
 

 زیرمجموعه وزارت نیرو( دفاتر)ها های تحقیقاتی شرکتفرم جمع آوری اولویت
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َبی تحقیقبتی يصاست ايلًیت عىبيیه» کتبة مًجًد دس تحقیقبتی َبیشيطٌَمبَىگی سطح ي دامىٍ مًضًعبت پثٍ مىظًس 

َوبی  لطفب جذيل ریل دس موًسد ايلًیوت  . ذٌ استَب دس وظش گشفتٍ ش، تعبسیف صیش ثشای سطًح پشيطٌ«0931دس سبل  ویشي

گیوشد، زص   تی کٍ تعبسیف دیگشی دس آن ياحذ مًسد اسوتفبدٌ روشاس موی   دس صًس. تحقیقبتی آن ياحذ تکمیل ي اسسبل شًد

 .است ثٍ َمشاٌ ايلًیت َبی تحقیقبتی ثٍ ایه دفتش اسسبل گشدد

است کٍ تحقق آوُب مًجوت دسوتیبثی ثوٍ َوذ  یوب اَوذا         َبی ياثستٍای اص پشيطٌشبمل مجمًعٍ: تحقیقبتی (ثعذ)محًس

 .شًدتحقیقبتی می

تش اص محًس تحقیقبتی است کٍ تحقق آوُب مًجت دستیبثی ثوٍ اَوذا    َبی جضئیای اص پشيطٌمجمًعٍ :صیش محًس تحقیقبتی

 .محًس تحقیقبتی می گشدد

ست کٍ داسای َذ  مشخصوی ثوًدٌ ي ویبصمىوذ    َبی تحقیقبتی ثُم ياثستٍ اچبسچًة مشخص اص فعبلیت: تحقیقبتی عىًان

 (خًاَذ آن سا ثٍ اوجب  ثشسبوذعىًان تحقیقبتی، دریقبً َمبوی است کٍ ششکت می. )ثبشذمىبثع مشخصی ثشای اجشا می
 

 در بخش تَلیذ ٍ کاّش ّسیٌِ ٍریافسایش بْرُ :هحَر

 تَلیذ: 1زیرهحَر 

 

   ویزيگاٌ كزمان یىُایپالس جت تًرت ستمیس یساس ىٍیامکان تُ یتزرس: 0عىًان تحقیقبتی

 گیزی دما در خزيجی تًرتیه گاس َای اوذاسٌ جايگشيىی ريش: 2عىًان تحقیقبتی

 َای كىتزلی ي حفاظتی ویزيگاٌ سیکل تزكیثی كزمان ساسی طزاحی ي ساخت كارت تًمی: 9عىًان تحقیقبتی

 ویزيگاٌ سروذ تا طزاحی جذيذ ساخت دمپزَای كىتزلی فىُای مکىذٌ تًيلز : 4عىًان تحقیقبتی

ساسی طزح اكستزكطه پمپُای كىذاوسًر ي دی اريتًر ویزيگاٌ سرودذ ي اجدزای طدزح    تُیىٍ: 5عىًان تحقیقبتی

 جذيذ تز ريی يک دستگاٌ اس پمپُای مذكًر 

 ّای ًَاًرشی: هحَر

 در كطًرن متًسط ساسی طزاحی ي ساخت تًرتیه تادی تًا تًمی: 0عىًان تحقیقبتی تَلیذ: 1زیرهحَر 

 احذاث پايلًت تیًگاس تزای تامیه اوزصی حزارتی ي الکتزيکی تخص ريستايی: 2عىًان تحقیقبتی

 www.krec.co.ir (:دفتش)سبیت ایىتشوتی ششکت     دفتر تحقیقات -شرکت برق هٌطقِ ای کرهاى(: دفتش)وب  ششکت

                الْام  اکبری -ًسریي هحوذی: َبوب  مسئًل مشثًطٍ ثٍ مىظًس َمبَىگی جُت اخز ايلًیت

 6731-8372613 :فبکس              6731-8372680 :مسئًل مشثًطٍ تلفه         کارشٌاس -هذیر :سمت مسئًل مشثًطٍ

ي فش  پیشىُبد پشيطٌ جُت اخز ايلًیت َوب سيی سوبیت ایىتشوتوی شوشکت روشاس گشفتوٍ       0931آیب عىبيیه ايلًیت َبی تحقیقبتی سبل 

 بلِ است؟

 



  ّاسیستنبْرُ برداری بْیٌِ از : حَره
در لحظدٍ راٌ   over speedتاال تزدن ضزية اطمیىان حفاظت تدًرتیه در تزاتدز خادزات    : 1عىًان تحقیقبتی تَلیذ :1زیرهحَر 

ي افدشايص دير تدیص اس حدذ     droopي دير دادن تًرتیه يا ػمل كدزدن وادرسدت سیسدتم تحزيدک ي     اوذاسی 

 تًرتیه 
تزرسی ساختار ي تًپًلًصی ضثکٍ استفادٌ ضذٌ در سیستم كىتدز  ي ماویتًريىدن ویزيگداٌ    : 2عىًان تحقیقبتی

 يا تصحیح ايه ضثکٍكزمان ي مطخص كزدن كلیٍ پارامتزَای آن ي ارائٍ ريضُايی جُت تُثًد يا تؼزيف 

 تؼییه ػًامل تأثیزگذار تز كاَص ػمز ي تؼییه ػمز تاقیماوذٌ تجُیشات پست: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 8زیرهحَر 

 جىًب ضزق كطًرحفاظتی وًيه در ضثکٍ  َای سىجی استفادٌ اس ريش مکانا: 2عىًان تحقیقبتی

   ّوکاری ٍ تبادل اطالعات بیي شرکت برق ٍ هشترکیي بسرگ: هحَر
 گیزی ي جلة رضايت مطتزكیه تشرگ  طزاحی ي ايجاد سیستم اوذاسٌ: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 1زیرهحَر 

 طزاحی ي ايجاد ساماوٍ اطالع رساوی تٍ ريس تٍ مطتزكیه تشرگ : 2عىًان تحقیقبتی

 اد  اطالػات مىاسة ي كارآمذ تیه ضزكتُای تًسيغ ي تزق طزاحی سیستم تث: 3عىًان تحقیقبتی

   هذیریت هصرف: هحَر
َای سدزييس ي تؼمیدزات ادىايغ تدٍ مىظدًر مدذيزيت مصدز  تدا          طزاحی ي تذييه تزوامٍ: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 1زیرهحَر 

 َمکاری مطتزكیه تشرگ 

    ارتقاء ٍ بْبَد کیفیت تَاى: هحَر
 پذيز ي راَکارَای تُثًد آن ضىاسايی ػًامل تخزية كیفیت تًان ي وقاط آسیة: 1عىًان تحقیقبتی  اًتقال: 1زیر هحَر 

  ًد آنثتاثیز تًرتیىُای تادی تز كیفیت تًان ضثکٍ ي ريضُای تُ: 2عىًان تحقیقبتی

     تَسعِ بْیٌِ سیستن ّای قذرت: هحَر
ؼیارَای ػملی ي كارا تزای طزاحی تًسؼٍ تلىذمذت ضدثکٍ تزاسداع ػدذ     تذييه ااً  ي م: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 1زیر هحَر 

 َا قاؼیت
 گذاری َای وًيه ي اتتکاری تزای جذب مىاتغ مالی طزحُای سزمايٍريش: 2عىًان تحقیقبتی

تؼییه ظزفیت ي جاياتی تُیىٍ مىاتغ تًلیذ پزاكىذٌ در ضثکٍ تدزق جىدًب ضدزق تدا َدذ       : 3عىًان تحقیقبتی

 فايل يلتاص در راستای پذافىذ غیز ػامليذتارپذيزی، كاَص تلفات ي تُثًد پزارتقاء ح
در اسدتان ي   CHPساسی تًلیذ َمشمان تدزق ي حدزارت   َای تا امکان پیادٌضىاسايی مکان: 4عىًان تحقیقبتی

 َاارسياتی اقتصادی طزح

     کاّش تلفات: هحَر
گیزی تلفات ياقؼی در ضثکٍ ي ارائٍ راَکارَدای  َای كارا تزای محاسثٍ ي اوذاسٌتؼییه ريش: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 1زیرهحَر 

 ػملی كاَص آن 

 تزرسی يضؼیت فزسًدگی ضثکٍ تزق استان: 2عىًان تحقیقبتی

      ارتقاء ٍ بْبَد پایذاری شبکِ برق: هحَر
ايذاری يلتاص ي ضىاسايی وقاط ضؼف ي آسیة پدذيز  تحلیل ضثکٍ تزق جىًب ضزق اس مىظز پ: 1عىًان تحقیقبتی اًتقال: 1زیر هحَر 

 آن ي ارائٍ راَکارَای مىاسة جُت ارتقاء امىیت يلتاصی مىاقٍ

ی پیطىُاد تٍ مىظًر افدشايص   پذيز ضثکٍ در حًادث غیزمتزقثٍ ي ارائٍ ضىاسايی وقاط آسیة: 2عىًان تحقیقبتی

  قاتلیت اطمیىان تأمیه تزق در ضثکٍ استان



