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1401توزیعارزیابی عملکرد تجهیزات حفاظتی و دورکننده پرندگان و حمایتی (آشیانه مصنوعی) در شبکه هاي توزیع برق با تمرکز بر مسیرهاي مهاجرت پرندگان در استان مرکزي1

1401عمومیبررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت هاي توزیع برق (مطالعه موردي: شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي)2

1401توزیعبررسی تطبیقی و ارائه راهکارهاي چالشهاي امحاء اسقاط تچهیزات اسقاط و بازمانده هاي شبکه هاي توزیع برق از نقطه نظر زیست محیطی و اقتصادي با دستورالعمل ابالغی توانیر3

1401توزیعتخمین حالت متغیرهاي شبکه فشار متوسط با استفاده از داده هاي کنتورهاي فهام و پیاده سازي بر روي یک فیدر نمونه از شبکه فشار متوسط توزیع استان مرکزي4

1401توزیعارزیابی وضعیت ومدیریت عمر کابلها و اتصاالت کابلهاي خود نگهدار فشار ضعیف با تاکید بر عوامل الکتریکی و محیطی ( غیر الکتریکی)5

1401توزیعتهیه سامانه هوشمند جهت مدیریت منابع پراکنده با هدف مدیریت خاموشی ها6

ارزیابی فیزیکی، فنی و اقتصادي نیروگاه هاي خورشیدي در سطح استان مرکزي7
انرژي هاي نو و 

تجدید پذیر
1401

1401توزیعراهکارهاي جلوگیري از خسارات مالی به مشترکین خانگی و تجاري ناشی از سوئیچینگ شبکه با استفاده از ارسترهاي حفاظتی8

1401توزیعبرنامه ریزي کاربردي و بلند مدت تعمیرات و نگهداري شبکه هاي فشار متوسط هوایی با درنظر گرفتن عدم قطعیت ها و علل واقعی ایجاد خطا در شبکه9

1401عمومیشناسایی فرایند و عوامل موثر بر ناسازگاري شغلی کارکنان دشوار و ارایه راهکارهاي پیشنهادي در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي10

1401عمومیارائه روشی نوین به منظور استقرار چارچوب مدیریتی با استفاده از ارائه مجموعه فرآیندهاي فناوري اطالعات ITIL در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي11

1401توزیعپژوهش و ارزیابی گردش اطالعات مکانی در ساختار سامانه اطالعات مکانی (GIS) شرکت توزیع برق استان مرکزي، ارایه راهکارهاي بهینه سازي فرایندها و تدوین نقشه راه سامانه اطالعات مکانی12

1401توزیعافزایش قدرت مانور دو فیدر فشار متوسط نمونه با جایگزینی تابلو کنترلهاي جدید در سکشناالیزرهاي قدیمی جهت ارتباط با ریکلوزر و بروز رسانی نرم افزار مربوطه13

1401توزیعطراحی و ساخت رکاب تیر سیمانی گرد 1412/400

آسیب شناسی و اثربخشی طرح فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی دانشگاه در وزارت نیرو با توجه به تجربه 3 ساله  در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي15
مطالعات کالن انرژي, 
اقتصادي و مدیریتی

1401

1401توزیعطراحی و ساخت شابلون نصب تیرهاي سیمانی گرد در زاویه16

1401توزیعطراحی و ساخت دستگاه هوشمند اندازه گیري فلش سیم و کابل هاي شبکه هاي هوایی توزیع برق17

1401عمومیارزیابی سطح بلوغ سازمانی، تدوین و پیاده سازي معماري سازمانی منطبق بر تحول دیجیتال در شرکت توزیع برق استان مرکزي18

اولویت هاي تحقیقاتی سال 1401


