
  دفتر تحقیقات 2فراخوان شماره 

  سه ها؛ دانشگاه با پژوهشی قراردادهای عقد و تحقیقاتی ی نیازها  عناوین انتشار جهت برق صنعت فناورانه اهداف راستای در

   .شود می ارائه ذیل جدول مطابق موضوع اهمیت به توجه با تهران برق نیروی توزیع شرکت پژوهشی مهم اولویت

 98 ماه تیر پایان : پیشنهادات ارسال فرصت

  حاصل تماس 85120620 یا  85120687 شماره با بیشتر اطالعات منظورکسب به توانند همچنین محترم ومحققان اساتید
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 اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق

1 
و احصای اولویت  تدوین مدل استخراج 

 برق تهرانشرکت توزیع در های  تحقیقاتی 

تدوین اولویت های تحقیقاتی ساالنه فرآیندی است که به صورت سنتی طی چندین ماه و  

با برگزاری جلسات متعدد با معاونت های مختلف و صاحبنظران حوزه صننعت و دانشنگاه   

لیکن در سیستم های نوین مدیریت نوآوری و تکنولوژی، این فرآیند باید . انجام می شود

. توأم با شناخت کامل از فناوری های موجود سازمان و تهیه نقشه راه بهبود آنها توآم باشد

از سوی دیگر فرآیند و چگونگی انجام مصاحبه با واحدهای اجرایی به نحوی که نیازهای 

آنها در یک فرآیند مشخص احصا شده و تبدیل به موضوعات تحقیقاتی گردد، نیازمند مدل 

 .سازی و برنامه ریزی دقیق و جامع تری می باشد

 

2 

و مطالعنه ارائنه بسنتر انتقنال     بررسی    

 اطالعات تله متری سیستم اتوماسیون مطمئن 

   پدافند      سازمان   و مورد تایید اقتصادی 

 عاملغیر 

می باشند و   UHFتا سرور اسکادا در حال حاضر  RTUبا توجه به اینکه بستر ارتباطی بین 

این بستر ماهیتا امن نیست لزوم شناسایی و ارائه تمهیدات الزم در راستای امن سازی اینن  

 .بستر ضروری می باشد

 

3 

مطالعه تطبیقی و بازطراحی مندل انتشنار   

اطالعات مابین نرم افزارهنا و واحندهای   

عملیاتی شرکت توزینع بنرق بنر اسناس     

 IEC61968استاندارد 

بررسی روال های متعدد مندرج در استاندارد و مطالعه فرآیندهای موجنود در شنرکت   

 -توزیع برق تهران بزرگ و تطبیق فرآیندهای موجود با شرایط منندرج در اسنتاندارد   

پیشنهاد مدل بهینه در فرآیندهای کاری و یا اصالحات الزم در دستورالعمل های موجنود  

طراحی و تعریف مدل انتشنار   - IEC61968جهت تطابق با موارد مندرج در استاندارد 

 (DMS)داده مابین بخش های مختلف در راستای دستیابی به سیستم جامع مدیریت توزیع 


