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جناب آقاابدآتر مآمدي دآموب مآمد مپآوه  وآ آانب  دآتشگاااعبمآو صآ آ اانو آآآنآآآآجنب آقابدآتر مآآآ

 حيييبمآموب مآمد مپآوه  ااادآتشگاااعبمآن مشمآآآنآآآآجنب آقابدآتر مح اايندآنمتااا دآموب مآمد مپآآ

انب  دآتشگااعبمآشميمرييمآآآنآآآآجنب آقابدآتر مآممح دآموب مآمد مپآوه  وآ آانب  دآتشگاعبمآآوه  وآ آ

 انو دآاام  آآآنآآآآجنب آقابدآتر مآ ا مدآموب مآمد مپآقمم پژآوه  وآ آندتيتكآن يي دآتشگاعبمآآآآ

شجهآگتيمشل  نآ نو دآش شكآآآنآآآجنب آقابدآتر مآطبلودآموب مآمد مپآوه  وآ آانب  دآتشگاعبمآ نو دآخم

طمسادآآآنآآآآجنب آقابدآتر مآا  آشل  دآموب مآمد مپآوه  ادآ آانب  دآتشگاعبمآنميي آم   آآآنآآآآجنب آآ

آقابدآتر مآي مشمدآموب مآمد مپآوه  وآ آانب  دآتشگاعبمآامت سدآما  
 ٩٩١١ بدآندقيقبندآمتم آسبلآآش لم  ممضمع:آ

 

 با سالم و احترام

اولويت هاي پژوهشي مصوب اين شركت جهت اجرا در سال جاري به شرح زير جهت اطالع آن مجموعه عناوين          

محترم و ارائه پروپوزال جهت بررسي و مبادله قرارداد پژوهشي با آن دانشگاه محترم به شرح زير اعالم مي گردد. لطفا دستور 

 ل فرم تعريف پروژه تحقيقاتي در صنعت برق و ارسال آنفرمائيد اساتيد محترم آن دانشگاه در صورت تمايل نسبت به تكمي

 به اين شركت اقدام فرمايند.

 بررسي روش هاي نوين ايمني و بهداشت حرفه اي (HSE)  در حوزه شبكه انتقال و فوق توزيع برق در كشورهاي

 توسعه يافته و ارائه راهكارهاي عملي با در نظر گرفتن شرايط موجود در استان هرمزگان

 ل پايداري ورود ديناميكي واحدهاي بزرگ بادي و خورشيديتحلي 

 ارزيابي و پيش بيني نقوص موجود در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش تئوري تجزيه مدهاي عملكردي 

  بررسي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني بهره برداري شركت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از

 CREAM تكنيك

 و تحليل مخاطرات طبيعي شبكه انتقال برق و تهيه اطلس مخاطرات شبكه بررسي 
 هاي حفاظت مبتني بر شبكه فيبر نوري در حفاظت ديفرانسيل طولي تاسيسات و دستيابي به زيرساخت

 .و تجهيزات مخابراتي هاي تستشناسايي نيازمندي
 ي تكرار حوادث انساني و غير انسان بررسي حوادث شبكه فوق توزيع و انتقال و تحليل علمي پيشگيري از

 و ارائه راهكارهاي علمي و عملي
 گيري برداري از شبكه كابلي خطوط فوق توزيع شهر بندرعباس به وسيله اندازهبررسي قابليت اطمينان بهره

 دماي هادي و خاك
 هاي انتقال برق در شركت برق منطقه اي هرمزگانطراحي و ساخت سيستم هشدار سرقت از دكل 
 اتخاذ راهكارهاي علمي و عملي ترميم و تعمير بوشينگ هاي فشار قوي سراميكي شبكه انتقال 
  انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و بررسي راه هاي دستيابي به تركيب بهينه انواع انرژي )تجديد پذير

برق  ركتاستراتژي بهترين روش مصرف انرژي تركيبي در بلند مدت براي ش و تجديد ناپذير( و تدوين
 .منطقه اي هرمزگان
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  مديريت داده كاوي اطالعات مربوط به منابع انساني با استفاده از روش هاي داده كاوي و ارزش گذاري
 .داده ها و درجه بندي داده ها به عنوان پشتيبان در ساير سيستم هاي مديريتي

 ق منطقه اي هرمزگانتجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا و بررسي ماهيت حوادث مهم در شركت بر 
 تبيين نقش و تاثير فالت زدگي شغلي در بين مديران و كاركنان شركت برق منطقه اي هرمزگان 
 كاهش تلفات و رصد روند تلفات در سطح شبكه استان 
  بررسي چالش هاي پايش و راهبري شبكه برق منطقه اي هرمزگان در حضور واحدهاي تجديدپذير و توليد

 كارپراكنده و ارائه راه

عناوين مورد نظر در سامانه تحقيقات توانير به آدرس  (RFPالزم به ذكر است درخواست تعريف پروژه پژوهشي )         

در دسترس قرار گرفته و همكاران دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات اين شركت با  satab.nri.ac.ir اينترنتي

 آماده ارائه توضيحات الزم به سواالت اساتيد محترم مي باشند. 07733393790شماره تماس 

 
آح نآر م دآ

 آآ يأكآم  ممآ آم  موبملآ ئيس

 

 


