
سال اتماممحققنام پروژهردیف

سرباز نخبهعارضه یابی ترانسفورماتور هاي معیوب در کارگاه ترانسفورماتور به روش RCA و ارائه راهکار هاي جلوگیري از خسارات وارده در شرکت توزیع برق استان مرکزي1

دانشگاه آزاد اراكراهکارهاي جلوگیري از خسارات مالی به مشترکین خانگی و تجاري ناشی از سوئیچینگ شبکه با استفاده از ارسترهاي حفاظتی2

سرباز نخبهبررسی تحلیلی و عملیاتی علل عدم عملکرد کات اوت فیوزها در مواجهه با اتصال کوتاه تکفاز به زمین3

سرباز نخبهطراحی مفهومی سیستم هاي پایش تجهیزات شبکه برق در بستر فناوري اینترنت اشیا4

سرباز نخبهبرنامه ریزي بهینه براي تعریف کار سرویس و تعمیرات شبکه با هدف افزایش رضایتمندي مشترکین براي شرکت هاي توزیع و افزایش سود براي پیمانکاران5

دانشگاه تفرشامکان سنجی و تعیین الزامات حفاظتی و کنترلی مورد نیاز شبکه و واحدهاي تولید پراکنده مستقر در فیدر 103 شبکه توزیع شهرستان خمین به منظور عملکرد جزیره اي6

7HFCT دانشگاه آزاد اراكتست و تشخیص تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهاي شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي با استفاده از

حق التحقیق - سعید شمسیتحلیل ریشه اي علل (RCA) خسارت به  لوازم الکتریکی مشترکین برق و راهکارهاي جلوگیري از وقوع مجدد آنها8

9IEC 61968 سرباز نخبهارائه ي الگویی براي ثبت، جمع آوري و ذخیره سازي اطالعاتِ تجهیزات در شبکه توزیع نیروي برق استان مرکزي به منظور پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی ها مبتنی بر استاندارد

سرباز نخبهارزیابی سهم تلفات الکتریکی هر یک از تجهیزات در شبکه توزیع برق استان مرکزي و ارائه راهکارهاي بهبود تلفات الکتریکی10

شرکت داده افزار روشان پارس لیانشناسایی مشترکین کاندید نصب تجهیزات استخراج ارز دیجیتال با استفاده از داده کاوي در شرکت توزیع برق استان مرکزي11

دانشگاه تفرشارزیابی فنی اقتصادي عملکرد یکساله نیروگاه برق آبی اراك و مقایسه آن با نیروگاه برق آبی دلیجان12

پایان نامه همکارانشناسایی عوامل سازمانی تاثیرگذار بر ایجاد تعادل کار و زندگی کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي13

جایابی بهینه نشانگرهاي مسیر خطا و تجهیزات حفاظتی با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خسارت هاي ناشی از انرژي توزیع نشده در خطوط فشار متوسط استان مرکزي با استفاده از 14
GIS سیستم

سرباز نخبه

15GIS سرباز نخبهبررسی و مدلسازي تاب آوري شبکه توزیع برق استان مرکزي در برابر حوادث  طبیعی و تدوین اطلس جامع آسیب پذیري شبکه توزیع نیروي برق در مقابل رخدادهاي طبیعی در بستر

سرباز نخبهشناسایی و تعیین ضریب جریمه مشترکین هارمونیک زا به کمک شاخصی جدید بر اساس میزان آلودگی هارمونیکی آنها در شبکه توزیع برق شهرستان اراك16

دانشگاه صنعتیطراحی و ساخت یک svc تایرستوري با توان نامی سه کیلو وار جهت بهبود ضریب قدرت با تزریق توان راکتیو17

18DIgSILENT و GIS دانشگاه اراكپیکربندي بهینه دینامیکی شبکه فشار متوسط شهرستان اراك در بستر

سرباز نخبهمدل سازي دینامیکی بار الکتریکی12000 مشترك طرح فهام شرکت توزیع برق استان مرکزي با استفاده از طراحی نرم افزار کاربردي شاخصه هاي بار19

پایان نامه همکارانطراحی و تعیین الگوي شایستگی مدیران در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي20

دانشگاه تفرشآسیب شناسی خاموشی هاي ناشی از کمبود برق در تابستان 97 جهت برنامه ریزي پیک بار سال 98 در شبکه برق استان مرکزي21

22GIS شرکت اراك نیرو آراآمایش مصرف انرژي الکتریکی در تعرفه هاي خانگی و تجاري استان مرکزي بر اساس سیستم

دانشگاه آزاد اراكپروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت جبران ساز انعطاف پذیر توان راکتیو سیستم هاي توزیع23

دانشگاه اراكارزیابی شیوع ناهنجاري هاي عضالنی-اسکلتی و تاثیرتمرینات منتخب اصالحی بر میزان بهره وري شغلی در کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي24

دانشگاه اراكطراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري سطح مقطع سیم و کابل شبکه هاي هوایی توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه موبایل25

دانشگاه تفرشطراحی وساخت ربات تمیز کننده صفحات خورشیدي بدون نیاز به آب و داراي تنظیم ارتفاع با توجه به عدم هم سطحی موجود در بعضی ارایه هاي خورشیدي نیروگاه ها26

سرباز نخبهبررسی میزان بهبود و ارتقا حفاظت الکتریکی با بکارگیري برقگیرهاي نسل نوین بدون نیاز به ارت27

28GIS در سیستم هاي CYME سرباز نخبهتعیین تلفات الکتریکی مستمر بزرگترین شهر صنعتی ایران (شهر صنعتی کاوه) با استفاده از کنتورهاي هوشمند فهام با نرم افزار

پروژه هاي تحقیقاتی خاتمه یافته
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دانشگاه اراكتعیین سهم تلفات بارهاي متمرکزدر یک فیدر فشار متوسط در شهرستان اراك29

دانشگاه بوعلی سیناانجام پروژه تحقیقاتی تدوین دستورالعمل پایه هاي مرتبط با اسپن هاي طوالنی در شبکه هاي فشار متوسط توزیع برق30

دانشگاه اراكبررسی عوامل موثر در تاخیر و عدم حضور همکاران در دوره هاي آموزشی شرکت توزیع31

اراك نیرو آراانجام پروژه تحقیقاتی در زمینه ارایه راهکارهاي مناسب جهت بهبود وضعیت و کیفیت شبکه روشنایی معابر با نگرش کاهش مصرف انرژي الکتریکی32

دانشگاه اراكپروژه تحقیقاتی "ارزیابی منافع اقتصادي پروژه هاي تحقیقاتی خاتمه یافته در سالهاي 90 تا 95 شرکت توزیع"33

حق التحقیقبررسی عملکرد اکیپ تعمیرات خط برق توزیع برق خمین بر کاهش میزان خاموشی و انرژي توزیع نشده و ارایه روشی نوین جهت جابجایی بار فیدر فشار متوسط بدون اعمال خاموشی34

حق التحقیقشناسایی کانونها خطر شبکه هاي توزیع برق مبتنی برGISشهرستان محالت35

دانشگاه صنعتیانجام پروژه تحقیقاتی بررسی آنالیز انواع بارهاي غیر خطی رایج در شبکه توزیع روي کیفیت توان با استفاده از شاخص جدید رتبه بندي بارهاي خانگی، تجاري و اداري36

دانشگاه اراكبررسی آسیب پذیري لرزه اي شبکه ي توزیع برق اراك37

دانشگاه بوعلی سینا همدانانجام پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت سیستم نوین سازه نگهدارنده براي پنل هاي نیروگاه خورشیدي با استفاده از بتن پیش ساخته38

دانشگاه صنعتی اراكانجام پروژه تحقیقاتی آسیب شناسی فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزي39

دانشگاه صنعتی اراكارایه روش جدید بهبود شاخص هاي قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع در بستر نرم افزارهاي GIS و CYME در شبکه فشار متوسط شهرستان اراك40

دانشگاه صنعتی اراكدر زمینه ارایه یک سیستم کنترل چند متغیره در اینورتر DG با تغذیه باتري جهت پیک سایی، شارژ باتري و بهبود کیفیت توان در یک میکروگرید متصل به شبکه41

دکتر اراكارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد یک ساله نیروگاه فتوولتائیک یک مگاواتی اراك42

دانشگاه صنعتی اراكآسیب شناسی روابط مدیران با کارکنان و بررسی تأثیر آن در کیفیت زندگی کاري کارکنان43

دانشگاه صنعتی اراكدر زمینه ظرفیت سنجی انرژي زمین گرمایی منطقه محالت و بررسی نیروگاه مناسب44

بررسی میزان امیدواري و بهزیستی روانشناختی کارکنان شرکت توزیع بر مبناي عوامل اجتماعی-سازمانی (حمایت ادراك شده سازمانی)، معنوي (معنویت در محیط کار) و روانشناختی (تاب آوري 45
(

دانشگاه اراك

دانشگاه صنعتی اراكبررسی و تبیین رابطه بین رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیران46

دانشگاه صنعتی شریفبا عنوان پیاده سازي مدل انگیزشی بهبود قابلیت اطمینان در شرکت توزیع برق استان مرکزي47

دانشگاه صنعتی اراكبررسی تأثیر ساعات کار شناور بر کیفیت زندگی کاري کارکنان48

دانشگاه صنعتی اراكتدوین شناسنامه مشاغل سازمانی منطبق با رویکردهاي استراتژیک سازمان49

50AHP فیدرهاي 20 کیلو ولت شبکه توزیع شهرستان اراك جهت سرویس و نگهداري با تکنیک ترکیبی (Reliability) دانشگاه صنعتی اراكاستراتژي رتبه بندي

دانشگاه صنعتی اراكطراحی الگوي ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر خط مشی و رویکردهاي استراتژیک سازمان51

دانشگاه صنعتی اراكشناسایی عوامل موثر در به اشتراك گذاري دانش و تجربیات کارکنان در شرکت توزیع52

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش جهت ساماندهی کمیته هاي شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي53
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دانشگاه صنعتی اراكانجام پژوهش در زمینه تدوین و پیاده سازي نظام جامع سامانه اطالعات مکانی جایگزینی آن در سیستم موجود گردش و آنالیز اطالعات و دانش مکانی در شرکت توزیع54

دانشگاه صنعتی اراكانجام پروژه تحقیقاتی شناسایی و بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها در شرکت توزیع55

دانشگاه صنعتی اراكانجام پروژه تحقیقاتی امکان سنجی راه اندازي نیروگاه برق از زباله در استان مرکزي56

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش جهت سنجش رضایت شغلی و رفاه کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 57

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در وضعیت بار ترانس هاي استان مرکزي و ارائه طرح جابجایی ترانس هاي فول بار و کم بار58

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت اثر بخشی جایگزینی گرافیت بجاي زغال چوب در چاه هاي ارت59

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت شناسایی علل عدم تعادل در جریان کابلهاي منصوبه روي یک فاز در پستهاي زمینی60

عباس سقاییبررسی میزان تاثیرپذیري بودجه شرکتهاي توزبع از شاخص هاي کلیدي عملکرد و ارایه راه کارهاي پیشنهادي61

دانشگاه صنعتی اراكساخت پایه مقره سیلیکونی پیچ شونده62

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت ارائه روشی جهت تعادل بار روي شبکه هاي خودنگهدار جایگزینی شبکه مسی63

رضا غفارپورارزیابی وضعیت منحنی مشخصه المنت فیوز کات اوت ها هنگام سوختن یکی از آنها64

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش جهت طراحی و تدوین المانهاي ذخیره، پردازش و توزیع داده هاي مکانی در شرکت توزیع برق استان مرکزي65

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش جهت بررسی تاثیرات تابلو خازن با رگوالتور در پست هاي برق زمینی استان مرکزي66

دانشگاه صنعتی اراكمطالعه و بررسی مصارف چاه هاي آب کشاورزي استان مرکزي و ارائه راهکارهاي اجرائی و مدیریتی در جهت کاهش مصارف انرژي و هزینه ها67

سیدمهدي حسینیبررسی و مطالعه آماري سیستم جامع اطالعات مصرف انرژي مشترکین شرکت توزیع برق استان مرکزي و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت68

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش جهت ساماندهی روند طراحی شبکه توزیع در شرکت توزیع برق استان مرکزي69

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت طراحی و ساخت کلمپ انتهایی بدون پیچ70

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت طراحی و ساخت مقره سوزنی سیلیکونی بدون نیاز به اصلی71

دانشگاه صنعتی اراكپژوهش در جهت طراحی و ساخت دستگاه فازیاب72
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علی سلطانیجایگزینی دو کنتور سه فاز اکتیو دو تعرفه به جاي یک کنتور یک فاز سه یا چهار تعرفه73

دانشکده عباسپورقابلیت اطمینان شبکه 20KVشهرخمین74

خانم رفیعی-بهسامان صنعت پایدارآشنایی با روشهاي بازیافت انرژي درصنعت شامل(بازیافت در بخش تولیدانرژي الکتریکی وبازیافت انرژي کوره ها وبویلرهاي صنعتی )75

خانم رفیعی- بهسامان صنعت پایدارروشهاي جدیدصرفه جویی انرژي در صنعت با هدف مصرف بهینه انرژي76

آقاي میر یحیاییبررسی حوادث نیروي انسانی درشرکت توزیع برق استان مرکزي77

خانم رفیعیارزیابی روشنائی معابر بلوارهاي اراك78

آقاي علی سلطانیبررسی اثرات عبور کابلهاي تک رشته فشار ضعیف و20 کیلو ولت از داخل لوله هاي فلزي با توجه به مشکالت وسوابق بهره برداري79

مهندس علی اکبر بصیريبررسی مشکالت وزیانهایی که قطع ناگهانی برق در صنایع واقع در شهرك صنعتی اراك به وجود می آورند وارائه راهکارهاي مربوطه جهت پیشگیري از خسارات80

مهندس حسن حسنیارزیابی فنی واقتصادي جایگزینی ساعت فرمان نجومی بجاي فتوسل در روشنائی معابر شهرستان آشتیان81

اصالح وبهبود روش برگزاري مناقصات خرید تجهیزات توزیع با توجه به تنوع وبهبود وتغییر مستمرمشخصه آنها وارائه نرم افزار جهت امتیاز بندي82
مهندس محمد احتشامی پور ومهندس 

هاشمی دهکردي

محمد اسديبررسی مسوولیت کیفري جرایم ناشی از کار در شرکتهاي توزیع نیروي برق با تکیه بر اراي قضایی و نظرات کارشناسی83

مهندس علی فراهانی و آقاي سلطانیطراحی وساخت تابلوهاي توسعه پذیر جهت شهرکهاي صنعتی84

مهندس علی فراهانی اندازه گیري میزان تلفات در اتصاالت سست در شبکه هاي فشار ضعیف وفشار متوسط با استفاده از ترموویژن وانجام محاسبات ریاضی85

آقاي داود عسگريبررسی رابطه خود مختاري کارکنان وادراك توانمندي آنها در سطح شرکتهاي توزیع برق منطقه اي باختر86

خانم مهندس حسین آباديبررسی اثرات هارمونیکها بر روي کارکرد کنتورهاي آنالوگ87

دانشگاه آزاد اسالمی اراكکنترل روشنائی معابر با استفاده از سیستم انتقال اطالعات بر روي خطوط هوائی فشار ضعیف88

دانشگاه آزاد اسالمی اراكنحوه تنظیم قراردادها وآسیب شناسی آن در شرکت توزیع برق استان مرکزي89

دانشگاه آزاد اسالمی اراكطراحی وساخت مدارتغذیه و برد حاوي المپهاي LED وجایگزینی آن در انواع چراغهاي الك پشتی موجود شبکه هاي توزیع استان مرکزي90

دانشگاه آزاد اسالمی اراكشناسایی عوامل بروز رفتار نادرست در محیط کار با استفاده از فرایند تحلیل شبکه اي فازي در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي91

92(    BSC    ) دانشگاه آزاد اسالمی اراكارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزي با استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن عملکرد

دانشگاه اراكبررسی تطبیقی پارامترهاي اندازه گیري شده وشبیه سازي شده شبکه توزیع برق شهر آشتیان ویافتن علل عدم تطابق بین آنها93

دانشگاه آزاد اسالمی اراكبررسی کارآیی نسبی قسمتهاي توزیع برق استان مرکزي با استفاده از رویکرد تحلیل پوشش داده ها (DEA) وارائه راهکار جهت افزایش کارآئی94

علی فراهانی-علی سلطانیطراحی و ساخت اتوترانسفورماتور با استفاده از ترانسهاي سوخته و کاربرد آن جهت رفع ضعف ولتاژ در خطوط طوالنی شرکت توزیع برق استان مرکزي95

دانشگاه آزاد اسالمی اراكشفاف سازي تلفات الکتریکی در شهرستان وشهر صنعتی ساوه96

دانشگاه صنعتی اراكتحلیل وارائه راهکارهاي پیشگیري از بروز ولتاژ بیش از حد مجاز سیم نول97

98GSM دانشگاه آزاد اسالمی اراكمانیتورینگ وانتقال دیتاي ریکلوزر به شرکت توزیع برق استان مرکزي از طریق سیستم مخابراتی

دانشگاه آزاد اسالمی اراكطراحی وساخت وارائه راه کارهاي کاربردي دستگاه تشخیص دهنده آرك تجهیزات در پستهاي توزیع برق99

دانشگاه آزاد اسالمی اراكشناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات کار با تاسیسات برق براي کارکنان شبکه توزیع برق با بهره گیري از استانداردهاي معتبر 100

قبل از سال 93


