسايل گذار بوده ا

برروی قطعات انواعکنتورها 
وارايه راهکار برای هرکدام 

وپيشنهاد حداقل سطح کيفيت قابل
قبول از مواردی است که اين 
شرکت توزيع نياز دارد به ان 

 پرداخته شود 

١٣
٩۶ 

٧۵
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الگوهای شناسايی 
مصرفی مشکوک و 
مشترکين متخلف با 

استفاده از تکنيکهای 
 هوش مصنوعی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

شناسايی مشترکين با 
الگوی مصرفی مشکوک 

نرم افزار  -يا دستکاری 

شيوع و تنوع دست کاری مقابله 
با اين موضوع را دشوار کرده 

 .است

١٣
٩۶ 

٧۵
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طراحي و پياده سازي 
آاهش پيك مصرف برق 

بر اساس پيك مصرف 
برق بر اساس شرايط 

ديناميك بار شبكه با 
مديريت بار سمت 

مصرف قابل پياده سازي 
 بر روي تلفن همراه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شمال 
استان 
کرمان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

طراحي و پياده سازي 
نرم افزار مديريت 

مصرف که اطالعات 
مختلف مثل زمان پيک 
مقدار مبلغ ميان دوره 

 ...قبض برق وي 

اي  نشان دادن وضعيت لحظه
بار مشترکان در لحظه مصرف 
سبب مي شود در شرايط پرباري
مشترک مصرف خود را براي 
کاهش هزينه برق خود مديريت 

کند و در مجموع بار پيک با 
هزينه بسيار ناچيزي به ساعات 
کم باري منتقل مي شود و يا در 
حالت استفاده همه مشترکين از 

اين دستگاه پيگ به طور 
 .مي کندچشمگيري کاهش پيدا 

١٣
٩۶ 

٧۵
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ارائه الگوهای ارتباطی 
برای حداکثر انعطاف 
 پذيری طرف تقاضا

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 

طراحی و شبيه سازی 
يک مدل ارتباطی کم 

قابل اجرا از  هزينه و
از مشترک (پايين به باال 
جهت ايجاد) تا بازار برق

قابليت انعطاف پذيری 

 DERبارهای قابل کنترل و نيز 
های موجود در سمت تقاضا و 

نيز امکان بکارگيری ذخيره 
سازها به عنوان يک راهکار در

آينده ميتواند ياز به يک سيستم 
ارتباطی از پايين به باال جهت 

١٣
٩۶ 
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ي و 
مديري
 تي

تامين انعطاف پذيری مورد نيازت .مطلوب مشترآين
 .را ايجاد کرده است

٧۵
۴ 

مطالعات و برنامه ريزی 
و تشريح و اجرای پايلوت
سيستم مديريت ارتباط با 

 Customerمشتری 
Relationship 
Management 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

افزايش رضايتمندی 
 مشترکين

هايی  به همه فرايندها و فناوری
ها و  شود که در شرکت گفته می
ها برای شناسايی،  سازمان

ترغيب، گسترش، حفظ و ارائه 
خدمات بهتر به مشتريان به کار 

رود و شامل مديريت انواع  می
با مشتری های ارتباطی  شيوه
 .است

١٣
٩۶ 

٧۵
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بررسی و ارائه الگوی 
مديريت مصرف بر 

اساس مقتضيات زمان و 
 فرهنگ منطقه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
آذربايج

ان 
 شرقي

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

ارائه راهکارهای جديد 
١٣ لزوم مديريت مصرف انرژی بر اساس فرهنگ منطقه

٩۶ 

٧۵
۶ 

بررسي وارائه راهکار 
جهت ارتباط سه جانبه 

مشترک، دفاتر 
پيشخواندولت و توزيع 

 برق شهرستانها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

احساس رضايت 
مشترکين و کاهش تعدد 

 مراجعه مشترک

تعدد مراجعه مشترک به دفاتر 
 پيشخوان و شرکت توزيع

١٣
٩۶ 

٧۵
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بررسی و تعيين 
سياستهای مختلف 

پاسخگويی بار به منظور 
تسطيح منحنی بار و 

 کاهش تلفات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اردبيل

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

بررسی ، تعيين و اولويت
بندی سياست های مختلف
پاسخگويی بار به منظور 

تسطحيح منحنی بار 
 متناسب با شرايط بومی

ش نقش مديريت مصرف در کاه
 پيک به عنوان نيروگاه مجازی 

١٣
٩۶ 
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ارزيابی رضايتمندی 
مشتريان بر اساس مدل 

SERVQUAL و ارائه
راه کار و کاهش فاصله 
شکاف محاسبه شده در 

 تحقيق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

دستيابی به مدل  -١
ارزيابی کيفيت خدمات 
ارائه شده به مشتريان 

جهت ارتقاء رضايتمندی 
آنها و آاهش شكاف ميان 

انتظارات و ادراآات 
:پنجگانهمشتري در ابعاد 

 -٢عوامل ملموس  -١
 -٣قابل اعتماد بودن 

تضمين  -۴پاسخگويی 
همدلی در  -۵خدمات 

تعيين نيازمنديها و خواسته  -١
زيابی کيفيت ار-٢های مشتريان 

خدمات ارائه شده توسط امورها 
مقايسه -٣و برق شهرستانها 

نيازمنديهاي مشتري و خدمات 
ارائه شده و تعيين نقاط بهبود به 

 -۴منظور ارتقاء کيفيت خدمات 
امكان رصد دوره اي وضعيت 
ابعاد مختلف آيفيت خدمات در 

هر يك از امورهاي برق، و 
تدوين و اجراي اقدامات 

١٣
٩۶ 
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 -٢ارائه خدمت 
هدفمندسازي و شفاف 

سازي پروژه هاي بهبود 
سازماني، مبتني بر 

نيازمندي هاي واقعي 
مشتريان و بر اساس 

 خروجي هاي مدل فوق 

ه و اصالحي به منظور پيشگيران
بهبود شاخص هاي ارائه خدمات 

٧۵
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بررسی ميزان تاثير 
اجرای طرح تعرفه زمان 

استفاده از لحاظ درآمد 
زايی و تاثير آن بر کنترل

پيک بار شبکه توزيع 
 برق استان

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

بررسی ميزان تاثير 
اجرای طرح تعرفه زمان 

استفاده از لحاظ درآمد 
زايی و تاثير آن بر کنترل

پيک بار شبکه توزيع 
 برق استان

) TOU(تعرفه زمان استفاده 
يکی از انواع برنامه های 

پاسخگويی بار زمان محور است
مديريت بار الکتريکی  که برای

شبکه از طريق تغيير قيمت برق 
در ساعات اوج بار و غير آن به 

 کار گرفته می شود

١٣
٩۶ 
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تبيين و اولويت بندي 
عوامل موثر بر افزايش 

ميزان وصول بدهي 
غير / دولتي (مشترآين
در بخشهاي ) دولتي

 انرژي و انشعاب

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

افزايش ميزان وصول 
/ دولتي (بدهي مشترآين

در بخشهاي ) غير دولتي
 انرژي و انشعاب

افزايش ميزان وصول بدهي 
) غير دولتي/ دولتي (مشترآين
 اي انرژي و انشعابدر بخشه

١٣
٩۶ 
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ارائه راهكارهاي عملي 
به منظور جلب مشارآت 
مشترآين شرآت برق با 

) تكميل(رويكرداصالح
اطالعات عمومي 

مشترآين در سيستم 
billing 

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

خدمات 
مشترآين، 
همكاري و 

تبادل 
اطالعات 
توزيع و 
 مشترآين

اطالعات ) تكميل(اصالح
عمومي مشترآين در 

 billingسيستم 

اطالعات ) تكميل(نياز به اصالح
عمومي مشترآين در سيستم 

billing  در معاونت فروش 

١٣
٩۶ 
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برنامه راهبردي و تدوين 
ساله  ۵استراتژيك 

تحقيقات توزيع برق 
لرستان با نياز سنجي 
ساليانه اولويت هاي 

 تحقيقاتي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
لرستان

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

تعيين اولويت های 
تدوين  شاخص ومهم و

ساله  ۵چشم انداز 
 تحقيقات

مطالعه نياز سنجی اولويتها و 
ساله تحقيقات ۵تدوين چشم انداز 

١٣
٩۶ 

٧۶
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مطالعه و بررسی تطبيقی 
نحوه طراحی و مشخص 

نمودن اولويت های 
تحقيقاتی در مراکز 

ديگر کشورها و تحقيقاتی 
تهيه برنامه آينده پژوهانه 

به منظور تبيين سلسله 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

انجام شدن پروژه ها در 
طی چند فاز و کاربردی 
و اجرايی شدن پروژه ها

ين نقشه راه جهت دار و تعي
هدفمند شدن پروژه ها جلوگيری 

 از پراکنده کاری 
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مديري پروژه ها
 تي

٧۶
۴ 

شناسايی ميزان آسيب 
پذيری شبکه برق در 

 برابر حمالت سايبری 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

ايجاد سپر دفاعی طراحی 
 پدافند سايبری 

جلوگيری از غافلگيری در مقابل
جلوگيری از (اين حمالت 

حمالت مشابه مانند آنچه در 
تاسيسات هسته ای و ويروس 

مقاوم ) استاکس نت اتفاق افتاد 
سازی شبکه برق در مقابل 

 حمالت سايبری 

١٣
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مطالعه و بررسی مباحث 
رايانش ابری بر فرآيند 

 تحقيقات

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

تسريع و تسهيل فرآيند 
تحقيقات و کاهش هزينه 

 ها 
١٣از فناوری های نوظهوراستفاده 

٩۶ 

٧۶
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بررسی و سنجش ميزان 
تعلق و تعهد سازمانی 
کارکنان برق غرب و 

ارائه روشها و راهکارها 
 ی عملی بهبود

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
 غرب

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري
 تي

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

ين پروژه ابتدا نسبت در ا
به سنجش ميزان تعلق و 

تعهد سازمانی کليه 
کارکنان برق غرب با 

استفاده از ابزارهای 
علمی و استاندارد های 
مربوطه پرداخته شده، 

سپس نتايج مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته و 

نسبت به شناسايی علل 
تاثير گذار اقدام و نتايج 

دسته بندی گرديده و سپس
ای علمی و راهکاره

عملی الزم با هدف ارتقاء
انگيزش و تعهد و تعلق 

سازمانی و درجهت 
افزايش بهره وری 

کارکنان ارائه شده و 
هريک از راهکارها با 

اولويت بندی جهت امکان
اجرائی نمودن آنها مورد 

تجزيه و تحليل قرار 
 .گيرند می

تعهد و تعلق سازمانی در اهميت 
انگيزش کارکنان در جهت انجام 
بهينه وظائف با هدف حفظ امنيت

و پايداری شبکه و تداوم انتقال 
 انرژی برق

١٣
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آسيب شناسی منابع 
انسانی بر اساس مدل 
تعالی منابع انسانی و 
ترسيم نقشه راه نظام 

 جامع منابع انسانی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

رق ب
شهرس

تان 
اصفها

 ن

مطالعا
ت 

کالن 
انرژی

 ,
اقتصاد

ي و 
مديري

مطالعات 
آالن مديريت 

نوآوري، 
تحقيقات و 

توسعه 
 آوري فن

تدوين خط مشی و 
استراتژی منابع انسانی 

شرکت مطابق با مدلهای 
علمی اطمينان از استقرار
اثربخش استراتژی منابع 

انسانی از طريق تعيين 
اهداف بلند مدت و کوتاه 

مدت و برنامه های 

تعريف و توصيف وضعيت 
 ٩موجود منابع انسانی بر اساس 

 ١۴٠زيرمعيار و  ٣٠معيار و 
نکته برجسته مدل تعالی منابع 

انسانی و نظام های چهارده گانه 
مديريت ، جهت يافتن راه هايی 

ای افزايش اثربخشی و ارائه بر
راهکار و مسيرهايی جهت 

١٣
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رسيدن به وضعيت مطلوب ، در  عملياتی  تي
واقع کمک به ترسيم نقشه راه 

 نظام جامع منابع انسانی 

٧۶
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مطالعه و امكان سنجي 
جهت همسان سازي 
فِرايندهاي موجود با 

در  ITILچارچوب 
شرآت برق منطقه اي 

 هرمزگان 

شرآت 
برق 
  قهمنط
اي 

هرمزگ
 ان

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

ارائه چارچوبي قابل  ¬
سنجش، معين و منحصر 

به فرد از مجموعه 
هاي فناوري ¬بهروش

تعريف جامع ¬اطالعات 
ها و ¬و کامل نقش
هاي خدمات ¬مسئوليت

 ¬فناوري اطالعات 
پشتيباني از کاهش هزينه 

هاي فناوري اطالعات ¬
هاي ¬و توجيه هزينه 

کيفيت خدمات ارائه شده، 
پشتيباني از توانمندي  ¬

فناوري اطالعات در 
سنجش و بهبود ارائه 

خدمات و عملکرد داخلي 
پشتيباني از بهبود بهره ¬
 ¬وري کاربران ¬

پشتيباني از تغيرات وارده
وکار و ¬ در محيط کسب

 ¬ي عصر حاضر رقابت
ارتقا کيفيت خدمات ارائه 
شده به مشتريان و افزايش

قابليت اطمينان پذيري 
حل ¬ارائه راه  ¬آنها 

هاي جامع سازماني در 
راستاي رفع وقايع و 

مشکالت و پاسخ اثربخش
هاي ¬به درخواست

 مشتريان 

بزرگترين چالش شرکت ها و 
سازمان هاي سرويس دهنده 
، خدمات فن آوري اطالعات

صرف کمترين هزينه ممکن و 
. ارائه بهترين کيفيت مي باشد 

اين امر در بخش هاي مختلف 
سازمان نمود پيدا مي کند که از 

آن جمله مي توان به مواردي 
چون افزايش بهره وري نيروي 
انساني، استفاده بهينه از ظرفيت 
هاي موجود و ايجاد امکانات و 

ظرفيت هاي جديد منطبق بر 
کسب و کار اشاره نياز واقعي 

در اختيار داشتن . نمود
تکنولوژي پيشرفته و نيروي 
انساني متخصص به تنهايي 
کارگشا نبوده و مساله بسيار 

مهمي بنام روال هاي مديريت 
سرويس مطرح مي گردد که در 

واقع حلقه مرتبط کننده 
تکنولوژي و افراد مي باشد پياده 

سازي اين استاندارد منجر به 
ت سازماني، بهبود افزايش شفافي

پايايي خدمات فاوا، بهينه سازي 
استفاده از منابع، بهينه سازي 

هزينه ها، توسعه پذيري سازمان
، افزايش آيفيت خدمات فاوا و 

باالخره انطباق با استاندارد 
٢٠٠٠٠ ISO ) استاندارد

سازماني مديريت خدمات 
 . خواهد شد) فناوری اطالعات
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و پژوهش در  تحقيق
خصوص طرح مديريت 

 بحران سايبری

شرآت 
مديري

ت 
شبكه 
برق 
 ايران

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

اهدافی که در شرکت 
مديرت شبکه برق به 

دنبال آن هستيم عبارت اند
شناسايی، طبقه •: از 

بندی، اولويت بندی 
های مهم  مراکز و سامانه

شرکت درحوزه 
های الکترونيکی  فناوری

. و ارتباطات و اطالعات
طراحی و پيشبينی •

چگونگی تداوم خدمات 
ضروری حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات 
ها در سطح  سازمان

شرکت مديريت شبکه 
تدوين •برق ايران 

دستورالعمل مورد نياز 

راهکارهای مبتنی بر مديريت 
سايبری ، تمرکز بر بحران 
هايی است که ريسک  شيوه
پذيری شرکت را در مقابل  آسيب

هر گونه بحران سايبری به 
حداقل رسانده و مجموعه بتواند 
تداوم خدمات خود را در مقابل 

شده، تضمين  های تعيين ريسک
مديريت بحران سايبری . کند

ريزی و عملکرد  فرآيند برنامه
باشد که با مشاهده  می

ها و  يک بحران سايبریسيستمات
ها در  تجزيه و تحليل آن

جستجوی يافتن ابزاری است که 
به وسيله آن بتوان از بروز 

ها پيشگيری  بحران سايبری
نموده و يا در صورت بروز آن 
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مين برای چگونگی تأ
های ضروری  نيازمندی

ها در  کارکنان و دستگاه
حوزه فناوری اطالعات 
. در شرايط اضطراری

اجرای تمرينات و •
های دوره ای  رزمايش

برای حفظ و ارتقای 
های الزم برای  آمادگی

مقابله با تهديدات و 
اقدامات نظامی دشمن 

بخصوص عمليات (
ايجاد هماهنگی•) سايبری

ها های مختلف بين شرکت
اين حوزه برای مقابله با 

تهديدات و شرايط 
سازماندهی •. اضطراری

های  و ارتقای توانمدی تيم
مقابله با عمليات سايبری 

دشمن در شرکت مديريت 
تدوين •. شبکه برق ايران

طرح جامع مديريت 
های  بحران سايبری تهاجم

سايبری دشمن در 
. های مختلف حوزه

نظارت بر اجرای •
الغی های اب دستورالعمل

مربوط به پدافند غيرعامل
به منظور حفظ و ارتقای 

آمادگی الزم در واحدهای 
مختلف در سطح شرکت 
.مديريت شبکه برق ايران

بررسی و پيش بينی •
آسيب پذيری های 

بخصوص عمليات (
در واحدهای ) سايبری

مختلف و ارائه 
راهکارهای برطرف 

 .ها کردن آن

در خصوص کاهش اثرات، 
آمادگی الزم، امدادرسانی سريع 
و بهبودی اوضاع سازمان اقدام 

در واقع مديريت بحران . نمود
هايی سر و کار  ری با تالشسايب

خواهد نقاط بحران  دارد که می
خيز شرکت را شناسايی  سايبری

و انواع بحران سايبری را 
بينی کند و اقداماتی را انجام  پيش

دهد که از وقوع بحران سايبری 
پيشگيری کند و يا جلوی 

رويدادهايی که منجر به بحران 
شود را بگيرد و  سايبری می

های  ریاثرات بحران سايب
غيرقابل اجتناب را تا آنجايی که 

لذا . امکان دارد به حداقل برساند
انجام مطالعه تحقيقاتی در زمينه 

چگونگی مديريت بحران های 
امری  ICTسايبری در حوزه 
 .ضروری است

٧٧
٠ 

شناسايی و امکان سنجی 
پياده سازی تکنولوژی 
های جديد در راستای 

نولوژیسيستم مديريت تک
 در شرکتهای توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

هدف از انجام اين 
پژوهش، شناسايی 

تکنولوژی های جديد قابل
استفاده در شرکت های 

نيروی برق و توزيع 
بررسی امکان پياده 

سازی و استفاده از هر 
يک از اين تکنولوژی ها 

در اين صنعت می 
که در قالب پياده .باشد

سازی مديريت تکنولوژی
در شرکت قابل تحقق 

 است

با توجه به تغييرات زياد 
تکنولوژی، سازمان های موفق، 

سازمان هايی هستند که از 
کردهتغييرات به نفع خود استفاده 

و با استفاده از منابع موجود ، 
تکنولوژی های جديد را برای 

تسهيل امور و فعاليت های خود 
در اين ميان . به خدمت گيرند

بايد ابتدا تکنولوژی های نوين را
در حوزه کاری خود شناسايی 
کرده و امکان پياده سازی اين 

تکنولوژی ها را با توجه به 
شرايط فرهنگی، فنی و 
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ای منابع بررسی محدوديت ه
 .نمايند

٧٧
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بهبود حاکميت فناوری 
اطالعات در سازمان 

مطابق با استانداردهای 
 Improving ITموجود 

Governance 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

سند حاکميت ارائه 
فناوری اطالعات جهت 
اداره توزيع برق شيراز 

ارائه • : با اهداف زير
مدل های سفارشی شده 

• جهت سازمان مذکور 
ارائه راه حل های دارای 

قابليت پياده سازی با 
توجه به وضعيت فعلی 

ارائه تحليل • سازمان ها 
فاصله وضعيت موجود 
با وضعيت مطلوب در 

 ارائه راه حل• سازمان 
هايی جهت بهينه سازی 
وضعيت فعلی فناوری 

اطالعات در سازمان ها 

حاکميت فناوری اطالعات در 
واقع بخشی از حاکميت سازمان 

می باشد که به صورت زير 
نظامی که : "تعريف می شود

را  ICTکاربرد فعلی و آتی 
اين ". هدايت و کنترل می نمايد

نظام شامل ارزيابی و هدايت 
 ICTمه های پروژه ها و برنا

برای پشتيبانی از فعاليت های 
سازمان، پايش و کنترل نحوه 
اجرای آن ها برای دستيابی و 
. تحقق اهداف سازمان می باشد

استراتژی و سياست های 
در ICTبکارگيری و استفاده از 

سازمان از محورهای اصلی اين 
توجيه فنی و . نظام می باشد

کاهش هزينه های • : اقتصادی
افزونه در حوزه کسب سرباز و 

مديريت • و کار الکترونيکی 
مولفه های تاثيرگذار در حوزه 

• کسب و کار الکترونيکی 
استانداردسازی مولفه های 
محرک در حوزه فناوری 

ايجاد بستری جهت • اطالعات 
ارزيابی و شناسايی نقاط ضعف 

کاهش هزينه • و قوت سازمان 
های مرتبط با توسعه آينده 

وری اطالعات محرک های فنا
کاهش فاصله • در سازمان ها 

های مرتبط با نحوه استقرای 
وضعيت فعلی با استانداردهای 

 جهانی 
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تدوين الگوی مديريت 
برون سپاری سيستم های 

اطالعاتی در شرکت 
 توزيع برق استان فارس

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

ارائه مدلی جهت چرخه 
حيات برون سپاری 

توسعه نرم افزار ها و 
. پوشش نياز ها کارفرما 

محصول نهايی در چهار 
بخش دوره ای پيش از 

فاز • عقد قرارداد 
دوره پيش از (اول

شامل تعريف ):قرارداد
نيازمنديها ،برنامه ريزی 
و تعيين استراتژی برون 

نتخاب سپاری و روش ا
دوره (فاز دوم• پيمان 

شامل ):تنظيم قرارداد
فرآيند تنظيم و انعقاد 

قرارداد ،مبادله و انتقال 
اطالعات اوليه مورد نياز 

با توجه به نيازهای اليه و کسب 
پيشرفت و پيچيدگی –و کار 

شتاب تحوالت فن –تکنولوژی 
آوری اطالعات بزرگ شدن 
سازمانها و افزايش هزينه ها 

نياز به تدوين الگوی جامع 
ن مديريت و کنترل مراحل برو

سپاری سيستم های اطالعاتی به 
عنوان يکی از اصلی ترين بخش
های فرآيندفن آوری اطالعات و 
ارتباطات در سازمان می باشد 
که هم اکنون از زمان تعريف 

کار تا زمان تحويل سيستم و هم 
چنين جهت تحويل سيستم الگو 

وروش مشخصی وجود نبوده و 
نياز است با بررسی اهداف 

استانداردها استراتژيک شرکت 

١٣
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دوره انجم (فاز سوم• 
شامل فعاليت های):پروژه

مرتبط با نظارت بر حسن
انجام کار در زمان توليد 

فاز • و اجرای پروژه 
دوره تحويل و (چهارم
امل فرآيند ش):استقرار

ارزيابی محصول و 
تصميم در مورد 

چگونگی پشتيبانی از نرم 
 افزار توليدی 

و مدل های موجود يک مدل 
مناسب جهت چرخه حيات برون 

سپاری توسع نرم افزار ها در 
شرکت تعيين گردد تا فرآيند 

برون سپاری نرم افزار ها با 
موفقيت صورت پذيرد و مدل 

پيشنهادی جوابگوی کليه فعاليت 
های مرتبط با تهيه و استقرار 

 يک سيستم مناسب باشد

٧٧
٣ 

ارائه مدل توسعه و بهبود 
فرآيندهای ارتباطی 

سيستمی بين حوزه به 
صحت (صورت مکانيزه

سنجی، مديريت استرس، 
امنيتی و رعايت 

 )استانداردهای

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

توجه به اهداف با 
استراتژيک سازمان و 

لزوم مکانيزه نمودن کليه 
خدمات قابل ارائه به 

متقاضيان و مشتريان اين 
صنعت، الزم است کليه 

فرآيندهای سازمان 
شناسايی و به صورت 
اين . کامل مکانيزه گردند

مکانيزه شدن از الزاماتی 
همچون صحت سنجی، 

مديريت استرس در مواقع
 خاص، رعايت نکات

ايمنی و امنيتی و رعايت 
استانداردهای الزم همانند 

 IEC61968استاندارد 
 .می باشد

١٣ استانداردسازی
٩۶ 

٧٧
۴ 

ارائه راهكار برای 
آارگيري سيستم هاي  به

 BigDataمبتني بر 
جهت داده آاوي اطالعات
در شرآت توزيع نيروی 

 برق استان ايالم

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 ايالم

عموم
 ی

هاي  سيستم
مديريت 

آوري  فن
 اطالعات

 ارائه راهکار

حجم بزرگی از اطالعات که در 
شرکت در حال به وجود آمدن 

است و بکارگيری داده کاوی با 
تکيه بر اين اطالعات ميتواند 

منجر به توليد دانش در شرکت 
گردد تا در حل مشکالت کارگشا

آنجاييکه اين داده ها از . باشد
ثروت سازمان ميباشند پس بايد 

به توليد داده های تميز و 
نگهداری آنها توجه ويژه ای 

 نمود 

١٣
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آناليز مکان و ظرفيت 
بهينه پستهای فوق توزيع 

 باتوجه به قيود مرتبط

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

عموم
 ی

هاي  سيستم
نرم افزاري 

آاربردي 
 صنعت برق

نرم افزار مناسب جهت 
 ...تعيين مرکز ثقل بار و

مسئله برنامه ريزی بلند مدت 
طرح توسعه شبکه توزيع از 
ابعاد مختلف دارای پيچيدگی 

های فراوانی بوده چرا که اين 
مسئله دارای موارد بسيار زيادی

. متغير تصميم گيری است 
 جايابی بهينه پست های فوق

توزيع وتعيين ظرفيت و حوزه 
سرويس دهی بهينه آنها يکی از 
مسائل عمده در طراحی توسعه 

 .می باشد

١٣
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١٣تخصيص بودجه و کنترل آن از استخراج روشی که هاي  سيستمعمومشرآت تدوين و بهينه سازی ٧٧
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فرآيند توزيع شده بودجه  ۶
با هدف کنترل تجميعی 

پروژه های پيش بينی شده
و وحدت رويه در مورد 
 روند اختصاص بودجه

توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

نرم افزاري  ی
آاربردي 

 صنعت برق

براساس روش موجود در
شرکت ومکانيزه نمودن 

جهت کاربری آسان 
وکنترل بهينه فرآيند و نيز

 صحه برای نتايج

مواردی است که گرچه در حال 
روش های اجراست ولی توسعه 

مکانيزه براساس روش ها و 
منطق جای شرکت ها امکان 
فراهم سازی دقت بيشتر در 
توسعه فرآيند فراهم خواهد 

 .ساخت

٩۶ 

٧٧
٧ 

اثرات مشترکين فوالد بر 
کيفيت برق شبکه توزيع 

 برق استان يزد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

عموم
 ی

هاي  سيستم
نرم افزاري 

آاربردي 
 صنعت برق

تعيين تاثير افزوده شدن 
مشترکين فوالد به شبکه 

از ديد مشخصه های 
 کيفيت توان

با توجه به صنعتی بودن استان 
يزد و توسعه روز افزون 

مشترکين فوالد در حال حاضر 
شاخصه های کيفيت توان شبکه 
به شدت تحت تاثير قرار گرفته 
ب است به طوری که بعضا موج

خسارت به مشترکين ديگر شده 
 .است

١٣
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شناسائی تنگناهای موجود
در بهينه سازی انرژی 

الکتريکی مشترکين 
صنعتی شرکت برق 

منطقه ای سمنان و ارائه 
 راهکارهای موثر 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

عموم
 ی

هاي  شبكه
انتقال داده 
 صنعت برق

راهکارهای موثر ارائه 
در بهينه سازی انرژی 
الکتريکی در محدوده 

مشترکين صنعتی شرکت 
 برق منطقه ای سمنان 

شناسايی مهمترين مولفه های 
موانع بهينه سازی مصرف 

 -٢موانع مديريتی -١: انرژی
موانع -٣موانع اطالعاتی 

 -۴سياست گذاری و قانونی 
موانع فرهنگی و -۵موانع مالی 

نع فنی و موا-۶سازمانی 
 تکنولوژيک 

١٣
٩۶ 

٧٧
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مديريت يكپارچه منابع 
ريداندنت نيرو در مراآز 
داده جهت بهره برداري 

بهينه از تجهيزات و 
 ارتباطات شبكه

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

عموم
 ی

تجهيزات 
سخت افزاري

آوري  فن
 اطالعات

يكپارچه منابع مديريت 
ريداندنت نيرو در مراآز 
داده جهت بهره برداري 

بهينه از تجهيزات و 
 ارتباطات شبكه

بهره برداري بهينه از تجهيزات 
 و ارتباطات شبكه

١٣
٩۶ 

٧٨
٠ 

ارائه روشی برای 
سازی امنيت  بهينه
 LANهای  شبکه

در سطح  WANو
 شرکت

شرکت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 سمنان

عموم
 ی

امنيت 
 اطالعات

ارائه روشی برای 
سازی امنيت  بهينه
 LANهای  شبکه

در سطح  WANو
 شرکت

های  سازی امنيت شبکه بهينه
LAN وWAN  

١٣
٩۶ 

٧٨
١ 

تدوين نقشه راه 
انفورماتيک شرکتهای 

توزيع با ديدگاه های 
 پدافند غير امل

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
بوشهر

عموم
 ی

امنيت 
 اطالعات

تدوين نقشه راه 
 انفورماتيک 

امروزه با توجه به پيشرفتهای 
سخت افزاری و نرم افزاری 

شبکه های توزيع سبب گرديد که
شرکتها از نظر مسايل پيش رو 

مانند اتوماسيون کنترل و 
هوشمند سازی به سمتی پيش 

روند که تعداد دسترسی و 
مکانهای دسترسی متعدد و 

تجهيزات مورد  ميزان سرور و
نياز روز به روز پيشرفته تر و 

با توجه به اين . بيشتر می گردد
مساله جهت جلوگيری از اتفاقات
امنيتی و مسايل پيش روی ايجاد 

يک نقشه راه انفورماتيک با 
توجه به نيازهای نرم افزاری و 

١٣
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سخت افزاری شبکه های قدرت 
و کامپيوتری و ادغام اين دو 

نه گذاری سبب می گردد که هزي
بهينه تر و از بعد پدافند غير 

عامل و سطوح دسترسی امنيتی 
و ميزان نفوذ پذيری چراغ راه 

 روشم ايجاد نمايد

٧٨
٢ 

شناسايی و تجزيه و تحليل
نقاط آسيب پذير در 

شرکت توزيع برق اهواز 
بر اساس اصول پدافند 

 غيرعامل

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

عموم
 ی

امنيت 
 اطالعات

شناسايی و تجزيه و تحليل
نقاط آسيب پذير در 

شرکت توزيع برق اهواز 
بر اساس اصول پدافند 

 غيرعامل

امروزه پدافند عامل به عنواني 
يکي از مباني امنيت عمومي در 

دنيا مطرح بوده و همواره در 
جهت ارائه خدمات در شرايط 

اضطراري و بحراني بايد 
زم وجود آمادگي و انسجام ال

داشته باشد مخصوصا از 
تاسيسات برقرسانی که حفاظت 
از اينها خيلي مهم و حياتي مي 

باشد شناخت گلوگاه ها، نقاط 
ضعف و معرفي روش هاي 

پيشگيري و از بين بردن نقاط 
آور 
پدافندغيرعام مطالعات اعمال لزوم

ديدگاه جديددر برنامه يك ل بعنوان
وتصميمات آيفي در  ريزي 

 رق را اجباری ميکند حوضه ب

١٣
٩۶ 

٧٨
٣ 

مطالعه امنيت اطالعات 
در شبکه های هوشمند 
الکتريکی و اتوماسيون 

 شبکه توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
تهران 
بزرگ

عموم
 ی

امنيت 
 اطالعات

مقابله با حمالت سايبری 
 و افزاير امنيت شبکه 

توجه به گسترش حمالت با 
سايبری، مطالعه و امکان سنجی 

امنيت در شبکه های هوشمند 
الکتريکی ، و سيستم های 

. اتوماسيون فعلی ضروری است
در اين پروژه ضمن تشريح 

روش های رمز نگاری ، مقايسه
آنها ، تشريح کامل الگوريتم و 

پياده سازی نرم افزاری ، 
مطالعه ميدانی امنيت اطالعات 

تجهيزات مورد استفاده فعلی در 
 .بايد انجام شود

١٣
٩۶ 

٧٨
۴ 

پياده سازی سامانه 
متمرکز مديريت رخداد 

( ها در سطح سازمان
SOC( 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
اصفها

 ن

عموم
 ی

امنيت 
 اطالعات

مديريت و شناسايی و  -
اقدام به موقع در برابر 
و وقوع حمالت سايبری 
جلوگيری از گسترش 

 دامنه تهديد

مديريت کليه رخدادهای  -
 -موجود در سطح سازمان 

شناسايی تهديدات امنيتی و ارائه 
-راهکار جهت مقابله به موقع 

شناسايی الگوی رفتاری تهديدات
 فضای سايبيری 

١٣
٩۶ 

٧٨
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و بررسی در تحقيق 
راستای شناسايی عوامل 

موثر در اهداف محقق 
شرکت توزيع  MISنشده 

 نيروی برق شيراز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

عموم
 ی

استاندارد 
نمودن روش 

ها در 
هاي  فعاليت
 ICTبخش 

چگونه مي توان از 
آارايي و اثربخشي تمام 

 MISقسمت های 
اطمينان حاصل آرد؟ 
شاخص هاي مهم در 

ازگاري و همخواني س
زير سيستم ها چيست؟ چه

سيستم مديريت اطالعات توزيع 
برق شيراز جهت انجام روال ها 

و آارهاي روزمره ي شرآت 
به دليل ماهيت . تهيه شده است

متغيير فرايند ها در سازمان، 
اين مجموعه  MISسيستم هاي 

تغييرات بسزايي از روز توليد تا

١٣
٩۶ 
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شاخص هايي در بررسي 
سيستم ها اهميت دارد؟ 

نقاط چالش انگيز در 
بروز نارضايتي ها 
 MISآجاست؟ آيا سيستم 
توانسته است باعث 

سهولت در انجام امور 
روتين شرآت شود؟ آيا 

تمامی اهداف اوليه پوشش
داده شده اند؟ راهکار 

 مهندسی برای خروج از
مشکالت و رويکرد 

 مناسب چيست؟

مديران سازمان . آنون داشته اند
هند بدانند آه آيا عملكرد مي خوا

فعال در  MISسيستم هاي 
سازمان در راستاي تحقق اهداف

آنها بوده است يا خير؟ آيا از 
آيفيت مطلوب بر اساس اصول 

مهندسي برخوردار است؟ و 
اينكه تغييرات مستمر در سيستم 

طبق معيارهاي مهندسي انجام 
گرفته است؟ اهداف اوليه که در 

ده و زمان توسعه مد نظر بو
اکنون به نتيجه مطلوب نرسيده، 

کدامند؟ متاسفانه بررسی 
مشخصات و مسائل پيشروی 

سيستم جامع برق شرکت توزيع 
با روندهای متداول مشاوره 

سازگار نبوده و نياز به تحقيق 
دارد تا بر اساس معيارهای نرم 

افزار و مشکالت پيشروی 
توسعه بتوان راهکاری که عملی

ود و باشد را پيشنهاد نم
راهکارها جنبه فقط پيشنهادات 

. غيرکاربردی نداشته باشد
تحقيقات در معيارهای روز 

مهندسی نرم افزار که در جهت 
پيشبرد، بهبود و توسعه سيستم 

ها انجام می گيرد می تواند 
راهگشای تمهيداتی باشد که از 

سوی سازمان بايد اتخاذ شود؛ تا 
 MISدر آل جايگاه سيستم 
اقع مشخص سازمان سطحي و

 .گردد

٧٨
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يکپارچه سازی سيستم 
های نرم افزارهای 

شرکت توزيع برق بر 
اساس گذرگاه سرويس 

 )ESB(سازمانی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

عموم
 ی

استاندارد 
نمودن روش 

ها در 
هاي  فعاليت
 ICTبخش 

سازی سيستم يکپارچه 
های نرم افزارهای 

شرکت توزيع برق بر 
اساس گذرگاه سرويس 

 )ESB(سازمانی 

يکی از مشکالت مشترک 
فناوری اطالعات اکثر سازمان 

ها در کشور، بحث عدم 
يکپارچگی سرويس های نرم 

افزاری و بانک های اطالعاتی 
حتی تحقيقات جهانی نشان . است

می دهد که اين مشکل فقط 
ايران نيست مخصوص به 

بطوريکه در ارزيابی صورت 
گرفته از مديران فناوری 

اطالعات شرکت های بزرگ 
جهانی مشخص شده که باالترين 

اولويت کاری اکثر آنها 
يکپارچه سازی و سرويس "

برای انجام . بوده است" گرايی
يکپارچه سازی تاکنون چندين 
روش و فناوری در طی سالها 
ين توسعه يافته است که کامل تر

و جديدترين آنها گذرگاه سرويس 
 ESB.است)  ESB(سازمانی 

١٣
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يک زيرساخت نرم افزاری است
که به عنوان يک اليه واسط از 

افزار، نيازمندی هايی مانند- ميان
يکپارچه سازی بين سرويس ها، 
امنيت، مديريت، کنترل سرويس 
و مديريت ارتباطات را پشتيبانی 

 .می نمايد

٧٨
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بررسی چالش های پيش 
روی تحقيق و توسعه 

)R&D ( در شرکت های
 توزيع برق

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

عموم
 ی

هاي  سيستم
اطالعاتي و 
مديريت دانش

اميد است با بررسی 
چالش ها و فرصت های 

پيش رو بتوان شرکت 
های توزيع را از اين 

سيکل های بسته عملياتی 
خارج کرد و امکان 

وسعه همه جانبه و پايدارت
 . را فراهم ساخت

بخش تحقيق و توسعه ارگاني 
الزم و حياتي براي تمام سازمان 
هايي است آه قصد حضور فعال
در بازارهاي داخلي و خارجي 

در اغلب مجموعه هاي. را دارند
سازماني از جمله شرکت های 
توزيع برق ، فعاليت ها در يك 
با . چرخه بسته انجام مي گيرند

توجه به اينكه نيازهاي جديد و 
لزوم اعمال تغييرات همواره 

وجود دارند بخش تحقيق و 
توسعه به عنوان ابزاري براي 
باز آردن سيكلهاي بسته عملياتي
در جريان امور مختلف طراحي 

و سازماندهي شده است و از 
توان تزريق فرهنگ توسعه در 

آل پيكره سازمان برخوردار 
 . است 

١٣
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ارزشيابی بلوغ مديريت 
دانش با رويکرد 

استراتژی محور در 
شرکت توزيع نيروی برق

 شيراز

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 شيراز

عموم
 ی

هاي  سيستم
اطالعاتي و 
مديريت دانش

هدف اين پروژه ترکيبی 
تبيينی متوالی، سنجش 

بلوغ مديريت دانش 
استراتژی محور در 
رقشرکت توزيع نيروی ب

با توجه . شيراز می باشد
به رويکرد تبيينی 

پژوهش، ابتدا در مرحله 
کمی با استفاده از روش 
توصيفی پيمايشی و مدل 
توسعه يافته بلوغ مديريت
دانش استراتژی محور، 
ميزان بلوغ شرکت تويع 

نيروی برق شيراز 
مشخص گردد و در 

مرحله دوم و بخش کيفی،
به فهم عميق از چگونگی 

خال و  بروز اين
محدوديت ها و سپس 

ارائه راهکارهای 
عملياتی پرداخته 

نتيجه حاصل از اين .شود
پروژه در دو جنبه 

آموزش سرمايه انسانی و 
خريدو راه اندازی 

تجهيزات بلوغ مديريت 

اين پروژه تحقيقاتی بايد با هدف 
ارزشيابی بلوغ مديريت دانش 
در شرکت توزيع نيروی برق 

شيراز، سطح بلوغ سازمان را 
مورد سنجش قرار دهد که اين 

امر با استفاده از مدل بلوغ 
-P(قابليت توانمندی کارکنان 

CMM (که يکی از مقبول ترين
مدل های جهانی در زمينه بهبود 

ه های انسانی و عملکرد سرماي
ساختار سازمانی در شرکت ها 

به شمار می آيد، به سازمان 
کمک کند تا نظامی يکپارچه از 

تجارب نيروی کار را معرفی 
کند و در هماهنگی کامل با هدف
نيازهای متغير و عملکرد کسب 
و کار سازمان را بهبود بخشيده 

 . و به بلوغ کامل برساند
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دانش به کار گرفته می 
شود و استفاده کنندگان آن 
تمامی افراد تشکيل دهنده 

سرمايه انسانی سازمان 
 .خواهند بود

٧٨
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ميزان تاثير لوازمبررسی 
و دستورالعمل های ايمنی 
موجود در حوادث جانی 

و شناسايی علل کم 
توجهی پرسنل به ايمنی و 

ساير عوامل مرتبط و 
ارائه راهکارهای کاهش 

 حوادث

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

حفظ نيروی اهميت 
انسانی و ارتقاء سطح 

 ايمنی افراد

با توجه به افزايش ضريب 
حوادث، ضروری است شرايط 

موجود مجددًا مورد بررسی 
قرار گرفته و نقاط قابل بهبود 

 .شناسايی گردد
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بررسي اجرا و توسعه 
مديريت دارايي هاي 

فيزيكي در بخش بهره 
برداري در ارتقاء ايمني 

 تاسيسات و شبكه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
شهرس

تان 
 مشهد

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

با عنايت به گستردگي 
شبكه و تاسيسات توزيع 

در سطح شهرها و 
روستاها، مديريت بر 
چنين تاسيساتي با اين 

حجم و تعداد و تنوع به 
منظور آاهش ريسك هاي
ايمني با روش هاي سنتي 

اسخگو نبوده لذا نياز به پ
تغيير ديدگاه و استفاده از 

سيستم هاي نوين در 
مديريت نگهداري و 

تعمير تجهيزات و 
. تاسيسات شبكه مي باشد

١٣ ارتقاء ايمني مردم و پرسنل
٩۶ 
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بررسی نقش آموزش 
فرهنگ سازی تجهيزات 

وسايل ايمنی در کاهش  –
fr ,sr  توزيع در شرکت

نيروی برق جنوب استان 
ضريب وفور (کرمان 

حادثه وضريب شدت 
 )حادثه 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

در اين پروژه يسياری از 
حوادث شرکت های 

توزيع بررسی می شود 
واعمال نايمن وشرايط 
ناايمن ويا هر دو انها 

واقدامات کنترلی 
وپيشگيرانه جهت شرايط 

ناايمن واعمال ناايمن با 
اموزش وباز اموزی 

پيشنهاد می گردد ونرخ 
بازگشت سرمايه در 

عوامل اموزش وبا ز 
اموزی وخريد لوازم 

ايمنی واقدامات اصالحی 
وپيشگيرانه ودرصد تاثير 

هر کدام در کاهش 
 ftaحوادث به روش 

به می شود يکی از محاس
عوامل مهم در ارزيابی 
توانير ميزان اثربخشی 

اموزش در کاهش ضريب
وضريب شدت  frوفور 
دقيقا تعيين  srحادثه 

وروشهای اندازه گيری 

با توجه به اينکه خوادث هم از 
 –اجتماعی  –بعد انسانی 

اقتصادی بر روی جامعه اثر می
موارد فوق  گذارد در اين پروژه

وهزينه واثرات روانی بر 
خانواده وبا توجه به بحث 

پيمانکاری شدن وافتادن توپ 
حوادث در بحث پيمانکاری 

ارزش کار در خصوص راهکار
در خصوص آموزش وتاييد 
ونظارت بر پيما نکاران نيز 

وچود دارد که چه اقدامات 
کنترلی پيشگيرانه در اين 

خصوص صورت گيرد واثر 
در مورد انان  بخشی اموزش

 مورد بررسی قرار گيرد 
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 ان پيشنهاد می گردد 

٧٩
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بررسي راهكارهايي 
جهت تعبيه ارت مناسب 
در مناطق آوهستاني و 

 مرتفع

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
هرمزگ

 ان

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

اطمينان از وجود حصول 
سيستم ارت مناسب و باال 
بردن ضريب ايمنی محيط

کار که در صورت 
دار شدن ناخواسته ¬برق

شبكه، موجب تحريك 
وعملكرد رله هاي 

حفاظتي پست يا سوختن 
فيوزهای ارتباطی و قطع 

لذا . گردد¬سريع برق می
رود با انجام ¬انتظار می

اين پروژه راهکارهای 
مناسبی جهت افزايش 

منی نيروهای شرکت اي
توزيع برق در هنگام کار 

در مناطق کوهستانی و 
 مرتفع پيشنهاد شود

هاي اجرايي شرآت ¬اآيپ
توزيع نيروي برق در هنگام آار

در مناطق آوهستاني و 
اي به جهت باال بودن ¬آوهپايه

مقاومت زمين امكان تعبيه 
سيستم ارت حفاظتي ندارند و به 
 منظور جلوگيري از اتالف وقت

در همان محيط، اقدام به ارت 
نمايند و¬موقت طرفين شبكه می

يا بعضا بدون ارت شروع به 
اين مساله بارها و . کنند¬آارمی

بارها خطر آفرين و مشكل ساز 
لذا رفع اين معضل . بوده است

نياز به انجام مطالعاتي دقيق و 
يافتن راهكارهاي مناسب 

وکاربردی جهت کاهش مقاومت 
ا استفاده زمين محل کار ي

 .ازتجهيزاتی خاص دارد
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بازطراحی نحوه صعود و
فرود از پايه با استفاده از 

 تکنولوژيهای جديد

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

ساخت تجهيز جهت 
 صعود و فرود از پايه

حوادث ناشي از سقوط ازآاهش 
 پايه

١٣
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ارزيابی ريسک 
فاکتورهای ارگوميک و 

تعيين ارتباط آن با 
اختالالت اسکلتی 

عضالنی و تهيه بانک 
اطالعات داده های 

آنتروبومتری کارکنان 
شرکت توزيع برق استان 
فارس و ارائه مشخصات 
فنی ابزارها و تجهيزات 
ه کاری هر فرد با توجه ب

 نوع فعاليت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

شناسايی ريسک • 
• فاکتورهای ارگوميک 

تعيين اولويت بندی 
تعيين • اقدامات اصالحی 
تعيين • مشاغل خطرناک 

شيوع عالئم اسکلتی 
• عضالنی در کارکنان 
• تعيين محتوای شغلی 
تعيين بار کار ذهنی 

 کارکنان 

بيماری های اسکلتی عضالنی 
يکی از شايع ترين عوارض 

ناشی از کار می باشند که در 
. اغلب مشاغل گزارش شده اند
از داليل عمده اين بيماری ها 

شرايط نامناسب ارگومی شغلی 
. می باشد که ابعاد مختلفی دارد

ن است در اين پروژه سعی بر اي
که ريسک فاکتورهای ارگوميک

شناسايی و با روش های رايج 
مورد ارزيابی قرار گيرند ، از 
طرف ديگر با بررسی شروع 

اختالالت اسکلتی عضالنی در 
بين کارکنان تصور کلی اين 

عوارض مشخص شود و ارتباط 
آن با ريسک فاکتورهای 

ارگوميک تعيين گردد در نهايت 
ر رفع اقدامات اصالحی به منظو
 .مشکالت پيشنهاد گردد
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بررسی روش های نوين 
ايمنی و بهداشت حرفه ای

)HSE) ( حوزه انتقال
در کشورهای ) برق

توسعه يافته و ارائه 
راهکارهای عملی با در 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

آرمان

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

بررسی روش های ايمنی 
و بهداشتی حرفه ای 

)HSE ( در کشورهای
مختلف که در وضعيت 
بهتری نسبت به ايران 

هستند و مقايسه با 

لزوم بررسی روشهای نوين در 
زمينه ايمنی و بهداشت حرفه ای 
به دليل ناکارآمدی و يا هزينه بر 

 بودن روشهای قديمی
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نظر گرفتن شرايط 
 موجود در ايران

روشهای مرسوم در 
ايران و درنهايت ارائه 

روش هايی نو و 
کاربردی جهت بهبود 

ايمنی و بهداشت حرفه ای
)HSE ( در حوزه انتقال

 برق

٧٩
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ارزيابي امواج 
الكترومغناطيسي در پست

نمونه برق منطقه اي 
 باختر

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

عموم
 ی

مطالعات 
ايمني، 

بهداشت و 
زيست 
 محيطي

انجام مطالعات و 
مدلسازي هاي مبتنی بر 

emc) سازگاری
آليه ) الکترومغناطيس

تجهيزات و شبيه سازي 
اندازه گيري  -هاي الزم 

ميدانهاي الکتريکي و 
مطابقت با  -مغناطيسي
ارائه راه  –استاندارها 

کارهاي مناسب جهت 
آاهش اثرات نامطلوب و 

مناسب طراحي نرم افزار
جهت تعيين شدت ميدان 

 براي همه پستها 

وجود ولتازهاي فشار قوي و 
جريانهاي الکتريکي باال در 

پستهاي فشار قوي باعث ايجاد 
ميدانهاي الكترومغناطيس خواهد 

رعايت استانداردهاي الزم و .شد
پايش اندازه گيري و محافظت 
پرسنل و ارزيابي صحيح از 

وضعيت پست در چنين شرايطي
 .روري استض
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بررسي راهكارهاي 
ترويج و توسعه آموزه 

هاي قران در بخش 
اخالق و ارائه الگوي 

 مناسب رفتاري آارآنان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

راهكارهاي عملي ارائه 
بكارگيري الگوهاي 

رفتاري قرآن آريم و 
شيوه هاي جاري سازي 
آن در سازمان به نحوي 
آه اين الگوها در سازمان
نهادينه گشته و منجر به 

افزايش بهره وري ، 
رضايت شغلي پرسنل و 

تكريم ارباب رجوع 
 .گردند

از آنجا آه سازمان ها نقش 
اساسي در بهبود اوضاع 

قتصادي و فرهنگي اجتماعي، ا
بر عهده دارند، به آارگيري 
اخالق و مفاهيم اخالقي در 

سازمان ها ضروري به نظر مي
تحقق اين امر، موجب . رسد

تعالي و پيشرفت سازمان ها 
اخالق در سازمان، . خواهد شد

نمودي از وجود فرهنگ 
سازماني مثبت و نگرش افراد 
بالنده در زمينه هاي علمي و 

د آه حاصل اجتماعي مي باش
فرايندي آن، بهره وري سازماني
. و رضايت شغلي آارآنان است
اخالق، ارتباطات اثربخش در 

. سازمان به وجود مي آورد
خداوند قرآن را راهنما و مسير 

تعالی و سعادت بشريت قرار 
داده از اين رو اهتمام به آموزش 

قرآن و عمل به دستورات آن 
قرآن.رمز رستگاری انسان است

سرشار از مفاهيم و آموزه  کريم
های توحيد و خدا شناسی است و

هر انسانی که بخواهد مسير 
کمال و رسيدن به خداوند را 

بپيمايد، بدون شک هيچ منبعی 
بهتر و کامل تر از قرآن کريم 

ترويج آموزه های قرآن .نيست
کريم در نهادهای دولتی نيز 
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گامی اساسی در راستای سالمت 
افرادی که با نظام اداری بوده و 

کالم وحی الفت دارند در انجام 
وظايف محوله خود مومن و 

 .ساعی هستند

٧٩
٨ 

بکارگيري روشهاي نوين 
جهت طراحي سيستم 

مديريت آموزشي در دو 
علل عدم : بخش شامل 

اثر بخشي الزم در 
آموزشهاي کارکنان و 
بهينه سازي روشهاي 

نوين در طراحي مديريت 
 آموزشي 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 باختر

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

تعيين اهداف آموزشي -
طراحي و برنامه -٢

-٣ريزي آموزشي 
اختصاص شرح وظايف 
توانمندي ها و نيازهاي 

ارسال -۴آموزشي 
فرمهاي نيازسنجي دوره 

-۵افراد آموزشي به 
مديريت تقويم آموزشي 

ثبت نام -۶شرآت 
هوشمند پرسنل جهت 

-٧دوره هاي آموزشي 
تهيه گزارشات و 

نمودارهاي مربوط به 
ميزان اثربخشي برنامه 

گزارش -٨هاي آموزشي 
گيري از فقدان مهارتهاي 

برآورد -فردي پرسنل 
هزينه هاي اجراي برنامه 

تهيه -١٠آموزشي 
شناسنامه برنامه آموزشي 

سنجش ميزان -١١
اثربخشي دوره هاي 

آموزشي با توجه به تغيير 
رفتار آارآنان و بازگشت

 به محيط آار 

طراحي نظام آموزشي شرآت -
برمبناي نيازهاي اساسي و 

-اصلي آموزشي آارآنان 
آموزش بهتر جهت ايجاد تغيير 

در ارزش ها و رفتارهاي 
آارآنان در راستاي فرهنگ 

 آموزش مؤثر جهت-سازماني 
تناسب استعدادها و عاليق آاري 

ايجاد -افراد با پست سازمانيشان 
فرصتهاي برابر آموزشي در 

لزوم سرمايه گذاري -سازمان 
مناسب در امر آموزش آارآنان 

 آاهش هزينه هاي آموزشي -

١٣
٩۶ 

٧٩
٩ 

رابطه بين هوش بررسی 
هيجانی و جاافتادگی 

شغلی با در نظر گرفتن 
نقش تعديل گر جو 

مورد (روانشناختی 
مطالعه شرکت برق 
 )منطقه ای خراسان

شرآت 
برق 
  منطقه

اي 
خراسا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

اين تحقيق به اين مساله 
می پردازد که رابطه بين 

وع يکی از مهم ترين ن
هوش انسان که در تصميم
گيری ها و قضاوت های 

شخصی کارمند يک 
سازمان بيش از انواع 

ديگر هوش موثر است تا 
چه حد با جا افتادن و 

تمايل فرد به ماندن او در 
 سازمان ارتباط دارد 

به منظور دستيابی به عملکرد 
خوب کارکنان يک سازمان، 
مديران می بايست کارکنان 

در سازمان حفظ توانمد خود را 
و نرخ جابجايی و ترک خدمت 

به همين . انان را تعديل نمايد
منظور مديران نيازمند شناسايی 
الگوهای ترک خدمت کارکنان 

به منظور حفظ و نگه داری 
اما . سرمايه انسانی می باشد

اينکه آيا هوش عاطفی در 
کارکنانی که در مشاغل خود قفل

شده اند و به تبع اين رخداد 
ال خروج از سازمان احتم

کمتری دارند دخيل بوده يا خير 
سوالی است که تاکنون بصورت 

 . پژوهش مطرح نشده است

١٣
٩۶ 

٨٠
٠ 

ارائه مدل کمی بهبودهاي 
حاصل از فرآيندها از 

جنبه کاهش زمان، هزينه 

شرآت 
برق 
  منطقه

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 

شفاف نمودن صرفه  -
جويی هاي بدست آمده از 

اقدامات ارزشمند برق 

اقدامات بسيار شاخص نيروي 
انسانی برق منطقه اي خراسان 
که نتايج آن در خروجی فرآيند 

١٣
٩۶ 
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و پياده سازي ... ،گام و 
آن در شرکت برق منطقه 

 اي خراسان

اي 
خراسا

 ن

خراسان واستفاده ازاين  انساني
صرفه جويی ها از جنبه 
هاي زمان ، هزينه ، گام 

حاصل از اقدامات ... و 
بهبود فرآيندها جهت 

تحصيل بيشتر منابع به 
نظور تحقق اهداف م

فراهم آمدن  -شرکت 
امکان تقدير از کارکنان 

شاخص برق خراسان 
مؤثر در صرفه جويی 

 هاي ايجاد شده 

هاي شرکت ملموس می باشد 
منجر به کاهش هزينه ،زمان 

.. ،گام و افزايش کيفيت و
ليکن مشخص کردن . ميگردد

اين صرفه جويی هاي حاصل 
شده نيازمند مدلی جهت کمی 

سازي بهبود هاي بدست آمده می
 .. باشد

٨٠
١ 

بررسی ميزان تاثير ابعاد 
فرهنگ سازمانی بر 

چابکی سازمانی و 
طراحی الگوی مطلوب 

فرهنگ سازمانی شرکت 
 برق منطقه ای سمنان

شرآت 
برق 

منطقه 
اي  

 سمنان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

تعيين ميزان تاثير -١
هريک از ابعاد مختلف 

تعيين-٢فرهنگ سازمانی 
عوامل و ويژگيهای 

فرهنگ سازمانی مطلوب 
و تدوين برنامه بهبود 

فرهنگ سازمانی مبتنی 
بر اطالح رفتار مديران 
کارکنان و اصالح رويه 

 ورالعمل ها هاو دست

تأثير فرهنگ سازمانی بر تمام 
جنبه های سازمانی که براساس 
اعتقادات و ارزش های مشترک،

به سازمان ها قدرت می بخشد 
بر نگرش رفتار فردی، انگيزه و

رضايت شغلی و سطح کارايی 
نيروی انسانی و سازمان چابک 

موفقيت .تاثير می گذارد 
چشمگير سازمان ها در عوامل 

موس قدرتمند فرهنگ غير مل
سازماني، در ارزش ها و 

باورهاي آارآنان نهفته است 
وجود هويت فرهنگي، باورها، 
ارزش ها و هنجارهاي رفتاري 

مشترك اعضاي سازمان ها، 
موجب انسجام و يكپارچگي در 

آوشش ها، تعهد دروني به 
سازمان و جهت گيري اقدامات و
در نتيجه موفقيت سازمان ها مي 

 .شود

١٣
٩۶ 

٨٠
٢ 

شناسايی عوامل درون 
سازمانی موثر بر استرس
و عملکرد شغلی پرسنل 

 شرکت

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 فارس

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

شناسايی فشار عصبی -١
عواملی از -٢سازمانی 

محيط که باعث ايجاد 
ارائه -٣فشار می شود 

راهکاری جهت استرس 

بسياری از عوامل می توانند 
باعث فشار عصبی شوند فشار 
های عصبی سازمانی عواملی از

محيط کار هستند که می توانند 
باعث ايجاد فشار عصبی شوند 

که چهار مجموعه کلی فشار 
-١:عصبی سازمانی عبارتند از

الزامات -٢-الزامات شغلی
-۴-زامات نقشال-٣-فيزيکی

 الزامات درون شخصی

١٣
٩۶ 

٨٠
٣ 

بررسی وشناسايی مولفه 
های نشاط سازمانی در 

شرکت توزيع برق 
خوزستان،اندازه گيری 
سطح فعلی اين مولفه،و 

ارائه راهکارهای 
امکانپذير برای بهبود 
 سطح نشاط سازمانی

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

بهبود سطح نشاط 
 سازمانی

شناسايی مولفه های نشاط 
 سازمانی

١٣
٩۶ 

١٣ استقرار فرهنگ دفاع مقدس ايجاد استقرار فرهنگ مطالعات عمومشرآت بررسی وتدوين ٨٠
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راهبردهای استقرار  ۴
فرهنگ دفاع مقدس 

در )ايثار،جهاد،شهادت(
 شرکت توزيع خوزستان

توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

آموزشي و  ی
مهارتي منابع 

 انساني

دفاع مقدس در شرکت 
 توزيع

٩۶ 

٨٠
۵ 

بررسی ميزان سطح 
تناسب فرهنگ سازمانی 
با قابليت اشتراک گذاری 

دانش در سطح شرکت 
توزيع نيروی برق 

 خوزستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

اشتراک گذاری دانش در 
 سطح شرکت توزيع

بررسی سطح تناسب فرهنگ 
 سازمانی

١٣
٩۶ 

٨٠
۶ 

بررسی راهکارهای ايجاد
عالقه به کار جمعی و 

جلوگيری از انزواطلبی 
کارکنان در شرکت توزيع

 خوزستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

تعامل و همکاری ميان 
١٣ ايجاد کار دسته جمعی کارکنان 

٩۶ 

٨٠
٧ 

بررسی ميزان انطباق 
کارکنان شرکت توزيع 

نيروی برق خوزستان با 
مدل بلوغ قابليت کارکنان 

 سازمان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

بهبود ميزان انطباق 
١٣ بررسی ميزان انطباق کارکنان کارکنان شرکت توزيع

٩۶ 

٨٠
٨ 

مطالعه عوامل آموزشی 
فردی سازمانی موثر بر 

تعادل کار وکارکنان 
شرکت توزيع نيروی برق
استان خوزستان و ارائه 

 راهکارهای بهبود آن 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

راهکارهای بهبهود تعادل
 کارکنان شرکت توزيع

عوامل آموزشی فردی سازمانی 
 موثر بر تعادل کار وکارکنان

١٣
٩۶ 

٨٠
٩ 

و شناسايی ميزانبررسی 
تعهد کارکنان به سازمان 

با رويکرد کار افرينی 
درون سازمانی در 

 شرکت توزيع خوزستان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
خوزس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

کارآفرينی درون 
١٣ بررسی وميزان تهعد کارکنان سازمانی

٩۶ 

٨١
٠ 

و استخراج کارسنجی 
شاخص های بهره وری 

در فرآيند های نيروی 
انسانی در حوزه لوازم 

اندازه گيري و گروه هاي 
 عمليات شهرستانها

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
اصفها

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

حليل شغل ودر نتيجه 
 ارزيابی عملکرد

اولويتهای مميزی توانير وپيش 
ز انجام تحليل شغل وارزيابی نيا

 عملکرد

١٣
٩۶ 

٨١
١ 

تعيين شاخص های کليدی 
شايستگی با توجه به 

شرآت 
توزيع 

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

اين پروژه بر آن در 
هستيم با شناسايی شاخص

برنامه ريزی نيروی انسانی و 
انتخاب افراد برای پست های 

١٣
٩۶ 
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ارزش ها و فرهنگ 
شرکت و نحوه سنجش 
انها در شرکت توزيع 

نيروی برق استان 
 مرکزی

نيروي 
برق 

استان 
مرکزي

مهارتي منابع 
 انساني

های کليدی شايستگی که 
با توجه به ارزش های 

شرکت تبعين خواهد شد 
کارکنان توانمند خود را 
شناخته و در چارچوب 

يک برنامه جامع جانشين 
پرورب در تامين نيروی 
انسانی توانمند و استفاده 
از پتانسيل بالقوه ايشان 

شرکت را در پيشبرد 
استراتژيک خود  اهداف

 همراهی کنيم

مختلف دغدغه اين روزهای 
شرکت ها و سازمان های 

صنعتی توليدی و خدماتی در 
حوزه معاونت منابع انسانی می 

باشد اين مهم در شکل سنتی 
اقدام (بصورت جايگزينی 

صورت می گيرد که )سريع
خود از جمله عدم تبعات خاص 

توانمندی کافی فرد و عدم آشنايی
فرد منتخب با جايگاه جديد خود 

 را در پی دارد .. و

٨١
٢ 

آسيب شناسی و بهسازی 
ساختار سازمانی با 
 رويکرد استراتژيک

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
مرکزي

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

پروژه از نظر هدف اين 
کاربردی و از نظر نوع 

در زمره تحقيقات 
توصيفی پيمايشی است که

با استفاده از ابزار 
مصاحبه و مشاهده و 
برگزاری جلسات با 

خبرگان ابتدا سعی در 
شناسايی فعاليت های 

استراتژيک نموده و سپس
با بازمهندسی فعاليتها و 

طراحی مجدد مشاغل 
سعی در ايجاد ساختاری 

رويکرد استراتژيک  با
 .می نمايد

ساختار سازمانی نقش اصلی در 
دستيابی به اهداف استراتژيک 
سازمان دارد که عدم توجه به 

بازنگری و مهندس مجرد آن بر 
اساس استراتژی تدوين شده 

سازمان موجب می شود 
فعاليتهای استراتژيک در ساختار

مغفول مانده و فعاليتهای غير 
ر ديده استراتژيک در ساختا

ساختار تفصيلی شرکت . شوند
توزيع برق مطابق با اهداف 

استراتژيک آن نمی باشد که نياز
است ضمن شناسايی مشکالت و 

آسيب های ساختار روند 
بهسازی و منطقی سازی آن بر 

اساس اهداف استراتژيک در 
 .دستور کار قرار گيرد

١٣
٩۶ 

٨١
٣ 

عوامل تاثيرگذار بررسي 
در روند بهبود نيازسنجي 

آموزشي فردي و 
سازماني و عوامل 

تاثيرگذار بر موفقيت 
برنامه ريزي و اجراي 

دوره هاي آموزشي 
آارآنان و همچنين موانع 
و عوامل اصلي موثر بر 

اثربخشي دوره هاي 
 آموزشي آارآنان

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
زشي و آمو

مهارتي منابع 
 انساني

يافتن نيازهاي واقعي تر و
با اولويت تر آموزشي 

ارتقاي اثربخشي و 
حصول اهداف آموزشي 
آارآنان برنامه ريزي و 
اجراي باآيفيت تر دوره 

 هاي آموزشي

نيازهاي متغير فردي و سازماني
در صنعت برق آشور پايين 

آمدن آيفيت اجرا و انگيزه 
جهت حضور موثر در آارآنان 

 دوره هاي آموزشي 

١٣
٩۶ 

٨١
۴ 

طراحی دوره های 
آموزشی مبتنی بر 

 ٢(شايستگی های فردی 
سال سابقه  ٢۵سال تا 

و اندازه گيری ) کار
ميزان اثر بخشی آن در 

 -شغلی(عملکرد فردی 
به صورت ) (رفتاری
 )نمونه

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
جنوب 
استان 
کرمان

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

ارزيابی شاخص های اثر 
بخشی اموزشی از منظر 

روان شناسی و علمی 
برای هر فرد و تدوين 
برنامه آموزشی فردی 

 برای هر فرد

لزوم ايجاد فضای شايسته 
ساالری و تشخيص نيازهای 

آموزشی فردی افراد و ارزيابی 
آموزشی هر فرد قبل و اثرات 

 بعد از دوره آموزشی

١٣
٩۶ 

٨١
۵ 

مطالعه و استقرار سيستم 
مديريت دانش در راستاي

شرآت 
توزيع 

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

تجارب فنی و بکارگيری 
مديريتی در سطوح 

لزوم استقرار مديريت دانش با 
توجه به پتانسيل شرکت توزيع 

١٣
٩۶ 
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حفظ تجارب فني و 
 مديريتي در شرآت

نيروي 
برق 

مازندرا
 ن

مهارتي منابع 
 انساني

نيروی برق مازندران و وجود  مختلف شرکت 
 نيروهای با تجربه

٨١
۶ 

موانع و مشكالت 
بكارگيري فناوري هاي 

نوين آموزشي 
)E_Learning ( در

آموزشهاي آارآنان و 
ي عملي ارائه راهكارها

 مناسب

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
مازندرا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

افزايش بهره وری و ارتقا
سطح علمی و عملی 

 کارکنان

با توجه به توسعه روش های 
نوين آموزشی، ضروری است 

موانع و مشکالت بکارگيری 
های نوين در امر فناوری 

آموزش مورد بررسی قرار 
 . گيرد

١٣
٩۶ 

٨١
٧ 

ارايه مدل وروش قابل 
اندازه گيری ارزيابی 

اثربخشی آموزشی در 
شرکت توزيع برق غرب 

 مازندران 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

مدل جهت اموزش ارايه 
وارزيابی ميزان تاثير 

 اموزشهای برگزار شده 

ه نظر ميرسد عليرغم برگزاری 
دوره های اموزشی متعدد برای 
کارکنان نتايج مورد انتظار برای
مديران وسرپرستان حاصل نشده
است که داليل مختلفی برای اين 

کار متصور هستند طراحی 
واجرايی کردن مدل مناسبی 

اثربخشی جهت ارزيابی 
اموزشهای برگزارشده ويادرحال
اجرا درشرکتهای توزيع وتجزيه 
وتحليل آن عالوه برارايه فيدبک 

به مديران می تواند درطراحی 
واجرای اموزشهای بعدی تاثير 

 گذار باشد 

١٣
٩۶ 

٨١
٨ 

بررسی تاثير سکوت 
سازمانی بر عملکرد 

 کارکنان

شرکت 
توليد 

نيروي 
برق 
خراسا

 ن

معمو
 ی

مطالعات 
آموزشي و 

مهارتي منابع 
 انساني

کتابچه تحقيقانی، افزايش 
بهره وری و مشارکت 

کارکنان در فعاليت ها و 
 تصميم گيری

مشارکت کارکنان در فعاليت ها 
و تصميم گيری های سازمانی 

يکی از مهم ترين عوامل افزايش
انگيزه، تعهد و رضايت شغلی 

از آنجا که . آنان است
ساختارهای دولتی عموما 

بوروکراتيک و متمرکز هستند 
اين امر می تواند منجر به کناره 
گيری کارکنان از اظهار نظر در

خصوص مسايل و مشکالت 
سازمان يا پديده سکوت سازمانی

گردد که منجر به پيامدهای 
نامطلوب بسبار از قبيل کاهش 

از اين رو . بهره وری می گردد
پيشنهاد می گردد در پروژه ای 
تحقيقاتی تاثير سکوت سازمانی 
بر عملکرد کارکنان در نيروگاه 

شهيد کاوه مورد بررسی قرار 
 .گيرد

١٣
٩۶ 

٨١
٩ 

بررسی عوامل موثر در 
وقوع سرقت تجهيزات 
برق و ارائه راهکار و 

 الويت بندی 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
 حقوقي

ارايه شيوه نامه سخت 
افزاری ونرم افزاری 

داليل سرقت 
وراهکارهای اجرايی 

 مربوطه 

هر سال حجم بااليی ازتاسيسات 
برقی دچارسرقت می گردد که 

عالوه بربروز خسارت مالی 
قابل توجه به شرکتهای توزيع 
باعث نارضايتی مشترکين می 
گردد دسته بندی وخوشه بندی 
اين نوع سرقتها وتجزيه تحليل 

١٣
٩۶ 
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داليل بروزسرقت وارايه 
راهکار های پيشگيری فرهنگی 

به ترتيب اهميت والويت بندی..و
مربوطه می تواند مسير درستی 

در برنامه ريزی اين مسايل 
 داشته باشد 

٨٢
٠ 

بررسی کاستی ها و 
ضعف های موجود در 

مبانی حقوقی صنعت برق
 با رويکرد بخش توزيع 

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
غرب 
مازندرا

 ن

عموم
 ی

مطالعات 
 حقوقي

بررسی کاستی ها و 
ضعف های موجود در 

مبانی حقوقی صنعت برق
 با رويکرد بخش توزيع 

ازمهمترين چالشهای يکی 
شرکتهای توزيع دراجرای 

دستورالعمل های فنی وپيگيری 
اهداف استراتژيک کاستی های 

حقوقی می باشدقوانين حريم 
وقوانين سازمان برق بعضا 
قديمی هستند که با توجه به 

پيشرفت تکنولوژی وتجهيزات 
جديد درشبکه همخوانی 

نداردمسايل مربوط به برقهای 
های اعمال غيرمجاز ومحدوديت

نياز است که در يک ...قانون و
پروژه تحقيقاتی بصورت مفصل 

 بررسی گردد 

١٣
٩۶ 

٨٢
١ 

تدوين شاخصهای 
ارزيابی و الويت بندی 
طرحها و پرو ژه ها و 
تهيه برنامه سيستمی با 
هدف برنامه ريزی و 

سازماندهی جهت 
 تخصيص اعتبارات

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
 اهواز

عموم
 ی

مطالعات 
 ارائه شاخص ها حقوقي

باتوجه به شرايط موجود و 
نقدينگی ضرورت برنامه ريزی 
والويت بندی پروژه ها ضروری

 به نظر ميرسد

١٣
٩۶ 

٨٢
٢ 

چارچوب های قانونی 
برای توسعه شبکه های 

 هوشمند

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
 يزد

عموم
 ی

مطالعات 
 حقوقي

بينی بسترهای پيش 
قانونی مورد نياز مديريت

های توزيع برق جهت 
توسعه شبکه های 

 .هوشمند

امروزه شبکه های هوشمند 
بصورت تدريجی در حال شکل 

گيری هستند ولی استقرار 
ملزومات شبکه های هوشمند در 

بسياری از موارد از جمله 
جريان دوطرفه توان مديريت 

هوشمند بار و نيز تبادل 
مستلزم ايجاد چارچوباطالعات 

های قانونی است که بنا بر نياز 
 .الزم است ايجاد شود

١٣
٩۶ 

٨٢
٣ 

بررسي ميزان ضرر 
مالي ناشي از کمبود و يا 

نقص قوانين حريم 
 الکتريکي

شرآت 
توزيع 
نيروي 

برق 
استان 
کردس
 تان

عموم
 ی

مطالعات 
 حقوقي

کاهش هزينه هاي ناشي 
 از اين مقوله

مالي اين قبيل موارد بر بار 
 شرکت

١٣
٩۶ 

٨٢
۴ 

بررسی آثار مثبت 
تصويب نامه شماره 

هـ  ۵٠٧٣٢ت/١٢٧٢٧
حريم  ۶/٢/٩۴مورخ 

خطوط هوايی انتقال و 
توزيع برق نسبت به 

شرآت 
برق 

منطقه 
اي يزد 

عموم
 ی

مطالعات 
 حقوقي

با توجه به اهميت اين 
موضوع هم از لحاظ فنی 

و هم از لحاظ حقوقی 
الزم است اوال آثار 

مترتب بر اين موضوع و 
ثانيا حواشی و ابهاماتی 

با توجه به تصويب نامه جديد 
طوط هوايی انتقال و حريم خ

توزيع نيروی برق مصوب 
هيأت محترم وزيران و ٢/٩۴/۶

اصالحات و تغييرات لحاظ شده 
از بعد فنی و حقوقی از جمله 

١٣
٩۶ 
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تصويب نامه قديم 
از ) ١٣۴٧مصوب (

لحاظ فنی و حقوقی برای 
 صنعت برق کشور 

که بعضا دولت در مرحله
اجرا با آن مواجه می 

گردد دقيقا مورد تحقيق و 
 .پژوهش قرار گيرد

کاهش چشمگير حريم خطوط، 
الزم است آثار مثبت اين 

تصويب نامه از جمله آزادسازی 
حجم وسيعی از اراضی 

کشاورزی مردم، همچنين 
ط پرداخت خسارت کمتر توس

وزارت نيرو به صاحبان 
اراضی، دقيقا مورد تحليل و 

 .بررسی جامع قرار گيرد
 


