اولویتهای تحقيقاتي سال 1396
ردیف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهایي طرح
با توجه به استفاده از اتو ترانسها در شبکه های  20جهت رفع ضعف ولتاژ  ،هميشه نگراني از
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ارائه راهکارهای اتوماسيون اتوترانسفورماتورهای فشار متوسط منصوبه در

وجود اضافه ولتاژ در شرایط خاص وجود دارد که طي چند سال گذشته اتفاق افتاده و تنها راه آن

شبکه 20کيلو ولت جهت رفع مشکالت ضعف ولتاژ

تحليل دیتاهای اتو ترانس بصورت آنالین است و نياز است مطالعات در این زمينه صوورت گيرد
و نهایتا سناریوی ورود و خروج آنها تعریف گردد.

دالیل اولویت داشتن
اتوترانسفورماتورها طي چند سال گذشته در شبکه های  20کيلو ولت دارای ضعف ولتاژ نصب شده اندکه
عملکرد بسيار موثری (حدود  6در صدی) در افزایش ولتاژ داشته اند ولي همواره عملکردها آنها نگرانيهایي را
به همراه داشته که در شرایط خاص وضعيت شبکه چگونه خواهد شد  .با تعریف این پروژه راهکارهای کنترل
و تحليل وضعيت ولتاژ در شرایط خاص و بي باری و با وجود خازنها فشار متوسط روی شبکه امکان پذیر
خواهد بود.

با استفاده از تعدادی ریکلوزر و سکشنالیزر بصورت پایلوت در  2فيدر دارای رینگ محدوده
خطا به صورت هوشمند توسط تجهيزات یاد شده شناسایي و از سایر بخش های سالم شبکه
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ارتقاء حفاظت شبکه توزیع نيروی برق با شناسایي و جداسازی هوشمند و
اتو مات محدوده خطا در دوفيدرنمونه

ایزوله شده و هر دو فيدر تا قطع کننده های ابتدا و انتهای محدوده خطا برقدار مي شوند .این
روش موجب کاهش چشمگير زمان برقدار شدن قسمت های سالم شبکه ،انرژی توزیع نشده ،
بهبود شاخص  saidiو افزایش رضایتمندی مشترکين خواهد شد ضمنا بخش زیادی از کار گروه
عيب یابي شبکه بصورت خودکار انجام شده و گروه در زمان مناسب ،محدوده کوچک خطا را

طي چند سال گذشته اتو ماسيون شبکه باهزینه هنگفت در بخش کوچکي از شبکه پياده سازی شده که که
متاسفانه فقطدر حد مونيتورینگ باقي مانده است در این تحقيق با توجه به وجود زیر ساختها سعي بر این دارد
تا نگرشي جدید به اتو ماسيون داشته و به صورت نمونه دوفيدر را به صورت کامال اتومات در زمان وجود
اتصالي کنترل ومشکالت طرح را بر طرف کند.

شناسایي و رفع عيب مي نماید.
مبحثي که ميتوان به آن پرداخت بحث شناورسازی ساعات اوج مصرف ميباشد که در سالهای
اخير به مشترکين کشاورزی و صنعتي پرداخته شده و باید به مشترکين تجاری و خانگي و
عمومي نيز به صورت ویژه پرداخته شود.با توجه به اینکه تقریبا  79درصد از کل مشترکين
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شناورسازی ساعات اوج مصرف برق با توجه به تعرفه های مختلف و تنوع

خانگي ميباشند و از این تعداد سهم مصرف انرژی برای آنها حدود  28درصد ميباشد ،بنابراین از

کنترل منحني مصرف برق استان و تحليل آن یکي از مباحث وچالشهای روزبوده و اميد است این پروژه کمکي

مصرف در استان مرکزی

اهميت خاصي یرخوردار ميباشند.از جمله اقداماتي که ميتوان انجام داد بحث هماهنگ سازی

در تحليل منحني و بهبود آن داشته باشه

ساعات پيک شهرستان با پيک استان ميباشد ،همچنين بحث فرهگ سازی مدیریت مصرف
ميباشد.در مورد مشترکين عمومي از جمله ادارات و سازمانها ميبایست حتي المقدور از کنتورهای
چند زمانه استفاده کرد.
یکي از مهم ترین تاثيرات توليد پراکنده ,اثر گذاری آن بر روی حفاظت سيستم توزیع مي باشد.
به طور کلي مشکالت ایجاد شده توسط منابع توليد پراکنده برای حفاظت شبکه های توزیع
عبارتند از :تریپ اشتباه فيدرها  ،تریپ اشتباه واحدهای توليدی  ،کور شدن حفاظت  ،افزایش و
کاهش سطح اتصال کوتاه  ،جزیره ای شدن ناخواسته  ،جلوگيری از بازبست اتوماتيک و بازبست
4

ارایه الگوریتم نویني جهت بهبود هماهنگي حفاظتي در شبکه توزیع با
حضور منابع توليد پراکنده

غير سنکرون .ظهور مشکالت فوق به مشخصات شبکه و منابع توليد پراکنده بستگي دارد و در
اکثر مواقع برای جلوگيری از آن باید حفاظت شبکه به کلي تغيير کند .این تغيير طرح حفاظتي
ممکن است بسيار پيچيده باشد ،چرا که باید کل سيستم  ،از جمله شبکه و  DGمدل شوند  ،به
طوری که تصور بهترین طرح حفاظتي هنوز بسيار دور از دسترس است .در این گزارش هدف

در پي ورود توليدات پراکنده اعم از دی جي ها و فتو ولتایيک ها و  ،....نگراني زیادی از نبود سناریو مانور
مشخص ومدون در بهره برداری در پي داشته که نياز به بررسي  ،فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در بخش
مدیریتي و اکيپهای اجرایي ميباشد .آنچه در این تحقيق هدف گذاری شده است بررسي همه جانبه عوامل موثر
در اتصال و وجود توليدات پراکنده در شرایط بحراني است.

ارائه یک الگوریتم جدید به منظور بهبود هماهنگي حفاظتي و جلوگيری از عملکرد اشتباه و
مزاحم رله های حفاظتي اضافه جریان در حضور منابع توليد پراکنده مي باشد .تا به ما یک امکان
بالقوه استفاده از ظرفيت  DGبرای مانور و تغذیه بارهای سالم رادر شرایط اضطراری بدهد.
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تغيير متد مدیریت ریسک در سازمان (کاهش سطح ریسک خطرات و جنبه
های زیست محيطي با تغيير متد مدیریت ریسک در سازمان)

جلوگيری از بروز حوادث و بيماری های شغلي کارکنان و کليه ذینفعان

با ساخت این دستگاه موارد ذیل تامين خواهد شده -1 :موجب کاهش وزن دستگاه تا حد حدود
6

طراحي و ساخت دستگاه ميگر  50کيلو ولت (مولد ولتاژ دی سي) جهت

 10کيلو گرم مي گردد لذا سبک و قابل حمل توسط افراد است  -2ارزان قيمت و قادر به رقابت

عيب یابي شبکه ها و تست های پات

با تکنولوژی خارجي مي باشد  -3در ولتاژ های مختلف نظير  30کيلو ولت الي  100کيلو ولت
قابل ساخت است
برقگير های چند محفظه ای نسل جدیدی از حفاظت اضافه ولتاژ هستند که مبتني بر تکنيک
برقير های شاخکي مي باشند؛ با این تفاوت که انرژی تخليه موج اضافه ولتاژ در فاصله هوایي
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استفاده از برقگير های چند محفظه ای نوین در حفاظت اضافه ولتاژ شبکه

بصورت یک آرک بزرگ بروز نمي کند بلکه در محفظه های کوچک طراحي شده روی شاخک

های توزیع نيروی برق

داسي شکل برقگير بصورت آرک های کوچک تقسيم و مستهلک مي گردد .این نسل از برقگير
ها توسط شرکت استریمر روسيه ابداع و به بازار ارائه شده است و از خصوصيات بسيار ممتاز آن
عدم نياز به چاه ارت مي باشد.
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طراحي و ساخت باالبر ویژه خودرو های عمليات

کاهش مدت زمان رفع خاموشي ها،افزایش ایمني سيمبان ها
قسمت قابل توجهي از هزینه استقرار یک نيروگاه خورشيدی مربوط به سيستم سازهای نگهدارنده
و فونداسيون آن ميباشد .بنابراین ،این مطالعه به بازطراحي سازههای نگهدارنده موجود مذکور از
طریق روشهایي چون یافتن سيستمهای سازهای جایگزین با فنآوریهای ساخت نوین و
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طراحي و آناليز سيستم نوین سازه نگهدارنده برای پنل های نيروگاه

استفاده از مصالح جایگزین ميپردازد .هدف این مطالعه یافتن سيستم نگهدارنده ای است که با

خورشيدی با استفاده از بتن پيش ساخته

بهره گيری از بتن پيش ساخته ،بتواند در عين تأمين پایداری و مقاومت این سازه ،هزینه و زمان
ساخت و نصب پنل های فوق را به حداقل برساند .کاهش هزینههای نصب یک نيروگاه
خورشيدی که معموالً" نياز به سرمایهگذاری اوليه و متمرکز قابلتوجهي دارد به فراگير شدن
استفاده از این انرژی پاک و کاهش مصرف سوختهای ارزشمند فسيلي کمک خواهد کرد .
یکي از نقاط مهم بهره برداری بهينه ميکرو  CHPبرپایه ریزشبکه ،هماهنگ کردن بارهای

کاهش سطح ریسک خطرات و جنبه های زیست محيطي
در حال حاضر دستگاه خریداری شده از شرکت سنس با حد اکثر ولتاژ  27کيلو ولت جهت عيب یابي شبکه
های توزیع توسط گروه های اتفاقات به کار مي رود و همچنين جهت تست (های پات) سرکابلها و کابلها از
طریق مولد  80کيلو ولت دی سي موجود در خودرو( ون عيب یاب) استفاده مي گردد که مورد اول حدود 25
کيلو گرم و مورد دوم بالغ بر  200کيلو گرم وزن دارد و ساخت مولد دی سي پيشنهادی با تکنولوژی سویچينگ
دارای مزایای ذیل مي باشد طرح فوق شامل بخش اول طراحي و بخش دوم ساخت دستگاه مي گردد.
برقگير های چند محفظه ای نسل جدیدی از حفاظت اضافه ولتاژ هستند که مبتني بر تکنيک برقير های شاخکي
مي باشند؛ با این تفاوت که انرژی تخليه موج اضافه ولتاژ در فاصله هوایي بصورت یک آرک بزرگ بروز نمي
کند بلکه در محفظه های کوچک طراحي شده روی شاخک داسي شکل برقگير بصورت آرک های کوچک
تقسيم و مستهلک مي گردد .این نسل از برقگير ها توسط شرکت استریمر روسيه ابداع و به بازار ارائه شده
است و از خصوصيات بسيار ممتاز آن عدم نياز به چاه ارت مي باشد.
در صورت مجهز شدن خودرو های عملياتي به نوع ویژه ای از باالبر با حداقل امکانات ضمن افزایش ایمني
سيمبان ها با حذف صعود و فرود از تير مدت زمان رفع خاموشي ها نيز بشدت کاهش مي باد
کشور ایران روی کمربند خورشيدی جهان واقع است و از نظر مکاني دسترسي مطلوبي به نور خورشيد با توان
باال دارد .ميزان تابش متوسط روزانه در ایران  4کيلووات ساعت بر مترمربع است .مطالعات توجيهي درباره
ارزیابي اقتصادی اجرای نيروگاه خورشيدی در ایران توسط پژوهشگران انجام شده است  .با توجه به این توان
بالقوه و با توجه به سياستهای دولت محترم در حمایت از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ميتوان گفت
نيروگاههای خورشيدی یکي از مناسبترین گزینهها برای توليد انرژی الکتریکي ميباشند .بهعبارتدیگر
نيروگاههای خورشيدی به دليل دوستدار محيطزیست بودن عملکردشان ،از لحاظ زیستمحيطي و اقتصادی
بسيار موردتوجه هستند .بهينهسازی و ساخت سازه نگهدارنده پنل های فتوولتائيک در نيروگاه خورشيدی با
استفاده از فناوریها و مصالح نویني مانند بتن پيش ساخته باعث کاهش هزینه اجرای این نيروگاهها خواهد شد
و به توجيهپذیری اقتصادی اجرای آنها کمک خواهد کرد.

الکتریکي و حرارتي آنها مي باشد .بنابراین دراین مطالعه ،بارحرارتي نظير آب گرم ساختمان و
دمای ساختمان موردنظر ،بيشترمورد تجزیه و تحليل قرار مي¬گيرد .این ریزشبکه به صورتي
تجهيزشده با بارهای الکتریکي قابل کنترل و اندازه¬گيری های هوشمندارائه مي¬گردد .دراجرای
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زمانبندی ریزشبکه های خانگي و مدلسازی بار حرارتي برای توليد همزمان
برق و گرما با نرم افزار گمز

کنترل هوشمند ميکرو ،CHPذخيره سازها و برنامه های پاسخ بار استفاده شده است .هدف این

با توجه به اینکه امروزه حجم باالیي از انرژی در بخش های خانگي و نيمه صنعتي مصرف مي گردد ،استفاده از

مطالعه ارائه یک مدل برنامه ریزی بهينه برای یک ریزشبکه بادرنظر گرفتن قيود اقتصادی و فني

منابع توليد پراکنده به منظور افزایش امنيت بارهای حساس ،ممانعت از انتشار بيرویه گاز های آالینده ،کاهش

براساس دمای وابسته به مدلسازی بارهای حرارتي مي باشد .در این پروژه قصد داریم تا پخش

تلفات خطوط ،بهبود پروفيل ولتاژ و بررسي امکان صدور برق بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

بار اقتصادی را برای یک ميکرو CHPجدا از شبکه انجام دهيم .برای این منظور از نرم افزار

ریزشبکه مجموعهای از بارها ،منابع توليد پراکنده و در برخي اوقات تجهيزات ذخيره مي باشد که به صورت

 GAMSاستفاده کرده¬ایم GAMS .یک محيط کامپيوتری است که برای مدلسازی و حل نمودن

یک بار قابل کنترل یا ژنراتور عمل مي کند و ميتواند توان و گرما را برای یک ناحيه محلي فراهم نماید.

بهينه سازی مسایل برنامه ریزی )خطي ,غيرخطي و )...مورد استفاده قرار مي گيرد .ابزارهای
زیادی در دسترس هستند که مي توانند دستگاههای مسایل بهينه سازی را حل کنند اما بسياری از
انها برای یادگيری مفاهيم پایه ای مناسب نيستند چرا که جزیيات مدلسازی به خوبي برای کاربر
روشن نيست

از آنجاکه فناوری نانو(( ، nanotechnologyزیست فناوری( ،)Biotechnologyو فناوری اطالعات(،)IT
سه قلمرو علمي هستند که ميتوانند انقالب سوم صنعتي را تشکيل دهند ،نانوتکنولوژی ميتواند به عنوان ادامه
دانش کنوني ،ابعاد نانو یا طرح ریزی دانش کنوني بر پایه های جدیدتر و امروزی باشد .فناوری نانو یا نانو
تکنولوژی ،گستره ای زیادی از دانش را تحت سيطره قرار داده و دارای تاریخچه زیادی در صنایع نفت ،دریایي،
خودرو و برق ميباشد ،نانو در صنعت برق و در بخش های توليد انرژی ،انتقال ،توزیع ،الکترونيکي و مهندسي
مواد ،کاربرد زیادی دارد.که ميتوان پروژه های زیادی را برای کاربرد آن در توزیع نيروی برق تعریف نمود ،نقش
از آن جا که مقره ها همواره در معرض آلودگي های محيطي قرار دارند؛ با توجه به ویژگي های

نانو در افزایش سطح عایقي کابل ها ،تأثير پوشش نانو بر روی کاهش جذب آلودگي مقره ها و یا چراغ های

خاصي که مقره ها باید داشته باشند؛ آلودگي ها مي تواند باعث ایجاد مشکالت زیادی در کارکرد روشنایي ،بررسي تأثير استفاده از پوشش نانو بر روی ترانسفورماتور از جمله مواردی هستند که نيازمند تعریف
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کاربرد و به کارگيری نانو تکنولوژی در تجهيزات توزیع نيروی برق

مقره ها شود .با تعریف پروژه و با بررسي وضعيت عملکرد مقره های مختلف در مناطق مختلف

پروژه های تحقيقاتي و اجرای آن بصورت پایلوت برای بررسي تاثير آن در تاسيسات و تجهيزات ميباشد.

و معایب و مزایای مقره های سراميکي ،سيليکوني و شيشه ای و نتایج به دست آمده  ،به طرح

عيوب و نواقص خطوط انتقال ولتاژ باال مي تواند منجر به قطع گسترده برق شود و در نتيجه صدمات سنگين

ایده استفاده از پوشش های ضدغبار نانو در روکش مقره ها و ویژگيها و خواص آن پرداخته

اقتصادی به وجود خواهد آمد  ،صنایع انتقال و توزیع نيرو باید به ميزان اطمينان عملکرد سيستم انتقال توجه

خواهد شد .همچنين با استفاده از نانو تکنولوژی به بررسي مواد مختلف برای کاهش اثر

نمایند ،یک بحث کليدی درایجاد سيستم توزیع مطمئن ،عملکرد درست مقره ها مي باشد چون در حقيقت،

ریزگردها و گرد و غبار بر چراغهای معابر ميپردازیم و به تاثيرپذیری این نوع مواد خواهيم

بسياری از دالیل قطعي برق ناگهاني سيستم انتقال مربوط به معایب مقره ها است .از آن جا که مقره ها همواره

پرداخت  ،تا عالوه بر حفظ نوردهي مناسب چراغها ،کاهش هزینه های تعميرات و سرویس دوره در معرض آلودگي های محيطي قرار دارند؛ با توجه به ویژگي های خاصي که مقره ها باید داشته باشند؛ آلودگي
ای آنها را موجب خواهيم شد.

ها مي تواند باعث ایجاد مشکالت زیادی در کارکرد مقره ها شود .با تعریف پروژه و با بررسي وضعيت عملکرد
مقره های مختلف در مناطق مختلف و معایب و مزایای مقره های سراميکي ،سيليکوني و شيشه ای و نتایج به
دست آمده  ،به طرح ایده استفاده از پوشش های ضدغبار نانو در روکش مقره ها و ویژگيها و خواص آن
پرداخته خواهد شد - .وجود آالینده ها وریزگردها و افزایش روزافزون آن در آلودگي شهرها و روستاها و به
تبع آن معابر عمومي ،فرودگاهي  ،جاده ها و خيابانهای شهری ميباشد ،که موجب کاهش نوردهي چراغها
خواهد گردید  ،با استفاده از نانو تکنولوژی به بررسي مواد مختلف برای کاهش اثر ریزگردها و گرد و غبار بر

طراحي و تهيه دستگاه ماژول گجت برای قرائت کليه کنتورها به منظور
12

پایش وضعيت ولتاژ در سيستم  GISو ارسال اطالعات به سيستم جامع
مشترکين
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چراغهای معابر ميپردازیم و به تاثيرپذیری این نوع مواد خواهيم پرداخت  ،تا عالوه بر حفظ نوردهي مناسب
پایش دقيق وضعيت ولتاژ برای کليه نقاط شهرستان با توجه به عدم محدودیت قرایت کليه
کنتورهای دیجيتال و آنالوگ

مطالعه نصب توربين های بادی در مقياس کوچک بر روی پایه های

عالوه بر صفحه خورشيدی از این توربين ها نيز استفاده شود جهت ذخيره سازی انرژی روشنایي

روشنایي معابر جهت شارژ باطری و روشن نمودن چراغ های  ledپایه

و نهایتا اثر بخشي و مطالعات فني آن جهت تعميم ارائه گردد.

تحليل و پایش اطالعات ولتاژ برای کليه مناطق به منظور استاندارد سازی ولتاژ

روشنایي معابر بخش مهمي از مصرف انرژی بوده که قابل کنترل و کاهش مصرف انرژی است

در آسانسورهای کششي  ،کابين و وزنه تعادل توسط سيم های بکسلي که از روی فلکه موتور
عبور مي کنند به یکدیگر متصل مي باشند .ميزان وزن وزنه تعادل  ،برابر با وزن کابين به عالوه
نصف ظرفيت آسانسور مي باشد  .اگر کابين آسانسور بدون مسافر در پایين ترین طبقه و وزنه در
باال باشد ( وزنه تعادل سنگين تر از کابين ) ،در حرکت به سمت باال ،کابين آسانسور با کوچک
ترین نيرویي شروع به حرکت مي کند  .در این حالت  ،موتور ضمن عدم استفاده از شبکه برق به
14

امکان سنجي فني و اقتصادی بکارگيری سيستمهای نوین بازیاب انرژی
آسانسور در ساختمانها و بررسي تاثير آن در کنترل پيک مصرف شبکه برق

ژنراتور تبدیل شده  ،در نتيجه برق توليد مي کند  .هم چنين در حالتي که کابين با ظرفيت پر  ،از
باالترین طبقه به سمت پایين حرکت کند ( کابين سنگين تر از وزنه تعادل ) نيز  ،موتور تبدیل به

مدیریت بهينه انرژی

ژنراتور خواهد شد .انرژی برق توليد شده توسط موتور به وسيله مقاومت های خاصي به حرارت
تبدیل و از این طریق مستهلک مي شود  ،در صورتي که این انرژی قابل بازیافت مي باشد .لذا با
توجه به این که کنترل بار شبکه در ساعات پيک مصرف بسيار حائز اهميت است  ،با استفاده از
آسانسور های مجهز به سيستم بازیاب انرژی  ،مي توان قسمتي از بار شبکه ناشي از کارکرد
آسانسورها را بدون نياز به برق شبکه و با بهره گيری از انرژی ذخيره شده در باطری تامين نمود
که این ميزان انرژی با توجه به بکارگيری روز افزون آسانسورها قابل توجه است.
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اولویت گذاری و پایش کاهش تلفات شبکه های توزیع برق استان مرکزی

برنامه ریزی چند هدفه مشارکت توليدات پراکنده در ریز شبکه هوشمند با
در نظر گيری عدم قطعيت منابع تجدید پذیر انرژی

بررسي تاثير استراتژی های کم هزینه شرکت بر عملکرد شرکت

کاهش نرخ انرژی توزیع نشده و کاهش زمان انتظار رفع خاموشي ها
در این پروژه پياده سازی الگوریتم مدیریت انرژی تجدید پذیر برای حفظ تعادل قدرت و
پایداری در ریز شبکه هوشمند با توجه به ضرورت توجه به وضعيت منابع مختلف انرژی های
تجدید پذیر و باتری پشتيبان مورد بررسي قرار مي گيرد

اولویت گذاری و پایش کاهش تلفات شبکه های توزیع برق استان مرکزی
در این پروژه یک ریز شبکه هوشمند جدا شده (حالت جزیره ای) متشکل از منابع تجدید پذیر شامل
خورشيدی و بادی و باتری پشتيبان در نظر گرفته شده که شبکه هوشمند شامل سيستم مدیریت اوج بار برای
تبدیل بخش برق به یک شبکه ایمن و پایدار و برای ایجاد یک استراتژی مدیریت انرژی کار آمد و یک کنترل
کننده مرکزی تصميم گير با استفاده الگوریتم مدیریت انر ژی مي باشد

بررسي دقيق هریک از فعاليتهای مربوط به ایجاد هزینه ,شناسایي محرکهای هزینه -2استفاده از1-

یافتن راه های برای بيرون راندن هزینه ها از شرکت در هر سال  -2برتری رقابتي مستمر و پایدار نسبت به1-

دانش و آگاهي درباره محرکهای هزینه ,به منظور پایين آوردن هزینه -3خالق بودن به لحاظ

شرکتهای توزیع با استفاده از اهرم کاهش هزینه ها -3افزایش کارآیي و کنترل هزینه ها -4تالش در جهت

کارآفرینانه به منظور کاهش برخي از فعاليتها در سيستم ارزشي شرکت

افزایش بهره برداری از ظرفيت ها -5مشارکت کارمندان در تالشهای مربوط به کنترل هزینه
مدیریت منابع انساني الکترونيک به عنوان مجموعه افکار توليد شده،به وسيله مکانيزم های سخت افزاری و نرم
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بررسي پياده سازی مدیریت منابع انساني الکترونيک ( )E-HRMدر شرکت

محقق به دنبال این است (با بيان فرضيات) به تبيين و بررسي رابطه پياده سازی ()E-HRMبر

افزاری در اختيار افراد و سازمانها قرار مي گيرد و نقش عمده ای را درتوسعه منابع انساني ایفا مي کند.در این

توزیع برق استان مرکزی

مدیریت منابع انساني بپردازد.

پژوهش سعي بر این است که با به کارگيری IT-ICTدر بخش مدیریت منابع انساني ()E-HRMعملکرد این
واحد در شرکت توزیع برق استان مرکزی مورد بررسي قرار گيرد..
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شناسایي و امکان سنجي پياده سازی تکنولوژی های جدید در راستای
سيستم مدیریت تکنولوژی در شرکتهای توزیع برق

هدف از انجام این پژوهش ،شناسایي تکنولوژی های جدید قابل استفاده در شرکت های توزیع
نيروی برق و بررسي امکان پياده سازی و استفاده از هر یک از این تکنولوژی ها در این صنعت
مي باشد.که در قالب پياده سازی مدیریت تکنولوژی در شرکت قابل تحقق است

با توجه به تغييرات زیاد تکنولوژی ،سازمان های موفق ،سازمان هایي هستند که از تغييرات به نفع خود استفاده
کرده و با استفاده از منابع موجود  ،تکنولوژی های جدید را برای تسهيل امور و فعاليت های خود به خدمت
گيرند .در این ميان باید ابتدا تکنولوژی های نوین را در حوزه کاری خود شناسایي کرده و امکان پياده سازی
این تکنولوژی ها را با توجه به شرایط فرهنگي ،فني و محدودیت های منابع بررسي نمایند.

برون سپاری فناوری اطالعات محول کردن کليه امور خدمات شبکه سازمان ها و شرکت ها و یا
بخشي از آن به تيم (های) متخصص با دانش بروز و با تجربه مي باشد .رقابت در دنيای کسب و
کار ،سازمان ها و شرکت ها را بر آن داشته که برای ادامه حيات در چرخه رقابت با سایر رقبا،
چاالکي خود را افزایش داده و در این راه هر آنچه که از سرعت پيشرفت به سمت دستيابي به
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نحوه بهينه انجام برون سپاری خدمات سخت افزاری در شرکتهای توزیع و اهداف سازماني را مي گيرد حذف کرده و بر روی کسب و کار خود به صورت تخصصي متمرکز
ميزان تاثيرات آن در چابکي دفاتر . ICT

به علت هزینه باالی نگهداری شبکه و زیرساخت برای سازمان ها و شرکت ها در هر مقياس ،زمينه کاری و یا
پراکندگي ،مخصوصا در کسب و کار هایي که به صورت مستقيم به فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط نمي

شوند .حوزه فناوری اطالعات ،مخصوصا رسيدگي به امور کامپيوتر ها ،پشتيباني شبکه و

شوند برون سپاری فناوری اطالعات و پشتيباني سرویس های مرتبط از اهميت ویژه ای برای صاحبان و مدیران

نگهداری شبکه و سایر سرویس های شبکه و ثبات سرویس های اوليه و حياتي یک سازمان پر

این مشاغل برخوردار است.

دردسرترین و دست و پا گيرترین مسئله برای تمرکز بنگاه های اقتصادی بر روی اهداف و
تخصصشان مي باشد .شاخص ترین ویژگي های برون سپاری فناوری اطالعات عبارتند از
.1کاهش هزینه ها  .2بهره مندی از دانش و تجربه یک تيم .3حذف حاشيه های کاری
یکي از مشکالت مشترک فناوری اطالعات اکثر سازمان ها در کشور ،بحث عدم یکپارچگي سرویس های نرم
افزاری و بانک های اطالعاتي است .حتي تحقيقات جهاني نشان مي دهد که این مشکل فقط مخصوص به ایران
نيست بطوریکه در ارزیابي صورت گرفته از مدیران فناوری اطالعات شرکت های بزرگ جهاني مشخص شده
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یکپارچه سازی سيستم های نرم افزارهای شرکت توزیع برق بر اساس
گذرگاه سرویس سازماني ()ESB

یکپارچه سازی سيستم های نرم افزارهای شرکت توزیع برق بر اساس گذرگاه سرویس سازماني
( )E S B

که باالترین اولویت کاری اکثر آنها "یکپارچه سازی و سرویس گرایي" بوده است .برای انجام یکپارچه سازی
تاکنون چندین روش و فناوری در طي سالها توسعه یافته است که کامل ترین و جدیدترین آنها گذرگاه سرویس
سازماني ( ) ESBاست ESB.یک زیرساخت نرم افزاری است که به عنوان یک الیه واسط از ميان-افزار،
نيازمندی هایي مانند یکپارچه سازی بين سرویس ها ،امنيت ،مدیریت ،کنترل سرویس و مدیریت ارتباطات را
پشتيباني مي نماید.

بخش تحقيق و توسعه ارگاني الزم و حياتي برای تمام سازمان هایي است که قصد حضور فعال در بازارهای
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بررسي چالش های پيش روی تحقيق و توسعه ( )R&Dدر شرکت های

اميد است با بررسي چالش ها و فرصت های پيش رو بتوان شرکت های توزیع را از این سيکل

توزیع برق

های بسته عملياتي خارج کرد و امکان توسعه همه جانبه و پایدار را فراهم ساخت.

داخلي و خارجي را دارند .در اغلب مجموعه های سازماني از جمله شرکت های توزیع برق  ،فعاليت ها در یک
چرخه بسته انجام مي گيرند .با توجه به اینکه نيازهای جدید و لزوم اعمال تغييرات همواره وجود دارند بخش
تحقيق و توسعه به عنوان ابزاری برای باز کردن سيکلهای بسته عملياتي در جریان امور مختلف طراحي و
سازماندهي شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه در کل پيکره سازمان برخوردار است .

این پروژه از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع در زمره تحقيقات توصيفي پيمایشي است که با
23

آسيب شناسي و بهسازی ساختار سازماني با رویکرد استراتژیک

استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده و برگزاری جلسات با خبرگان ابتدا سعي در شناسایي فعاليت
های استراتژیک نموده و سپس با بازمهندسي فعاليتها و طراحي مجدد مشاغل سعي در ایجاد
ساختاری با رویکرد استراتژیک مي نماید.
در این پروژه بر آن هستيم با شناسایي شاخص های کليدی شایستگي که با توجه به ارزش های
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ساختار سازماني نقش اصلي در دستيابي به اهداف استراتژیک سازمان دارد که عدم توجه به بازنگری و مهندس
مجرد آن بر اساس استراتژی تدوین شده سازمان موجب مي شود فعاليتهای استراتژیک در ساختار مغفول مانده
و فعاليتهای غير استراتژیک در ساختار دیده شوند .ساختار تفصيلي شرکت توزیع برق مطابق با اهداف
استراتژیک آن نمي باشد که نياز است ضمن شناسایي مشکالت و آسيب های ساختار روند بهسازی و منطقي
سازی آن بر اساس اهداف استراتژیک در دستور کار قرار گيرد.
برنامه ریزی نيروی انساني و انتخاب افراد برای پست های مختلف دغدغه این روزهای شرکت ها و سازمان

تعيين شاخص های کليدی شایستگي با توجه به ارزش ها و فرهنگ شرکت

شرکت تبعين خواهد شد کارکنان توانمند خود را شناخته و در چارچوب یک برنامه جامع

های صنعتي توليدی و خدماتي در حوزه معاونت منابع انساني مي باشد این مهم در شکل سنتي بصورت

و نحوه سنجش انها در شرکت توزیع نيروی برق استان مرکزی

جانشين پرورب در تامين نيروی انساني توانمند و استفاده از پتانسيل بالقوه ایشان شرکت را در

جایگزیني (اقدام سریع)صورت مي گيرد که تبعات خاص خود از جمله عدم توانمندی کافي فرد و عدم آشنایي

پيشبرد اهداف استراتژیک خود همراهي کنيم

فرد منتخب با جایگاه جدید خود و ..را در پي دارد
با توجه به تدوین استراتژی شرکت توزیع نيروی برق و الزام به دستيابي به اهداف استراتژیک دیده شده در سند

این تحقيق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع در زمره تحقيقات توصيفي ميداني مي باشد .ابزار
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سنجش ميزان آمادگي نيروی انساني در مشاغل استراتژیک
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بررسي علل تأخير و عدم حضور به موقع همکاران در دوره های آموزشي

گردآوری اطالعات پرسشنامه مصاحبه و مشاهده مي باشد .از نظر خبرگان جهت تدوین شاخص
های آمادگي نيروی انساني استفاده و با استفاده از پرسشنامه و طراحي فرم صالحيت تصدی در
مشاغل استراتژی کارکنان را سنجش و رتبه بندی مي نماید.
شناخت موانع عدم حضور ،ارایه راهکارهای بهبود

چشم انداز افق  1404ضروری است افراد توانمند شناسایي و در مشاغل استراتژیک بکارگيری شوند .با توجه به
اینکه شاخص های الزم برای تصدی در مشاغل استراتژیک تدوین نشده و کارکنان براساس آن شاخصها مورد
سنجش قرار نگرفته اند الزم است تا با رویکرد علمي ضمن تدوین شاخص ها کارکنان نيز مورد سنجش و رتبه
بندی قرار گيرند.
طي سالهای اخير کارکناننسبت به دوره های آموزشي کمتر توجه دارند که این به عنوان یک نگراني برای مدیران
تبدیل شده و اميد است این تحقيق به بهبود این وضع کمک کند

