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 انتقال و فوق توزيع هاي تحقيقاتي:محور اولويتنام  
 وها و انتقال نيرازي تجهيزات پستسطراحي، ساخت و بهينههاي تحقيقاتي: نام زيرمحور اولويت

 عنوان تحقيق رديف
هاي ها و اولويتسياست

پژوهش و فناوري مصوب 
 فتشوراي عالي ع

عنوان هدف فناورانه 
 صنعت برق

)بند داليل تحقيقاتي بودن 
 نامه(مربوط به آيين

ه/ ئلتعريف مس
داليل اولويت 
 داشتن تحقيق

 اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح
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های جلوگیری و یا مطالعه و بررسی در خصوص روش
های کاهش خروج خودکار ترانسفورماتورهای پست

فوق توزیع برق غرب ناشی از ورود پرندگان در حوزه 
 ارائه راهکارهای عملیفشار قوی تجهیزات و 

و وری های افزایش بهرهفناوری
خطوط انتقال  سازی در تولید،بهینه

 وتوزیع انرژی

افزایش امنیت انرژی 
فنی و قابلیت  ی)پدافند

 اطمینان( 

        هایپروژه 1-2-4 **
ها ها و روشسازی سیستمبهینه

که با تغییر یا اصالح در طراحی، 
  بابرداری و عملکرد و بهره

های شناخته شده یا ابداعی روش
 .باشندپذیر میو یا تلفیقی انجام

        هایپروژه 3-2-4 **
های فنی که با بهبود و بررسی

ها و یا توسعه در تغییر روش
های ها، کاهش هزینهسیستم
برداری گذاری و یا بهرهسرمایه

 .را به دنبال داشته باشند

حفظ امنیت و 
پایداری شبکه و 
تداوم انتقال 

 انرژی

ساله خروج  5ضمن استخراج آمار حداقل 
های فوق توزیع برق غرب و ترانسفورماتورهای پست

بندی آنها، میزان تاثیر اقدامات انجام شده تاکنون در دسته
ها بررسی شده و سوابق موضوع در ایران و کاهش قطعی

ها و راهکارهای عملی اجرا یا خارج کشور و کلیه روش
قبلی و یا نوآورانه جدید بررسی گردیده و ضمن شده 

مقایسه آنها و با توجه به شرایط پستهای فوق توزیع برق 
غرب راهکارهای عملی الزم ارائه و بررسی های فنی و 

 .گردداقتصادی در خصوص هر یک از آنها انجام می
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 هاي تحقيقاتي: انتقال و فوق توزيعنام محور اولويت 
 وها و انتقال نيرازي تجهيزات پستسطراحي، ساخت و بهينههاي تحقيقاتي: اولويتنام زيرمحور 

 عنوان تحقيق رديف
هاي ها و اولويت سياست

پژوهش و فناوري مصوب 
 فتشوراي عالي ع

عنوان هدف فناورانه صنعت 
 برق

داليل تحقيقاتي 
بودن )بند مربوط به 

 آيين نامه(

له/ ئتعريف مس
داليل اولويت 

 تحقيقداشتن 
 اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

3 
 ارائه طرح نوین برای ساخت و بررسی فنی واقتصادی و
های انتقال تیپ مشبک لتیس با اجرای کراس آرم برج
 ی کامپوزیتیداستفاده از مواد غیر ها

 تولید وطراحی، تست های فنّاوری
استانداردسازی مواد، تجهیزات 

 انرژیوکاالهای راهبردی حوزه 

افزایش امنیت انرژی )پدافندی، 
 فنی و قابلیت اطمینان(

های پروژه 1-2-4**
ها و سازی سیستمبهینه
ها که با تغییر یا روش

اصالح در طراحی، 
برداری و عملکرد و بهره

های شناخته شده با روش
یا ابداعی و یا تلفیقی 

 .باشندانجام پذیر می
هایی پروژه 6-2-4**

           بارکه برای اولین 
های شناخته شده روش

ها و روی سیستم
      تجهیزات را پیاده 

کنند. فاز اجرایی می
ها با )عملیاتی( این پروژه

کار عملی توام با 
 .آزمایش همراه است

هایی پروژه 7-2-4**
که برای اولین بار با انجام 
مطالعات موردی مشکلی 
از مشکالت صنعت برق 

 .را حل نمایند

ری از امکان جلوگی
در  قوس ووقوع 

 جهت حفظ امنیت و
 پایداری شبکه و
تداوم انتقال انرژی 

 شکست عایقی

های انتقال برای کراس آرم برجارائه طرح نوین هدف 
مواد کامپوزیتی جهت افزایش تیپ لتیس با استفاده از 

 در شرایط عدم وقوع شکست عایقی فاصله عایقی و
امکان وقوع حذف و ریزگردها وآلودگی  حضور
با قابلیت باربری مشابه کراس  آوربک فلشآور و فلش

آرم  فلزی و همچنین امکان اتصال به بدنه فلزی برج 
 اقتصادی الزم. های فنی ووانجام کلیه بررسی

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 

 هاي تحقيقاتي: انتقال و فوق توزيعنام محور اولويت 
 وها و انتقال نيرازي تجهيزات پستسساخت و بهينهطراحي، هاي تحقيقاتي: نام زيرمحور اولويت

 عنوان تحقيق رديف
هاي ها و اولويتسياست

پژوهش و فناوري مصوب 
 فتشوراي عالي ع

عنوان هدف فناورانه صنعت 
 برق

داليل تحقيقاتي 
بودن )بند مربوط به 

 نامه(آيين

له/ ئتعريف مس
داليل اولويت 
 داشتن تحقيق

 محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و 

3 
ارائه طرح نوین جهت ایجاد  اقتصادی و بررسی فنی و

های برق فشار امکان اجرای بهینه سیستم زمین پست
 قوی تیپ کوچک

و وری های افزایش بهرهفناوری
خطوط انتقال  سازی در تولید،بهینه
 توزیع انرژی و

افزایش امنیت انرژی )پدافندی، 
 فنی و قابلیت اطمینان(

های پروژه 1-2-4**
ها و سازی سیستمبهینه
ها که با تغییر یا روش

اصالح در طراحی، 
برداری و عملکرد و بهره

های شناخته شده با روش
یا ابداعی و یا تلفیقی 

 .باشندپذیر میانجام
هایی پروژه 5-2-4**

که متضمن کار در 
مرزهای دانش و فن 

 .باشند
ی یهاپروژه 4-2-4**

های روشکه شامل تلفیق 
انتخاب روش  موجود و

تلفیقی در زمینه مورد نظر 
          در این باشد.
بایستی برتری  هاپروژه

        روش تلفیقی بر
های موجود نشان روش

 داده شود.

استاندارد نبودن 
های شرایط شبکه
های زمین برای پست

 کوچک

های کوچک یا سیار شرایط استاندارد طراحی در پست
مقاومت زمین، ولتاژ تاچ و ولتاژ گام محقق از نظر 

با وقوع خطا، اضافه ولتاژ فراتر از مقادیر  گردد ونمی
در این پروژه هدف ارائه طرح لذا  ،گرددیاستاندارد م

های نوین مهندسی شده خارج از چهارچوب شبکه
       با صرفه اقتصادی  کنونی و در عمل قابل اجرا و

 باشد.   می
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 اقتصادي و مديريتي ،مطالعات كالن انرژيهاي تحقيقاتي: نام محور اولويت 
 مطالعات مصرف انرژيهاي تحقيقاتي: نام زيرمحور اولويت

 عنوان تحقيق رديف
هاي ها و اولويتسياست

پژوهش و فناوري مصوب 
 فتشوراي عالي ع

عنوان هدف فناورانه 
 صنعت برق

داليل تحقيقاتي بودن )بند 
 نامه(مربوط به آيين

له/ ئتعريف مس
داليل اولويت 
 داشتن تحقيق

 اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح
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سازی مصرف ها و راهبردهای بهینهبررسی فنی چالش
بینی های رگرسیونی برای پیشانرژی و ارائه مدل
ای های اداری شرکت برق منطقهمصرف در ساختمان

نوین جهت کاهش  عملی وغرب و ارائه راهکارهای 
 مصرف انرژی

سازی انرژی، فناوری بهینه
مدیریت وکاهش انتشار کربن در 

 مصرف انرژی  زنجیره تولید تا

افزایش امنیت انرژی 
)پدافندی فنی و قابلیت 

 اطمینان( 

-های بهینهپروژه 1-2-4**

ها که با ها و روشسازی سیستم
تغییر یا اصالح در طراحی، 

برداری و با عملکرد و بهره
های شناخته شده یا ابداعی روش

 .باشندپذیر میو یا تلفیقی انجام
           های پروژه 3-2-4**

های فنی که با بهبود و بررسی
ها و یا توسعه در تغییر روش

های ها، کاهش هزینهسیستم
برداری گذاری و یا بهرهسرمایه

 .را به دنبال داشته باشند

اهمیت مدیریت 
 درمصرف برق 

های ساختمان
اداری شرکت 

ای و برق منطقه
برنامه ریزی جهت 
مصرف بهینه در 

 آینده

در این تحقیق ضمن مطالعه و بررسی در خصوص 
های مدیریت مصرف از دید مدیریتی و فنی در چالش
 بکارگیریه برق غرب و مشخصات فنی تجهیزات حوز

این حوزه نسبت آوری سوابق مصرف در شده و جمع
بینی مصرف و همچنین شیپ جهت آماری سازیبه مدل

بررسی اقدامات انجام شده با توجه به شرایط آب و 
ی و الگوی مصرف پرسنل اقدام گردیده و ضمن یهوا

 الزم متعاقبا   اقتصادی و فنی هایانجام کلیه بررسی
 جهت متناسب عملی و علمی راهکارهای و هاروش

با مطالعه و بررسی موردی در یکی  انرژی بهینه مصرف
های موفق ارائه شده و ضمن تشریح آنها، از استان

 .دندگرمی بندیراهکارها اولویت
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 هاي نو و تجديدپذيرانرژيهاي تحقيقاتي: نام محور اولويت 
 هاي نو و تجديدپذيرسنجي استفاده از انرژيمطالعات امكانهاي تحقيقاتي: نام زيرمحور اولويت

 عنوان تحقيق رديف
هاي ها و اولويتسياست

پژوهش و فناوري مصوب 
 فتشوراي عالي ع

عنوان هدف فناورانه 
 صنعت برق

داليل تحقيقاتي بودن )بند 
 نامه(مربوط به آيين

له/ ئتعريف مس
داليل اولويت 
 داشتن تحقيق

 اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

5 

تاثیر پارامترهای ناشی از مجموعه و اقتصادی بررسی فنی 
های اقلیمی بر توان خروجی پانل شرایط محیطی و

ارائه راهکارهای عملی  خورشیدی در حوزه برق غرب و
 هاراندمان پانل افزایش توان و

های تبدیل های سامانهفنّاوری
های تجدیدپذیر انرژی
 داراولویت
 سازی برق وهای ذخیرهفناوری

همزمان  انرژی، تولید پراکنده و
 برق، حرارت و سرمایش

عرضه برق رقابتی و 
 اقتصادی

های طراحی و پروژه 2-2-4**
ها ها و دستگاهساخت سیستم

-برای اولین با ر در کشور )مشابه

سازی( که با هدف سازی و نمونه
کسب هر گونه دانش فنی 
طراحی، ساخت و تکمیل 

          ها انجام تجهیزات و سیستم
 .شوندمی
هایی که برای پروژه 7-2-4**

اولین بار با انجام مطالعات 
موردی مشکلی از مشکالت 

 .صنعت برق را حل نمایند
هایی که شامل پروژه 9-2-4**

  های خاص رویآزمایش
های ابداعی به ها با روشسیستم

افزاری یا سازی نرمصورت شبیه
افزاری باشند. در این سخت
های ابداعی با روشها پروژه
       های استاندارد مقایسهروش
 .شوندمی
مطالعات مرتبط با  11-2-4**

مسائل مالی و اقتصادی در جهت 
های جاری و کاهش هزینه

گذاری در صنعت برق سرمایه
 .که برای اولین بار انجام گیرد

های مشابه با پروژه 3-3-4**
تکنولوژی باال و یا به منظور 

اطمینان در حصول نتیجه تسریع یا 
 و دستیابی به فنون مختلف

جویی صرفه
اقتصادی ناشی از 
 استفاده بهینه از 

های پانل
 خورشیدی 

امکان تامین توان تقویت روند از اهداف این پروژه می
رویه شبکه انتقال، ، جلوگیری از توسعه بیریزشبکه ها

آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال وکاهش تلفات ناشی 
انتقال توان، استفاده از پتانسیل تابشی منطقه جهت از 

سازی تولید برق، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پیاده
در این تحقیق با بررسی  .را نام برد پدافند غیر عامل

انجام  وضعیت اقلیمی حوزه برق و اطالعات و
های الزم از لحاظ فنی کلیه سازیشبیه محاسبات و

های خورشیدی ر راندمان پانلپارامترهای تاثیرگذار ب
مطالعه سوابق کارهای صورت با  بررسی گردیده و

یا طول  یا خارجی برافزایش راندمان و گرفته داخلی و
بندی و عملی با اولویت ، راهکارهای علمی وآنهاعمر 

 گردند.اقتصادی ارائه می های فنی وانجام بررسی

 


