
  
  

   1390 در سال توزیع نیروي برق آذربایجان شرقیحقیقاتی شرکت ت هاي تفرم جمع آوري اولوی
  

 www.ezepdico.ir):دفتر( سایت اینترنتی شرکت                             شرکت توزیع نیروي برق اذربایجان شرقی):دفتر(نام شرکت 

    و استانداردرئیس گروه تحقیقات: سمت مسئول مربوطه             آقاي مهندس جمال بانی :نام مسئول مربوطه بمنظور هماهنگی جهت اخذ اولویت ها
  3385606:سئول مربوطه فاکس م             0411-3385607:   تلفن مسئول مربوطه 

  بله کت قرار گرفته است؟خذ اولویت ها روي سایت اینترنتی شر ا و فرم پیشنهاد پروژه جهت1390یت هاي تحقیقاتی سال وآیا عناوین اول

  
  

 شامل مجموعه اي از پروژه هاي وابسته است که تحقق آنها موجب دسـتیابی بـه هـدف یـا اهـداف                       :تحقیقاتی) بعد(محور  
  .تحقیقاتی می شود

 مجموعه اي از پروژه هاي جزئی تر از محور تحقیقاتی است که تحقق آنها موجب دستیابی به اهـداف             :زیر محور تحقیقاتی   
  . تحقیقاتی می گرددمحور

 چارچوب مشخص از فعالیت هاي تحقیقاتی بهم وابسته است که داراي هـدف مشخـصی بـوده و نیازمنـد                :عنوان تحقیقاتی 
  )عنوان تحقیقاتی، دقیقاً همانی است که شرکت می خواهد آن را به انجام برساند. (منابع مشخصی براي اجرا می باشد

  
  برق و تجهیزات مربوطهشبکه هاي توزیع نیروي  : 1  محور

جایابی بهینه تجهیزات جانبی شبکه هاي توزیع مانند خازن، نشانگر خطـا،             : 1عنوان تحقیقاتی   
  ...ریکلوزر، سکشنالیزر، سکسیونر و 

  محاسبه ضریب قدرت بهینه : 2عنوان تحقیقاتی 
  ه هاي سوم و پنجم هارمونیک و تاثیر آن بر عمر تجهیزاتبررسی مؤلف: 3عنوان تحقیقاتی 
  روشهاي متعادل سازي بار در شبکه هاي نامتقارن: 4عنوان تحقیقاتی 
  و ارزیابی عمر مفید آنهاها بررسی علل سوختگی ترانس : 5عنوان تحقیقاتی 

  :1زیر محور 
کاهش تلفات در شبکه هاي 

  توزیع

ارد در شـبکه    بررسی فنی و اقتصادي افزایش مقـاطع سـیمهاي غیراسـتاند           : 6عنوان تحقیقاتی   
  فشار ضعیف استان
  روشهاي کنترل مصرف انرژي:  1عنوان تحقیقاتی 
   روشهاي مقابله با سرقت انرژي بررسی:2 عنوان تحقیقاتی

ي از پیش تعیـین      الگو سمت  پیش بینی بار و مدیریت مصرف کنندگان به       : 3عنوان تحقیقاتی   
  شده و تعامل دو سویه با آنها در بازار برق رقابتی

 طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده قابـل برنامـه ریـزي جهـت کنتـرل      :4عنوان تحقیقاتی   
  مصرف در ساعات پیک بار

  :2زیر محور 
افزایش پایداري و قابلیت 
اطمینان شبکه هاي توزیع 

  برق
بررسی و امکان سنجی استفاده از تکنولوژي تجهیزات نوین در شبکه هاي             : 5عنوان تحقیقاتی   

  زیع برق و ارائه نتایج اقتصادي و اجتماعی آنتو
  :3زیر محور 

بررسی کاربردهاي مختلف 
GISدر شبکه هاي توزیع   

   در اتوماسیون شبکه هاي توزیعGISبررسی اقتصادي کاربرد  : 1عنوان تحقیقاتی 

http://www.ezepdico.ir


  :4زیر محور   مکان یابی منابع تولید پراکنده:  1عنوان تحقیقاتی 
پتانسیل سنجی تولید 

پراکنده در نواحی تحت 
  مدیریت شرکت

  مطالعات تولید پراکنده بلحاظ حفاظتی: 2عنوان تحقیقاتی 

با اسـتفاده از انـرژي   صعب العبور   بررسی اقتصادي برقدار نمودن روستاهاي      :  1عنوان تحقیقاتی   
   :5زیر محور   خورشیدي

   از انرژي باد در مناطق تحت مدیریت شرکتامکان سنجی استفاده: 2عنوان تحقیقاتی   بهره گیري از انرژیهاي نو
   :6زیر محور   ایجاد سیستم یکپارچه اداري، مالی و بازرگانی:  1عنوان تحقیقاتی 

نقش فناوري اطالعات در 
  توزیع برق

  ایجاد بستر مخابراتی مستقل با استفاده از خطوط فیبر نوري:  2عنوان تحقیقاتی 

اصالح و بازنگري حریم خطوط فشار متوسط بـا توجـه بـه رشـد و توسـعه                  :  1عنوان تحقیقاتی   
  فناوریهاي جدید

بررسی علل وقوع حوادث ناشی از عدم رعایـت ایمنـی و ارائـه راهکارهـاي                 : 2عنوان تحقیقاتی   
   بهبود

   :7زیر محور 
 در ایمنی، حفاظت و حریم
اظت الکتریکی در شبکه هـاي توزیـع        بررسی راهکارهاي بهبود عملکرد حف     : 3عنوان تحقیقاتی     شبکه توزیع برق

  برق
شنهاد نصب بهینه یبررسی منحنیهاي ایزوکرونیک در سطح استان و پ : 1عنوان تحقیقاتی 
 برقگیر در شبکه

شبکه با وجود بارهاي جدید ) کوردیناسیون(بررسی هماهنگی حفاظتی  : 2عنوان تحقیقاتی 
CNGمولدهاي  و DG 

اد نحوه نصب یشنهبررسی و استخراج مقادیر مقاومت مخصوص زمین و پ:  3عنوان تحقیقاتی 
 صحیح زمین الکتریکی در شبکه

  : 8زیر محور
و کیفیت   کاهش خاموشیها
  توان
  

کیلوولت از نظر بار و  400  و 20بررسی امکان دو سو تغذیه نمودن شبکه  : 4عنوان تحقیقاتی 
 حفاظت الکتریکی مناسب شبکه

  اي عمومی، مدیریتی و مسائل اجتماعی، اقتصاديتحقیق در روشه : 2 محور
   : 1زیر محور   بررسی علل کاهش انگیزه کار در کارکنان و ارائه راهکارهاي بهبود:  1عنوان تحقیقاتی 

مدیریت منابع انسانی 
(HRM)  

  کاربرد مدیریت دانش در سطح شرکت و طرح جانشین پروري : 2عنوان تحقیقاتی 

  :2زیر محور 
  بررسی راهکارهاي افزایش نقدینگی : 1عنوان تحقیقاتی   نابع مالیمدیریت م

  
  
  
  
 


