
شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

1ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها1
آذربایجان 

شرقی
_

شرکت آب و فاضالب روستایی 

آذربایجان شرقی
3331870rahmati@abfar-as.ir-3320150041-041بهروز رحمتیتوافقی

2
فناوری های نوین حوزه آب و فاضالب و حل مشکالت مبتال به 

صنعت آب و فاضالب
اصفهاناصفهان2

پژوهشکده آب و فاضالب 

براساس تفاهم نامه با دانشگاه )

(صنعتی اصفهان

امکانات متناسب با پروژه همخوان 

با اولویت های پژوهشی در اختیار 

.محقق قرار می گیرد

۳۳۹۱۲۷۴۲aahmadi.iut2@gmail.com-9125447953031دکتر احمدی

3
کپسول )بررسی میزان آسیب پذیری سیستم های کلرزن گازی 

در برابر تهدیدات تروریستی (گاز کلر
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

تشکیل کمیته های فنی، - پایلوت

تحقیقاتی و تخصصی مشترک  

فیمابین صنعت و دانشگاه

عمار اسماعیلیان
09153671929-

05137644433
05137650064esmaeelian@abfar-kh.ir

4

رده بندی حفاظتی اماکن و تأسیسات تحت پوشش شرکت آب 

و فاضالب روستایی خراسان رضوی بر اساس ضوابط شورای 

امنیت کشور

1
خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

تشکیل کمیته های فنی، - پایلوت

تحقیقاتی و تخصصی مشترک  

فیمابین صنعت و دانشگاه

عمار اسماعیلیان
09153671929-

05137644433
05137650064esmaeelian@abfar-kh.ir

5
بررسی میزان آسیب پذیری پرتال و شبکه داخلی شرکت در 

صورت نفوذ و ارائه راهکارهای اصالحی
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

محمد صادق 

حاجی عرب

09154161272 - 

05137640065
05137650064esmaeelian@abfar-kh.ir

1399ليست فرصت مطالعاتي وزارت نيرو 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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6
مخازن، )بازنگری در پیوست پدافندی در پروژه های آبرسانی 

(...تغییر در نوع کابل، حصارکشی، درب حوضچه ها و 
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

تشکیل کمیته های فنی، - پایلوت

تحقیقاتی و تخصصی مشترک  

فیمابین صنعت و دانشگاه

عمار اسماعیلیان
09153671929-

05137644433
05137650064esmaeelian@abfar-kh.ir

1طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی با هدف پدافند غیرعامل7
خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

تشکیل کمیته های فنی، - پایلوت

تحقیقاتی و تخصصی مشترک  

فیمابین صنعت و دانشگاه

محسن شعبانی 

عطار

09151156071 - 

05137640065
05137650064esmaeelian@abfar-kh.ir

8
استفاده از هوش مصنوعی در نرم افزار گزارش گیری و پیش بینی 

نیازهای آینده شرکت
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0915124004605137681870esmaeelian@abfar-kh.irعلی منشادی

9
 و مانیتورینگ تاسیسات شرکت به GISاستفاده از نرم افزار 

منظور مدیریت بهتر
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0912310113005137681870esmaeelian@abfar-kh.irحسن یوسفی

10
استفاده از تجهیزات و باطری های خورشیدی به جای استفاده 

از برق جهت کاهش هزینه ها
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0912310113005137681870esmaeelian@abfar-kh.irحسن یوسفی

1روش اقتصادی و اجرائی حذف فلزات سنگین در منابع آبی12
خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0513762000705137620007motedayen@abfar-kh.irعلی متدین

1مناسب ترین روش حذف نیترات در مناطق روستایی13
خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0513762000705137620007motedayen@abfar-kh.irعلی متدین

14
روش اقتصادی مناسب جهت تصفیه آب های لب شور در 

مناطق روستایی
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0513762000705137620007motedayen@abfar-kh.irعلی متدین

15
روش اقتصادی مناسب جهت تصفیه آب های سطحی در 

مناطق روستایی
1

خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0513762000705137620007motedayen@abfar-kh.irعلی متدین
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1کیت ها و سنسورهای تشخیص سریع آلودگی های میکروبی16
خراسان 

رضوی

سطح 

استان

شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی

در اختیار گذاردن اطالعات و داده 

قراردادن سایت برای نصب - ها

پایلوت

0513762000705137620007motedayen@abfar-kh.irعلی متدین

17
تحقیق در زمینه ارتقاء و توسعه فناوری سازه )محور منابع آب 

(های نگهداری آب از جمله آب باران در روستاهای هرمزگان
بندرعباسهرمزگان1

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

18
ممیزی انرژی مصرفی تأسیسات واستقرار سیستم )محور انرژی 

 در شرکت آب و فاضالب روستایی iso 50001مدیریت انرژی 
بندرعباسهرمزگان1

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

19

استفاده از روشهای نوین در تصفیه )محور تصفیه آب و فاضالب 

آب و پساب به منظور استفاده از پساب آبشیرین کن ها در 

(شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان 

بندرعباسهرمزگان11
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

20

ارتقاء و )محور تأسیسات  و تجهیزات شبکه آب و فاضالب 

کنتور، - پمپ و مخازن- بهینه سازی در شبکه توزیع آب 

(شیرآالت، لوله، اتصاالت و منهول

بندرعباسهرمزگان1
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

21

بهینه سازی )محور خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ 

مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو، بهینه سازی و ارتقای 

(سیستم

بندرعباسهرمزگان
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

22

- ارزیابی عملکرد و ارزشیابی )محور مدیریتی و اجتماعی 

مدیریت فنی و اقتصادی و -نظام های نوین مدیریتی و اجرایی

(بهره وری و مدیریت دانش- فرهنگی کاهش مصرف 

بندرعباسهرمزگان1
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

23

محور خطوط جمع آوری و ایستگاه های پمپاژ فاضالب 

روش های حذف بو و بهینه سازی و ارتقای بهره برداری از )

(استفاده از روش های نوین- خطوط

بندرعباسهرمزگان
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

24
- اقتصاد محیط زیست- )محور محیط زیست و توسعه پایدار 

(آلودگی محیط زیست
بندرعباسهرمزگان1

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان هرمزگان
07633336672tahghighat@abfarhor.ir-0917368331907633340336علی دهقانی توافقی

25
ارزیابی منابع آب استان به لحاظ وجود مواد پیش : محیط زیست

(THMS)ساز تری هالومتان ها 
1

کهگیلویه و 

بویراحمد
یاسوج

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان کهگیلویه و بویر  احمد
0917841581307433225590Tahghighat.abfar92@gmail.comوحیده فرهادیتوافقی

26
ارزیابی منابع آب استان به لحاظ وجود سموم و : محیط زیست

مواد عالی خطرناک
1

کهگیلویه و 

بویراحمد
یاسوج

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان کهگیلویه و بویر  احمد
0917841581307433225590Tahghighat.abfar92@gmail.comوحیده فرهادیتوافقی

آسیب شناسی علت سوختگی الکتروپمپ ها: فنی و مهندسی27

1

کهگیلویه و 

بویراحمد
یاسوج

شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان کهگیلویه و بویر  احمد
0917841581307433225590Tahghighat.abfar92@gmail.comوحیده فرهادیتوافقی
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شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

تهرانتهران1تخصیص آب و ارتباط آن با مدیریت سیالب28
دفتر - حوزه ستادی وزارت نیرو

برنامه ریزی کالن آب و آبفا

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

آزاده 

معاون)استادرحیمی

 دفتر برنامه ریزی 

(کالن آب و آبفا

81607240
81606322-

81607270
ostadrahimi.a@ gmail.com

////////////تهرانتهران1چگونگی بررسی اثرات تجمعی سایت های نمک زدایی بر محیط دریا29

30
 (های)بررسی روش های نوین بیالن آب زیرزمینی و شناسایی روش 

متناسب برای اقلیم و شرایط ایران
////////////تهرانتهران1

////////////تهرانتهران1رویکردها و روش های بازتخصیص آب31

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

تهرانتهران1تدوین الزامات مصرف آب در سیستم های تهویه مطبوع32

دفتر - حوزه ستادی وزارت نیرو

مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری 

آب و آبفا

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8160648981606392wsac@moe.gov.irسینا روزبهانی

33
بررسی و تدوین راهکارهایی جهت کاهش مصرف آب در صنایع با نیاز 

آبی باال مثل صنایع فوالد
////////////تهرانتهران1

////////////تهرانتهران1همکاری در تهیه پایگاه دانش در حوزه سازگاری با کم آبی34

35
شناسایی فرصت های محلی تنوع بخشی به معیشت مصرف کنندگان 

غیرمجاز آب در راستای سازگاری با کم آبی
////////////تهرانتهران1

36
بررسی  اثرات راه اندازی بازار آب بر اقتصاد ملی و نقش آن در 

مدیریت منابع آب کشور
////////////تهرانتهران1

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر برنامه ريزي کالن آب و آبفا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت 

تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده
عنوان واحد پذيرنده

عنوان واحد پذيرنده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان
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37
بررسی نظام تعرفه گذاری آب در جهان و چگونگی پیاده سازی آن در 

ایران
////////////تهرانتهران1

38

روش های / ارزیابی و بررسی روش های بهبود بهره وری و انتخاب روش

برتر در کشور یا منطقه به همراه تهیه الزامات پیاده سازی هریک با 

توجه به نقش پیش نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین 

روش های تشویقی برای ترغیب آحاد جامعه به منظور مدیریت مصرف 

آب

////////////تهرانتهران1

39
بررسی و مقایسه میزان تاثیر روش های مدیریتی ارتقای بهره وری در 

مقایسه با ضرورت اقدام روش های فیزیکی کنترل و کاهش هدررفت 

آب و تعیین اولویت اقدام در کشور

////////////تهرانتهران1

40
طراحی شاخص های کمی و کیفی موثر در ارزیابی عملکرد طرح های 

سازگاری با کم آبی با رویکرد توسعه پایدار
////////////تهرانتهران1

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

تهرانتهران1هیدروپلتیک و دیپلماسی آب41

دفتر - حوزه ستادی وزارت نیرو

رودخانه های مرزی و منابع آب 

مشترک

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@917791136481606395Hooshyaryporفرهاد هوشیاری پور gmail.com

////////////تهرانتهران1روابط بین الملل و حقوق بین الملل42

////////////تهرانتهران1اقتصاد آب و اقتصاد کشاورزی در حوضه های مرزی43

////////////تهرانتهران1توسعه پایدار در حوضه های مرزی و چالش های مرتبط44

45
منابع آب، مدیریت منابع آب و تخصیص آب در حوضه های مرزی و 

مشترک
////////////تهرانتهران1

////////////تهرانتهران1حقوق آب و حقوق محیط زیست در پیکره های آبی مشترک مرزی46

////////////تهرانتهران1 در مدیریت حوضه های آبریز مشترکRS و GISتکنیک های 47

48
پایداری طرح های توسعه در حوضه های مشترک مرزی و پایداری 

اجتماعی
////////////تهرانتهران1

تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت 

عنوان واحد پذيرنده

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز دردفتر رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترک

mailto:Hooshyarypor@gmail.com


شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

49
نمای بهبود راندمان آبیاری با نگرش ارتقاء بهره وریB65:B111+راه

آب کشاورزی
کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1ضوابط طراحی هیدرولیکی تاسیسات انحراف آب و آبگیری50

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

51
راهنمای طراحی و بهره برداری از نیروگاه های کوچک برق آبی در

سامانه های آبیاری و زهکشی
کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1راهنمای بهبود سامانه های آبیاری سنتی52

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1راهنمای ارتقاء، ایجاد و استقرار سازمان بهره برداری53

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته آبیاری و زهکشیتهرانتهران1راهنمای انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی54

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1راهنمای احیاء منابع آب آلوده سطحی55

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1های آبیگرایی در پهنهراهنمای کنترل تغذیه56

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1راهنمای احیای منابع آلوده آب زیرزمینی57

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1بخشی آلودگی آب در مخازن سدهاراهنمای مدیریت و عالج58

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر مديريت مصرف و ارقاي بهره وري آب و آبفا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت 

عنوان واحد پذيرنده



کمیته محیط زیستتهرانتهران1های مدیریت منابع آبمحیطی راهبردی طرحراهنمای ارزیابی زیست59

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

60
دستورالعمل تعیین حریم کیفی منابع آب کارست و نحوه حفاظت

کیفی آن
کمیته محیط زیستتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1(نقطه ای و غیر نقطه ای)دستورالعمل پایش و مدیریت منابع آالینده 61

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1ها و مدیریت کیفیت آببخشی و چگونگی کنترل آلودگیعالج62

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

63
راهنمای پایش وضعیت قرارگیری آب شیرین و تهاجم احتمالی آب

های ساحلی جهت پیشگیری یا مقابله با تهاجم آبشور در آبخوان

شور به آبخوان

کمیته محیط زیستتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

64
راهنمای محیط زیستی دفع و کاربرد لجن تصفیه خانه های آب و

فاضالب
کمیته محیط زیستتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1راهنمای سوزاندن لجن فاضالب تصفیه خانه های شهری65

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1ضوابط دفع سپتاژهای شهری

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1روش های کنترل بو در تأسیسات فاضالب شهری

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تصفیه خانه های فاضالب

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1ها با تأکید بر مالحظات محیط زیستیدستورالعمل الیروبی رودخانه

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com

کمیته محیط زیستتهرانتهران1(TCLP)آزمون نشت مشخصه سمیت 

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8890816988930254rasoulpourالهام رسولپور e@ yahoo .com 66



67
راهنمای مالحظات مهندسی رودخانه در طراحی، اجرا و برچیدن

سازه های تقاطعی موقت در رودخانه ها
کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

68
و اعتبارات مورد (مستقیم و غیرمستقیم)دستورالعمل برآورد خسارات 

نیاز در زمان سیالب
کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

69
راهنمای استفاده از فناوری سنجش از دور در پهنه بندی و

خطرپذیری سیل
کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1ضوابط مدیریت مخازن سدها در زمان سیالب70

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1راهنمای مطالعات هیدرولیک و رسوب جریان های واریزه ای71

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1ضوابط تعیین کاربری های مجاز در مناطق تحت خطر و ریسک سیل72

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1راهنمای مدیریت ریسک سیل73

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1(سیالب شهری و غیرشهری)راهنمای مدیریت جامع سیل 74

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1راهنمای بیمه سیل75

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته مهندسی رودخانه و سواحلتهرانتهران1راهنمای تاثیر تغییر اقلیم بر سیالب76

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته فاضالبتهرانتهران1آوری فاضالبهای جمعضوابط بازسازی شبکه77

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8889313788930254shahirشهیر کنعانی kanani@ yahoo .com

کمیته فاضالبتهرانتهران1های تصفیه فاضالب اجتماعات کوچکضوابط سامانه78

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8889313788930254shahirشهیر کنعانی kanani@ yahoo .com



کمیته فاضالبتهرانتهران1های فاضالبخانهبرداری و نگهداری از تصفیهراهنمای بهره79

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8889313788930254shahirشهیر کنعانی kanani@ yahoo .com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1راهنمای ضوابط عمومی تخلیه مخازن سدها80

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

81
گذاری بخش خصوصیدستورالعمل جامع مشارکت و جذب سرمایه

های توسعه منابع آبدر طرح
کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1برداری از سدهادستورالعمل جامع اعمال مدیریت فناوری در بهره82

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1های سدسازیراهنمای جامع مطالعات ژئوفیزیک در طرح83

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1های خاکیراهنمای جامع پایدارسازی شیروانی84

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

85
برداری، نگهداری و کنترلهای مختلف بهرهراهنمای دستورالعمل

ایمنی سدها
کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1های وابستهبرداری از سدهای خاکی و سازهدستورالعمل جامع بهره86

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1های وابستهبرداری از سدهای بتنی و سازهدستورالعمل جامع بهره87

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

88
های آب و هواشناسی درراهنمای جانمایی،  طراحی و احداث ایستگاه

های توسعه منابع آبهای مشمول اجرای طرحزیر حوضه
کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1های پایش از راه دور ابزار کنترل پایداری سدهادستورالعمل سیستم89

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8893025588930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1دستورالعمل طراحی و اجرای سدهای الستیکی90

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8890816988930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com



91
راهنمای مطالعات و آزمایش های کیفی آب خام برای طراحی

تصفیه خانه های آب شهری
کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8890816988930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

92
راهنمای شناخت آلودگی های بیولوژیکی آب، نمونه برداری و

های ضروریآزمایش
کمیته سد و تونل های انتقالتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8890816988930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1دستورالعمل بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و تلمبه خانه ها93

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع94

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

95
(فلزات سنگین، سموم معدنی و آلی)راهنمای شناخت ریزآالینده ها 

در آب، نمونه برداری و آزمایش های ضروری
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

96
تصفیه خانه های متعارف آب (ارتقای) upgradingدستورالعمل  

شرب
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1وشو و گندزدایی شبکه های آبرسانیدستورالعمل شست97

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1راهنمای تهیه دستورالعمل راه اندازی تاسیسات تصفیه خانه های آب98

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

99
راهنمای شناخت ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی آب و آزمایش های

ضروری
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

100
راهنمای شناخت و انتخاب روش های گندزدایی و اکسیداسیون آب

(DBPS)شهری و ترکیبات نامطلوب جانبی گندزدایی 
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1راهنمای شناخت و کار با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جدید101

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com



102
خانه های متعارفتصفیه (مفهومی  پایه و جزییات)راهنمای طراحی 

آب شرب شهری و مدارک مربوطه
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

103
راهنمای آزمایشات و تحلیل های الزم در خصوص آلودگی های ثانویه

آب در سامانه های آبرسانی شهری
کمیته آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته آبتهرانتهران1 در تصفیه خانه های آب شربtroubleshootingراهنمای 104

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635581606342elham.azizzadehالهام عزیززاده gmail.com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1های انجام اصالحات در حکمرانی آبشیوه105

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

106
های سنجش وضعیتهای تدوین معیارها و شاخصدستورالعمل

کنونی مدیریت کشور در انطباق با اصول و مبانی مدیریت یکپارچه

منابع آب

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

107
دستوالعمل تعیین پتانسیل آب قابل استحصال و میزان بهره برداری

های آبرفتی و سازند سختاز آبخوان (safe yield)مجاز 
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

108
دستوالعمل تعیین و محاسبه منابع آب تجدیدشونده در حوضه آبریز

 در سطح ملی2درجه 
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1های الزم برای استقرار حسابداری ملی مصارف آبدستورالعمل109

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

110
های آماربرداری از منابع آب کشور و طراحی شبکهدستورالعمل

بهره برداری از آن
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

111
خشکسالی (پذیریمخاطره)سازی مدیریت ریسک دستورالعمل پیاده

و سیل
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1راهنمای محاسبات فنی دوره بازگشت سیالب112

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com



113
های الزم در باره شیوه عملیاتی نمودن مدیریت یکپارچهدستورالعمل

های آبریزمنابع آب در حوضه
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1دستورالعمل توسعه سیستم پیش هشدار خشکسالی114

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1های بدون آماردستورالعمل برآورد بیالن در حوضه115

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

116
ماهانه)ها بینی جریان رودخانههای پیشها و مدلدستورالعمل روش

(و روزانه
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1دستورالعمل تعیین میزان آب برگشتی117

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

118
تغییر اقلیم بر منابع آب و (و سازگاری با)دستورالعمل ارزیابی اثرات 

شیوه های تطبیقی
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

119
راهنمای مطالعه، طراحی و بهره برداری تلفیقی  از آب سطحی و

زیرزمینی
کمیته مدیریت منابع آبتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

_8160637481606342ftmفاطمه قبادی ghobadi@ yahoo .com

120
سیستم آبرسان در (انتخاب )راهنمای مطالعات هیدروانرژی و 

های برقآبی جریانی کوچکنیروگاه
کمیته نیروگاه های برقابیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8890816988930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته نیروگاه های برقابیتهرانتهران1های برقابی کوچک و میکروراهنمای مطالعات نیروگاه121

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8890816988930254najmeh.fuladiنجمه فوالدی gmail.com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1ضوابط قیمت گذاری آب، خدمات جمع آوری فاضالب و پساب122

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

123
اقتصادی- سازی سیستم حسابداری زیست محیطیدستورالعمل پیاده

آب در کشور
کمیته اقتصادیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com



124
راهنمای تعیین خسارت های اقتصادی آسیب های محیط زیستی منابع

آب ناشی از ورود آالینده ها
کمیته اقتصادیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای تهیه مدل تجاری برای استفاده از لجن فاضالب125

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی126

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت مصرف آب شهری127

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1اپ ها در مدیریت آبراهنمای کاربرد فناوری های نوین و استارت128

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

129
مقررات گذاری یا تنظیم مقررات در حوزه زیرساخت با تاکید بر بخش

آب
کمیته اقتصادیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای صیانت از حقوق مشترکین130

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

131
دستورالعمل نحوه محاسبه اضافه برداشت و برداشت غیر مجاز از آب

های سطحی
کمیته اقتصادیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای تعرفه گذاری بهینه آب کشاورزی132

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

کمیته اقتصادیتهرانتهران1راهنمای محاسبه بهره وری نهاده آب در بخش صنعت و خدمات133

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com



134
راهنمای استفاده از تسهیالت و مشوق های مالی زیست محیطی

بین المللی در صنعت آب کشور
کمیته اقتصادیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

8880120088930254narciss9474@yahooنرگس دشتی .com

135
راهنمای پایش و ارزشیابی مولفه های حکمرانی خوب در پروژه ها و

طرح های آب و آبف
کمیته اجتماعیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

136
ضابطه ارزیابی ظرفیت  های نهادهای رسمی و غیر رسمی محلی برای

مدیریت بهره برداری و نگهداری از طرح های آب و آبفا
کمیته اجتماعیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته اجتماعیتهرانتهران1راهنمای تسهیل گری اجتماعی در طرح های آب و آبفا137

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته اجتماعیتهرانتهران1راهنمای ارزیابی اثربخشی نظام های بهره برداری آب و کشاورزی138

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

139
ذی نفعان (توانمندسازی/توسعه توانمندی)راهنمای توان افزایی 

طرح های آب و آبفا
کمیته اجتماعیتهرانتهران1

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته اجتماعیتهرانتهران1راهنمای آگاهی بخشی و اطالع رسانی ذی نفعان در طرح های آب و آبفا140

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com

کمیته اجتماعیتهرانتهران1راهنمای اقدامات اجتماعی مدیریت یک پارچه سیل141

فضای اداری، دسترسی به امکانات 

کتابخانه، دسترسی به داده های مورد 

نیاز و اینترنت

@8160635381606342encimehrabiانسیه محرابی gmail.com



ايميلفكسشماره تلفننام و نام شهراستانهردوزنمرد

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1  مدیریت استراتژیک با تکیه بر بخش آب و  فرابخش142
9127969275 

43680625
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1فناوری اطالعات و پیاده سازی هوش تجاری در صنعت آب143
9127969275 

43680624
88901849

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1تغییر نگرش، روش حل مسئله144
9127969275 

43680625
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

145
برنامه ریزی عملیاتی و مالی طرح ها ی تملک دارایی سرمایه ای 

بخش آب
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680625
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

146
برنامه ریزی عملیاتی و مالی طرح ها ی تملک دارایی سرمایه ای 

بخش آب
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901851

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1روش های کاربردی تجهیز و تأمین مالی طرح های بخش آب147
9127969275 

43680626
88901860

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1کنترل سیالب و سدهای تاخیری148
9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1محیط زیست149
9127969275 

43680626
88901851

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1مدل کیفی مخازن سدها150
9127969275 

43680626
88901852

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1مدیریت ریسک151
9127969275 

43680626
88901853

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1رسوب و هیدرولیک رسوب152
9127969275 

43680626
88901854

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1تغذیه مصنوعی با استفاده از پساب153
9127969275 

43680626
88901855

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

154
انرژی درحوضه آبریز با - غذا - ارزیابی سیستم همبست منابع آب 

توجه به مدل سازی دینامیکی
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901856

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1انرژی در حوضه آبریز- غذا - ارزیابی اقتصادی مدل همبست آب 155
9127969275 

43680626
88901857

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ظرفیت زیستی حوضه های آبریز156
9127969275 

43680626
88901858

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

157
روش های بهینه مدیریت پویای طرح های انتقال بین حوضه ای از 

منظر مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901859

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت مديريت منابع آب

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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158
ارزیابی تغییر کاربری اراضی و روش های بهینه برآورد مساحت و نوع 

کشت با استفاده از سنجش از دور
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901860

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1مسائل اجتماعی و تنش های سیاسی مدیریت منابع آب در ایران159
9127969275 

43680626
88901861

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1تجزیه و تحلیل صورت های مالی160
9127969275 

43680626
88901862

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1تجزیه و تحلیل بهای تمام شده خدمات161
9127969275 

43680626
88901863

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد162
9127969275 

43680626
88901864

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1حسابرسی داخلی163
9127969275 

43680626
88901865

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1محیط زیست و کیفیت منابع آب164
9127969275 

43680626
88901866

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1اقتصاد آب و انرژی ، پژوهشگری افتصادی و اجتماعی و حقوق آب165
9127969275 

43680626
88901867

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

166

بکارگیری فناوری های نوین از جملیه سیستمهای اطالعات 

جغرافیایی و سنجش از دور  در منابع آب بمنظور کاربرد در تعیین 

حد و بستر حریم دریاچه ها و تاالب ها و مطالعات مهندسی رودخانه 

ها و سواحل و پایش تاالب ها

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1
9127969275 

43680626
88901868

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1طراحی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب167
9127969275 

43680626
88901869

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1تغییر اقلیم168
9127969275 

43680626
88901870

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1مهندسی رودخانه هیدرولیک مهندسی عمران آب169
9127969275 

43680626
88901869

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

170
تقویت الگوهای مشارکتی در بهره برداری از رودخانه ها و حفاظت از 

بستر تاالب ها
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901870

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

171
برنامه ریزی بلندمدت و پایدار منابع آب بر اساس دکترین های حاکم 

(حوضه آبریز ارس: مطالعه موردی)بر تسهیم آب های مرزی 
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901871

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

172
بررسی منازعات بین استانی در زمینه منابع و مصارف آب در حوضه 

2های آبریز درجه 
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901872

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

173
تعیین سهم تغییر اقلیم  و مداخالت مستقیم انسانی در کاهش آبدهی 

حوضه باالدست سد تالوار
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901873

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m
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174
بررسی منابع آالینده آب و ارائه راهکارهای کنترل، کاهش و حذف 

آلودگی ها
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901874

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1ارزیابی آثار ناشی از خرده مالکی بر مدیریت بخش آب کشور175
9127969275 

43680626
88901875

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

176
بررسی و ارائه رویکردهای نوین در مدیریت فرسایش و رسوب در 

حوضه های آبریز کشور
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901876

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

177
-  عمران، ساخت و تولید - صنایع، اقتصاد مهندسی )اقتصاد برق آبی 

(انرژی، اقتصاد انرژی
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

178
عمران، )بررسی رد پای کربن در چرخه عمر نیروگاه های برق آبی 

(محیط زیست، انرژی و محیط زیست- ساخت و تولید 
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

179
نیروگاه های هیبریدی قابل توسعه برپایه نیروگاه های برق آبی کشور 

مهندسی سیستم های انرژی، - مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی  )

(تکنولوژی انرژی

سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1
9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

180
نقش و جایگاه نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای در توسعه شبکه برق 

(مهندسی انرژی، تکنولوژی انرژی- مهندسی برق ، قدرت )کشور 
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

181
تحلیل و ارتقاء مدل برنامه ریزی آب و انرژی در نیروگاه های زنجیره 

(مکانیک، تبدیل انرژی- عمران، برنامه ریزی آب )ای کشور
سعید کاظم دخت_شرکت مدیریت منابع آب ایرانتهرانتهران1

9127969275 

43680626
88901850

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1مدیریت آمار و اطالعات منابع آب182
9166118167 

02633340270
02633340270

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1علوم اجتماعی183
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1تحویل حجمی آب184
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی185
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1تحصیل حقوق دولتی186
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1مدیریت آمار و اطالعات منابع آب187
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1آلودگی های محیط زیست188
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com

توفیق سعدی_شرکت آب منطقه ای استان البرزکرجالبرز1شیمی تجزیه189
9166118167 

02633340270
02633340270tofigh_ sadi@ yahoo .com
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مهدی تاج آبادی_شرکت آب منطقه ای استان قزوینقزوینقزوین1اقتصاد منابع آب190
9192178637 

02833240283
02833240283mhd.tajabadi@ gmail.com

مهدی تاج آبادی_شرکت آب منطقه ای استان قزوینقزوینقزوین1پیش بینی و مدیریت سیالب191
9192178637 

02833240283
02833240283mhd.tajabadi@ gmail.com

مهدی تاج آبادی_شرکت آب منطقه ای استان قزوینقزوینقزوین1جامعه شناسی192
9192178637 

02833240283
02833240283mhd.tajabadi@ gmail.com

1مدیریت استراتژِک و مدیریت منابع آب193
آذربایجان 

شرقی
تبریز

شرکت آب منطقه ای استان 

آذربایجان شرقی
رامین سامان آذری_

9127969275 

04133382200
04133382200

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

1منابع انسانی194
آذربایجان 

شرقی
تبریز

شرکت آب منطقه ای استان 

آذربایجان شرقی
رامین سامان آذری_

9127969275 

04133382200
04133382200

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

1فناوری اطالعات و مدیریت استراتژیک195
آذربایجان 

شرقی
تبریز

شرکت آب منطقه ای استان 

آذربایجان شرقی
رامین سامان آذری_

9127969275 

04133382200
04133382200

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

1ژئوتکنیک196
آذربایجان 

شرقی
تبریز

شرکت آب منطقه ای استان 

آذربایجان شرقی
رامین سامان آذری_

9127969275 

04133382200
04133382200

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

1کارسنجی و زمان سنجی فعالیت ها197
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

1(شکوفائی جلبکی )کیفیت مخازن سدهای آب شرب 198
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

1حسابداری منابع انسانی199
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

1پتانسیل های گردشگری و اقتصادی در مخازن سدها200
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

1خاکشوئی اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده در دشت مشهد201
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

202
مطالعه چالش های قانونی استفاده پساب و تبیین پیشنهاد برای 

اصالح قانون
1

خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

1تعیین تیپ طراحی ایستگاه های هیدرو متری استان203
خراسان 

رضوی
مشهد

شرکت آب منطقه ای استان 

خراسان رضوی
رضا براتی_

9353379088 

05137617011
05137617011reza .barati@modares .ac .ir

مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1برنامه ریزی منابع آب204
09128313341 

02333361913
02333361913

saeadkazemdokht@ yahoo .co

m

مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1منابع آب زیرزمینی205
09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com

مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1شیرین سازی آبهای شور و لبشور206
09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com

207
ارزیابی اقتصادی در بخش آب

سرمایه گذاری بخش خصوصی
مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1

09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com
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مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1محیط زیست208
09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com

مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1رودخانه ها و سواحل209
09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com

210
مسائل اجتماعی و

مشارکت عمومی در بخش آب
مهران محمودی_شرکت آب منطقه ای استان سمنانسمنانسمنان1

09128313341 

02333361913
02333361913me .mahmoodi@ gmail.com

اصفهاناصفهان1ارزیابی آبیاری تحت فشار در مقیاس حوضه آبریز و استان211
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

212
استخراج میزان آب شرب مصرفی از آب های سطحی بر اساس 

محدوده مطالعاتی و شهرستان
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1امنیت اطالعات و شبکه213
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

214
تولید داده ها و اقالم مطالعاتی با استفاده از ابزار و تکنیکهای جدید 

سنجش از دور
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

215
مدلسازی و بررسی پایداری و فرار آب سد باغکل در ترازهای مختلف 

مخزن و ارائه راهکارهای مناسب
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان31بررسی امکان فرار آب از تکیه گاه ها و پی سد کوهرنگ 216
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی217
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

218
برآورد سطح زیر کشت و نیاز آبی به تفکیک شهرستان و محدوده 

مطالعاتی
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

219
برآورد میزان آب مجازی ورودی به استان و خروجی از استان و 

تدوین سیاست های الزم بر اساس آن
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1(به جز زاینده رود)تدوین مدل بهره برداری برای سدهای استان 220
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

221
بررسی مسایل و مشکالت مرتبط با حوضه محیط زیست از جمله 

موضوع فرو نشست دشتها و تغییرات کیفی آبخوانها
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

222
برنامه پایش کلیه برداشت ها از رودخانه ، مانیتورینگ و ثبت در 

پایگاه داده بصورت یکپارچه
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

223
تهیه نقشه از بیلت کلیه سازه های روی رودخانه زاینده رود و تدوین 

برنامه بهره برداری، تعمیر و نگهداری آنها
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

224
بررسی اثرات آبیاری گسترده پساب های تصفیه خانه شمال، جنوب و 

(اثرات کمی و کیفی)شرق در اراضی کشاورزی رودشت و آبشار 
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com



225
مطالعات )تهیه مدل انتقال آلودگی در اثر تغذیه پساب در آبخوان 

(موردی داران 
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

226

بررسی میزان فرونشست سالیانه براساس تصاویر ماهواره ای و داده 

داران، گلپایگان، اصفهان، -های ژئوتکنیکی در دشت های دامنه 

برخوار، نجف آباد، شهرضا و مهیار و ارائه راهکارهای مناسب جهت 

جلوگیری از آن

اصفهاناصفهان1
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

227
 با استفاده از 3شناسائی کلیه گسل ها در محدوده سد کوهرنگ 

سنجش از دور و شواهد زمین شناسی و بررسی علل تشکیل توده 

نابرجا در تکیه گاه چپ سد

اصفهاناصفهان1
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1طراحی سردهانه بر روی جوی های سنتی228
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

229
مطالعه سامانه مانیتورینگ نقاط مدیریتی در حال بهره برداری در 

حوضه زاینده رود
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

230
مطالعه و تدوین روش مناسب تغذیه مصنوعی با پساب و انجام 

طراحی آن برای هر تصفیه خانه
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1سیستمهای نوین مدیریتی و توسعه مدیریت231
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

232
طرح جامع آموزش کارکنان مبتنی بر مشاغل شرکت و با تاکید بر امر 

اثربخشی دوره های آموزشی
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1بررسی اثر تعادل بخشی بر نوسانات آب زیر زمینی233
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهانSWAT1کاربرد روشهای نوین محاسبه بیالن با استفاده از مدل 234
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1مطالعه و مدل سازی زیست محیطی آبخوانهای استان235
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

236
بررسی کمی و کیفی سازندهای زمین شناسی از دیدگاه هیدرو 

ژئولوژیکی
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1برنامه تحویل آب به شبکه های مدرن237
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

238
برنامه پیشنهادی تحویل آب به شبکه های سنتی و نقاط برداشت 

پراکنده مثل ایستگاههای پمپاژ
اصفهاناصفهان1

شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

اصفهاناصفهان1تهیه برنامه بهبود و توسعه سازه ای منابع آب در استان اصفهان239
شرکت آب منطقه ای استان 

اصفهان
حمید یوسفیان_

9133656728 

03136615360
03136615360hyousefian1349@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1مدیریت مالی240
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com



روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1حسابداری آب241
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1بیالن منابع و مصارف242
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1مدیریت منابع آب243
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1تاسیسات آبی244
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1حقوق245
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1مهندسی رودخانه246
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

روح اهلل یاری_شرکت آب منطقه ای استان قمقمقم1محیط زیست247
09122530734 

02537839098
02537839098ryari10@gmail.com

_شرکت آب منطقه ای استان زنجانزنجانزنجان1آبیاری- علوم اجتماعی 248
جعفر رضازاده 

خیاط

09198433427 

02433136226
02433136226jafarrezazadeh@ gmail.com

_شرکت آب منطقه ای استان زنجانزنجانزنجان1(هیدرولوژی  )منابع آب و عمران آب 249
جعفر رضازاده 

خیاط

09198433427 

02433136227
02433136227jafarrezazadeh@ gmail.com

گرگانگلستان1مدیریت منابع آب250
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1مدیریت گردشگری251
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1طراحی سازه های آبی252
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1محیط زیست253
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1نقشه برداری254
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1ژئوتکنیک255
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1تحلیل خطر256
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

گرگانگلستان1موزه داری و تاریخ257
شرکت آب منطقه ای استان 

گلستان
محسن جدیدی_

09111704165 

01732627880
01732627880

mohsenjadidi2070@gmail.co

m

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1مدیریت پروژه258
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com
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نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1سازه های هیدرولیکی259
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1هیدرولوژی260
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1مدیریت منابع آب261
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1آبهای زیرزمینی262
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1مهندسی رودخانه263
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

نگار فتحی_شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان1هیدرولیک رسوب264
9136186714 

03432260092
 03432230314negarfathi1386@yahoo .com

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

265

ارائه متدلوژی محاسبه ارزش افزوده پروژه های تحقیقاتی 

شرکت توانیر و محاسبه ارزش افزوده پروژه های 

1395 لغایت 1390تحقیقاتی شرکت توانیر از سال 

تهرانتهران1
دفتر تحقیقات و توسعه 

فناوری
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935746

266
آسیب شناسی ارتباط صنعت برق و دانشگاه و طراحی 

الگوی بهینه ارتباط صنعت برق و دانشگاه
تهرانتهران1

دفتر تحقیقات و توسعه 

فناوری
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935747

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1مسائل حقوقی قراردادهای بین المللی صنعت برق267

 دامغانیان
27935748

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1تنقیح  نظریات حقوقی دفتر حقوقی توانیر268

 دامغانیان
27935749

269
مسائل حقوقی حریم خطوط برق و بررسی قوانین و 

مقررات مربوطه
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1

 دامغانیان
27935750

270
شناسایی چالش های حقوقی صنعت برق و ارائه 

راهکارهای حقوقی حل آنها
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1

 دامغانیان
27935751

271
بررسی حقوقی جرائم صنعت برق و ارائه راهکارهای 

حقوقی پیشگیری و مقابله
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1

 دامغانیان
27935752

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر حقوقیتهرانتهران1تنقیح قوانین و مقررات صنعت برق272

 دامغانیان
27935753

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

damghanian@tavanir.org.ir

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر مديريت مصرف و ارقاي بهره وري آب و آبفا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت 

mailto:negarfathi1386@yahoo.com
mailto:negarfathi1386@yahoo.com
mailto:negarfathi1386@yahoo.com
mailto:negarfathi1386@yahoo.com
mailto:negarfathi1386@yahoo.com
mailto:negarfathi1386@yahoo.com


تهرانتهران1اقتصاد برق273
دفتر بودجه و توسعه 

گذاری سرمایه

های و اطالعات به همراه  داده

سایر تجهیزات مورد نیاز برای 

پژوهش نظیر کامپیوتر، 

معصومه

 دامغانیان
27935754

274
بررسی و ارائه مدل های تامین مالی پروژه های صنعت برق 

از طریق امکان صادرات مجازی برق
دفتر تامین منابع مالیتهرانتهران1

ارائه اطالعات، منابع علمی و 

تجهیزات مورد نیاز پژوهش
معصومه

 دامغانیان
27935755

275
بررسی و ارائه مدل های تامین مالی در صنعت برق از 

طریق فاکتورینگ
دفتر تامین منابع مالیتهرانتهران1

ارائه اطالعات، منابع علمی و 

تجهیزات مورد نیاز پژوهش
معصومه

 دامغانیان
27935756

276

بررسی امکان پذیری تامین مالی پروژه های صنعت برق به 

کمک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

(Asset-backed S ecurities)

دفتر تامین منابع مالیتهرانتهران1
ارائه اطالعات، منابع علمی و 

تجهیزات مورد نیاز پژوهش
معصومه

 دامغانیان
27935757

277

سازی مصرف  سازی انواع اقدامات مرتبط با بهینه پیاده

سایی، مدیریت انواع بار  انرژی الکتریکی شامل پیک

(Load Shedding)  بینی منحنی بار  در پیش... و

(شده های زمانی تعریف در بازه)های آتی  شبکه در سال

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تولید پراکندهتهرانتهران1

 دامغانیان
27935758

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تولید پراکندهتهرانتهران1ذخیره سازی انرژی مقیاس شبکه و خانگی در ایران278

 دامغانیان
27935759

279
توسعه بهره برداری شبکه های توزیع کنونی در قالب 

ریزشبکه ها با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تولید پراکندهتهرانتهران1

 دامغانیان
27935760

280

مطالعه زیرساخت های الزم جهت ارتقاء امنیت حوزه 

سایبری منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدات پراکنده در 

شبکه

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تولید پراکندهتهرانتهران1

 دامغانیان
27935761

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر برنامه ریزی تلفیقیتهرانتهران1مدلسازی و پیش بینی تقاضا281

 دامغانیان
27935762

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر برنامه ریزی تلفیقیتهرانتهران1تخمین منحنی تداوم بار282

 دامغانیان
27935763

283

از نظر ) تحلیل رفتار مصرف کننده انرژی الکتریکی 

شدت - آستانه تحمل و تمایل به پرداخت قیمت برق 

انرژی، بهره وری و بهینه سازی مصرف،  استفاده از 

ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر برنامه ریزی تلفیقیتهرانتهران1

 دامغانیان
27935764
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284
 جایابی خازن سری در شبکه انتقال کشور و بررسی 

نوسانات زیر سنکرون در شبکه
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935765

285
 بررسی میزان هارمونیک در شبکه و ارائه راه حل های 

کوتاه مدت و دراز مدت کاهش آن
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935766

286
 بررسی تأثیر توسعه نیروگاه های تولید پراکنده در 

پایداری شبکه
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935767

287
 بررسی تأثیر نصب نیروگاه های بادی و خورشیدی در 

پایداری شبکه
تهرانتهران

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935768

288
 طراحی سیستم حفاظتی براساس پاسخ شبکه جهت 

افزایش پایداری شبکه
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935769

289
 جبران سازی دینامیکی شبکه جهت افزایش پایداری و 

میرایی نوسانات شبکه قدرت
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935770

290
بازیابی ولتاژ بعد  ) در شبکه انتقال fidvrبررسی پدیده 

(از خطا
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935771

291
بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در پستهای 

حساس بدون تعویض کلید
تهرانتهران1

دفتر  برنامه ریزی توسعه 

شبکه انتقال
معصومهکامپیوتر

 دامغانیان
27935772

تهرانتهران1تدوین پروفایل شایستگی حوزه های تخصصی صنعت برق292
دفتر توسعه منابع انسانی و 

امور اداری
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935773

تهرانتهران1بررسی نیاز واقعی شرکتها به نیروی انسانی برمبنای نوع وظایف293
دفتر توسعه منابع انسانی و 

امور اداری

میز کار و تجهیزات مورد نیاز و 

درصورت لزوم امکان بررسی 

میدانی شرکتها

معصومه

 دامغانیان
27935774

294

شناسایی )بررسی طرحهای توسعه تجارت برق شامل 

بازارهای هدف، مشوقهای صادراتی، هزینه های سرمایه 

گذاری و پارامترهای اقتصادی مربوط به آن از جمله دوره 

(بازگشت سرمایه و نرخ بهره داخلی

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تجارت خارجی برقتهرانتهران1

 دامغانیان
27935775

295
بسته جامع تولید، انتقال و صادرات برق با رویکرد 

اقتصادی بودن برای صنعت برق و صرفه و صالح مملکت
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تجارت خارجی برقتهرانتهران1

 دامغانیان
27935776

damghanian@tavanir.org.ir
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296

تعیین قیمت تمام شده برق تولیدی در مبادی صادراتی و 

محاسبه قیمت برق صادراتی و همچنین محاسبه فرمول 

تعیین تعرفه برق

معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تجارت خارجی برقتهرانتهران1

 دامغانیان
27935777

297
انتقال، )بهينه سازي توان راکتيو در شبكه برق کشور 

(فوق توزيع و توزيع
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935778

298
جايابي بهينه تجهيزات مانيتورينگ کيفيت توان در 

شبكه انتقال و فوق توزيع شبكه برق کشور
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935779

299
مدل بهينه برونسپاري بخش هاي بهره برداري و نگهداري 

و تعميرات شبكه انتقال و فوق توزيع
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935780

تهرانتهران1تدوين نظام نامه حفاظتي شبكه فوق توزيع300
دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935781

301
 در سيستم اتوماسيون Patchدستورالعمل مديريت 

پست بر اساس استاندارد
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935782

تهرانتهران1مطالعات حفاظتي سايبري در شبكه برق302
دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935783

303
مطالعات شناخت نقاط شكست شبكه برق از ديدگاه 

امنيت سايبري
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935784

تهرانتهران1تدوين سناريوي حفاظتي در شرايط بحران304
دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935785

305
سرويس و نگهداري سيستم اتوماسيون پست بر اساس 

استاندارد
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935786

تهرانتهران1هاي سري¬ساز با خازن¬طراحي و ساخت جبران306
دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935787

تهرانتهران1 در شبكه برقFCLمطالعه، طراحي و ساخت 307
دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935788

308
مطالعات ساخت ادوات فکتس در شبکه برق کشور جهت 

کنترل توان راکتیو و کیفیت توان
تهرانتهران1

دفتر فنی و نظارت شبکه 

انتقال
معصومهمیز کار و تجهیزات مورد نیاز

 دامغانیان
27935789

damghanian@tavanir.org.ir
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شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

309

بررسی تاثیر افت ولتاژ بر روی پارامترهای کولر گازی

و اثربخشی تاثیر تثبیت ولتاژ  (بازده و توان, جریان)

مشترکین در کاهش مصرف  در زمان پیک بار در شبکه

 تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق اهواز

و استانداردها دفتر تحقیقات اهوازخوزستان
میز کار-مهمانسرا

تجهیزات اندازه گیری-
ضا سیدعلیر

 شفییع
061-344907256134490719research@aepdco.ir

310

بررسی و محاسبه سهم تلفات هر یک از تجهیزات 

منصوبه در شبکه توزیع نیروی برق اهواز با توجه به 

از طریق (رطوبت و آلودگی, دمای باال)شرایط محیطی

 انجام اندازه گیری و ارائه راهکار جهت کاهش این تلفات

و استانداردها دفتر تحقیقات اهوازخوزستان
میز کار-مهمانسرا

تجهیزات اندازه گیری-
ضا سیدعلیر

 شفییع
061-344907256134490719research@aepdco.ir

311

بررسی و اندازه گیری تلفات ناشی از جریان نشتی

کابل مشترکین و تماس درختان با خطوط,  مقره ها

 هادی هوایی در شبکه توزیع نیروی برق اهواز به 

منظور ارزیابی راه حل های فنی و اقتصادی

و استانداردها دفتر تحقیقات اهوازخوزستان
میز کار-مهمانسرا

تجهیزات اندازه گیری-
ضا سیدعلیر

 شفییع
061-344907256134490719research@aepdco.ir

معاونت مهندسیاراکمرکزی1مطالعات فنی شبکه های توزیع برق312

دفتر کار و لوازم مورد نیاز

20/000/000 و حقوق ماهیانه 

ریال برای استاد

عیل اکیر 

ی بصیر
09183639701- 0863221036108632231011markazi_eprs@mpedc.ir

معاونت برنامه ریزیاراکمرکزی1فناوری اطالعات و ارتباطات313

دفتر کار و لوازم مورد نیاز

20/000/000 و حقوق ماهیانه 

ریال برای استاد

عیل اکیر 

ی بصیر
09183639701- 0863221036108632231011markazi_eprs@mpedc.ir

معاونت منابع انسانیاراکمرکزی1منابع انسانی314

دفتر کار و لوازم مورد نیاز

20/000/000 و حقوق ماهیانه 

ریال برای استاد

عیل اکیر 

ی بصیر
09183639701- 0863221036108632231011markazi_eprs@mpedc.ir

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر مديريت مصرف و ارقاي بهره وري آب و آبفا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي



315

تهیه منحنی ظرفیت و منحنی های کاربردی پایه های 

شکل تحت شرایط بارگذاری بهره برداریHبتنی 

 و فوق العاده

محمد مهدیبراساس مفادقرارداددفتر تحقیقاتیزدیزد1

 جوکار
3623300736285528mahdijokar@gmail.com research@yed.co.ir 

316
ارزیابی و کاهش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع بر 

اساس عمر آنها
محمد مهدیبراساس مفادقرارداددفتر تحقیقاتیزدیزد1

 جوکار
3623300736285528mahdijokar@gmail.com research@yed.co.ir 

317

ارائه راهکار تحلیلی جهت تشخیص خرابی کلیدهای 

قطع کننده بر اساس پارامترهای قابل دسترسی و

 اندازه گیری شبکه های توزیع

محمد مهدیبراساس مفادقرارداددفتر تحقیقاتیزدیزد1

 جوکار
3623300736285528mahdijokar@gmail.com research@yed.co.ir 

318

بررسی و مطالعه اقدامات الزم جهت امنیت سایبری و

 تهدیدات تروریستی علیه شبکه توزیع نیروی برق

 استان البرز

دفتر تحقیقاتگرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.

com

319

بررسی روشهای نوین حفاظت از تاسیسات و خطوط 

توزیع در شرایط بروز بالیای طبیعی و وجود انواع 

ریزگردها و ارائه روش و راهکارهای کاهش یا حذف

 اثر مخرب ناشی از آن

مدیریت توزیع برق اشتهاردکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.

com

320

تحقیق درخصوص پایه های مناسب مورد استفاده در 

شبکه های توزیع و مزایای جایگزینی آن با پایه های

(با مطالعه جامع اقتصادی فنی و مصرف جهانی) موجود 

دفتر تحقیقات معاونت مهندسیکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.

com

321

بررسی و تعیین میزان اثر بخشی برقگیرهای اکسید فلزی

 در شبکه های توزیع و ارائه راهکارهای جایگزین

 و اقتصادی تر

معاونت مهندسیکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

معاونت مهندسیکرجالبرز1**اثرات کابل خودنگهدار در پارامتر های الکتریکی شبکه322

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com



323
ارزیابی هماهنگی رله های حفاظتی سیستم های توزیع

 و اعمال آن بر بخشی از شبکه توزیع برق البرز
اساتید دانشگاهی و عضو کمیته تحقیقات شرکتکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

324

تحقیق و مطالعه درخصوص اتصال زمین از دو منظر

طراحی روشهای نوین اتصال زمین با قابلیت. 1:

 اطمینان باال و عمر طوالنی و هزینه کمتر

الزامات و تعدد سیستم اتصال زمین مورد نیاز تجهیزات. 2

 کیلوولت،20 کیلوولت شامل سرکابل  20  

 دار  RTu و سکسیونرهای MOF ریکلوزر، 

معاونت مهندسی مدیریت توزیع برق اشتهارد کرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

325

تحقیق و تحلیل علل فیزیکی و محیطی اتصالی های گذرا 

و ماندگار و ارائه راهکارهای مرتبط از جمله بررسی انواع

 مدل های دستگاه های پرنده پران بدون وارد آوردن 

پیامدهای زیست محیطی

کرجالبرز1**

-دفتر تحقیقات

 معاونت بهره برداری و 

دیسپاچینگ

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

326

مطالعه فرهنگی و اجتماعی و روان شناختی مشترکین در

خصوص روشهای انگیزشی پرداخت به موقع صورتحساب ها

 و همچنین بررسی تاثیر اعمال تغییرات جدید افزایش

 نرخ انرژی بر پیکسایی شبکه

کرجالبرز1**

معاونت فروش و 

-خدمات مشترکین

 مدیریت توزیع برق مهرشهر

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

327

تهیه دستورالعمل و طراحی دستگاه تست مورد نیاز تجهیزات

 از قبیل ریکلوزرEND- TO- END حفاظتی و اتوماسیونی 

سکشناالیزر به منظور بررسی سالمت عملکرد تجهیزات  –

در راستای کاهش مدت زمان خاموشی و تفکیک خطاهای

 گذرا و ماندگار

کرجالبرز1**
معاونت بهره برداری و 

دیسپاچینگ

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

328
 بر روی شبکه توزیعpmuنصب تجهیز هوشمند میکرو 

 به منظور تعیین محل خطای شبکه
مدیریت توزیع برق ساوجبالغکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com



329

مطالعه و بررسی افزایش بهره وری منابع انسانی با 

آسیب شناسی روابط کارگر و کارفرما در جهت بهبود

 شرایط محیط کار توسط شاخص های کیفیت و 

بهره وری و انگیزشی با در نظر گرفتن مالحظات

کرجالبرز1**

.مدیریت توزیع برق غرب کرج 

مدیریت توزیع برق جنوب - 

کرج 

مدیریت توزیع برق مهرشهر- 

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

330

ارائه مدلی حهت بررسی و پایش تاب آوری مقاومت 

مکانیکی ساختمانهای اداری و ساختمان پست های

 برق زمینی دارای قدمت باال در مقابل بالیای طبیعی

مدیریت توزیع برق شرق کرجکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

331

ابداع روش های نوین برای تشویق و هدایت مشترکین

 دیماندی به مشارکت حداکثری و مدیریت مصرف

 در پیک بار

مدیریت توزیع برق اشتهاردکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

332
با توجه   (پیک بار)تحقیق در خصوص جابجایی بار 

وضعیت آب و هوای اقلیم البرز
مدیریت توزیع برق غرب کرجکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

333

جایابی بهینه کلیدهای فشار متوسط جهت مدیریت 

مصرف در زمان پیک بار تابستان و عدم قطع

 مشترکین حساس

مدیریت توزیع برق مهرشهرکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

334

مطالعه علل افزایش نارضایتی کارکنان و آسیب شناسی

بخصوص) فرسودگی شغلی در بخشی از واحدهای سازمان

و کاهش تعلق خاطر و قطع ارتباط  ( خدمات مشترکین

بازنشستگان با شرکت به کمک روشهای نوین روانشناسی

 و جامعه شناسی و مدلهای مدیریتی با ایجاد پایگاه های

 اطالعاتی و خلق منابع جدید و غنی سازی هویت سازمانی

کرجالبرز1** دفتر توسعه و تحول اداری- مدیریت توزیع برق شرق کرج - مدیریت توزیع برق غرب کرج - مدیریت توزیع برق غرب کرج - معاونت فروش و خدمات مشترکین

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

335

تعیین راهکارهای مدیریت سبز در شرکت توزیع برق استان

 البرز از منظر اقتصادی تولید پراکنده شامل استفاده از 

و (...آب و باد و خورشید و  )انرژی های تجدید پذیر

 بخصوص مولدهای برق آبی کوچک و

 استفاده از امکانات موقوفات

مدیریت توزیع برق طالقان- دفتر تحقیقات مدیریت توزیع برق مهرشهرکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

مدیریت توزیع برق مهرشهرکرجالبرز1**تحلیل حوادث شهروندی ده سال اخیر شرکت توزیع برق 336

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

337
جایگزینی هادی های سیمی شبکه فشار متوسط با

هادی های فاصله دار مسیرهای مشجر توزیع برق
مدیریت توزیع برق جنوب کرجکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com



338
بررسی و ارائه روش های توسعه و جایابی ایستگاه های 

وسایل حمل و نقل الکتریکی در کالن شهر کرج
مدیریت توزیع برق شرق کرجکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

339

بررسی و مطالعه راهکارهای فروش انرژی برق با استفاده از

 فناوری و تکنولوژی های نوین جهت تامین منابع مالی با

 لحاظ کردن شوک های ارزی بر اقتصاد انرژی و شناخت

 عوامل و روشهای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

کرجالبرز1**

-امور تدارکات

مدیریت های توزیع برق

(مهرشهر- اشتهارد- شرق کرج )

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

340
بررسی استفاده از انبارداری نوین در شرکت توزیع برق 

استان البرز
امور تدارکاتکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

341

بررسی و روش های نوین هوشمند سازی تعیین محل 

رخداد خطا تا جایابی ادوات حفاظتی در فیدرهای طویل

 زمینی و هوایی با لحاظ نمودن شاخص های قابلیت

 اطمینان، کشف انشعابهای غیر مجاز با در نظر گرفتن

مسائل اقتصادی و فنی شبکه های هوشمند با بکارگیری 

تکنولوژی های نوین از جمله اینترنت اشیاء

کرجالبرز1**

مدیریت های توزیع برق 

- ساوجبالغ- طالقان)

(اشتهارد- شرق کرج 

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

342
ارتقاء و به روز آوری سیستم های اتوماسیون و حفاظت و

 اعمال آن بر بخشی از شبکه توزیع برق استان البرز
کرجالبرز1**

اساتید دانشگاهی و 

عضو کمیته تحقیقات شرکت

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

343

تحقیق جهت استفاده از روش های نوین جهت قرائت کنتور

 مشترکین بخصوص در مناطق صعب العبور با استفاده از

فناوری اینترنت اشیاء با هدف پایش لحظه ای بار و مصرف

کرجالبرز1**
معاونت فروش و 

خدمات مشترکین

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

344
بررسی و مطالعه زیرساخت ها و الزامات جهت ایجاد منطقه

 هوشمند در بخشی از شبکه توزیع برق استان البرز
کرجالبرز1**

مدیریت توزیع برق جنوب کرج

مدیریت توزیع برق اشتهارد- 

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

345
ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های هوشمند

 در شبکه توزیع جهت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان
معاونت برنامه ریزی و بودجهکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com



346

بررسی و تحلیل بازگشت پذیری شبکه توزیع برق استان 

البرز  در بحران های طبیعی و ارائه راهکارهای عملی

 برای افزایش آن

معاونت برنامه ریزی و بودجهکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

347
تحلیل داده های موجود سازمان جهت ارائه بهبود به

 خدمات مشترکین
دفتر فاوا- معاونت فروش و خدمات مشترکین کرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

348

تهیه نقشه راه و معماری سازمانی هوشمند سازی مدیریت 

 (ITO)مصرف برق مبتنی بر فناوری اینترت اشیا 

و تحلیل پیشرفته عمیق

دفتر فاواکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

349
بررسی سیاست تقنینی تخربب تاسیسات برق و ارائه

 راهکارهای مناسب مقابله با آن در استان البرز
معاونت فروش و خدمات مشترکینکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

350
تدوین و پیش نیازهای فنی و امنیتی راه اندازی سیستم 

ابری در شرکت توزیع برق استان البرز و دستاوردهای آن
دفتر فاواکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

351
آنالیز و برآورد زیان های مستقیم و غیر مستقیم حوادث

 انسانی شرکت توزیع برق استان البرز
معاونت برنامه ریزی و بودجهکرجالبرز1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و 

در حد امکانات شرکت

بهشید احمد 
ی

خان بیگ
26321224502632526465behshid.khanbeigi@gmail.com

352

مطالعه و ارزیابی خوردگی تیرهای بتنی انتقال برق در 

استان قم و ارائه روش اجرا و ساخت تیر بتنی

 جهت جلوگیری از خوردگی

شرکت توزیع نیروی برق استان قمقمقم200
استفاده از اطالعات نرم افزارهای

موجود در شرکت
مسعود

 سلییم نیا
25388060892538822401tahghighat@qepd.co.ir

353

مطالعه و بررسی چگونگی جزیره ای شدن و تشکیل ریز

 شبکه در منطقه جنوب استان به منظور تامین برق

 شهرستان های سربیشه، درمیان و نهبندان در صورت 

قطع شبکه انتقال

1
خراسان 

جنوبی
بیرجند

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
محمد کیانسایر لوازم در حد امکانات شرکت و مطابق با دستورالعمل ها-رایانه رومیزی-میز کار

056-32400450 

146داخلی 
056-32400458m .kian1395@yahoo.com

354
 بر CNGبررسی اثرات مخرب کمپرسور ایستگاه های 

شبکه توزیع و ارائه راه کارهای عملیاتی مقابله با آن
1

خراسان 

جنوبی
بیرجند

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
محمد کیانسایر لوازم در حد امکانات شرکت و مطابق با دستورالعمل ها-رایانه رومیزی-میز کار

056-32400450 

147داخلی 
056-32400457m .kian1395@yahoo.com



355
تهیه اطلس خاک و مقاومت مخصوص زمین در سطح 

خراسان جنوبی
1

خراسان 

جنوبی
بیرجند

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
محمد کیانسایر لوازم در حد امکانات شرکت و مطابق با دستورالعمل ها-رایانه رومیزی-میز کار

056-32400450 

148داخلی 
056-32400459m .kian1395@yahoo.com

356
جایابی نیروگاه های برقآبی کوچک بر روی لوله های انتقال

آب کشاورزی
ایالمایالم***

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
ن دانشمطابق با تفاهمنامه  حسیر

09183404363

-08433335405
8433330005research@bargh-ilam.ir

ایالمایالم***جایابی نیروگاه های بادی در سطح استان ایالم357
-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
ن دانشمطابق با تفاهمنامه  حسیر

09183404363

-08433335405
8433330006research@bargh-ilam.ir

358
دستور العمل توسعه مولدهای فتوولتاییک با ظرفیت بیش 

 کیلووات در شبکه توزیع استان ایالم100از 
ایالمایالم***

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
ن دانشمطابق با تفاهمنامه  حسیر

09183404363

-08433335405
8433330007research@bargh-ilam.ir

ایالمایالم***مطالعات پاسخگویی مکانیکی شبکه توزیع برق استان ایالم359
-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
ن دانشمطابق با تفاهمنامه  حسیر

09183404363

-08433335405
8433330008research@bargh-ilam.ir

360
امکانسنجی فنی و اقتصادی طراحی،اجرا و بهره برداری

 شبکه های توزیع به صورت زمینی در استان ایالم
ایالمایالم***

-معاونت برنامه ریزی و مهندسی

گروه تحقیقات
ن دانشمطابق با تفاهمنامه  حسیر

09183404363

-08433335405
8433330009research@bargh-ilam.ir

361
مباحث مربوط به جنبه های اثرگذار )روان شناسی سازمانی 

(بر روحیة کارکنان
ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت منابع انسانیایالمایالم*** حسیر

09183404363

-08433335405
8433330010research@bargh-ilam.ir

362
تدوین سیستم مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در 

شرکت توزیع برق استان ایالم
ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت منابع انسانیایالمایالم*** حسیر

09183404363

-08433335405
8433330011research@bargh-ilam.ir

363
ارائه مدل شایسته شناسی، شایسته گزینی و جانشین پروری

 در شرکت توزیع برق استان ایالم
ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت منابع انسانیایالمایالم*** حسیر

09183404363

-08433335405
8433330012research@bargh-ilam.ir

ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت منابع انسانیایالمایالم***آسیب شناسی ساختار سازمانی364 حسیر
09183404363

-08433335405
8433330013research@bargh-ilam.ir

365
شاخص  مندسازی معیارهای پرداخت پاداش در 

شرکت های توزیع
ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت منابع انسانیایالمایالم*** 084333354058433330014research@bargh-ilam.ir-09183404363حسیر

366
آسیب شناسی فرایند قطع از راه دور ادوات کلیدزنی

 از نگاه ایمنی و ارایه راهکارهای الزم
ن دانشمطابق با تفاهمنامه معاونت برنامه بهره برداریایالمایالم*** 084333354058433330015research@bargh-ilam.ir-09183404363حسیر



367
بررسی راهکارهای استفاده بهینه از تجهیزات برکناری

 مستعمل در شبکه توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

368
مطالعات الگوریتم های هوشمند جایابی بهینه پستهای

GIS فوق توزیع و فیدرهای توزیع بر پایه 
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

369

بررسی روشهای اقتصادی و مدیریتی برون سپاری خدمات 

و ارائه الگوی مناسب واگذاری های شرکت توزیع برق

 استان تهران

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

370
مطالعات افزایش تاب آوری در شبکه توزیع برق

 استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

371

بررسی علل و روشهای کاهش خاموشی ها جهت بهبود

 بازبینی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه 

توزیع برق استان تهران

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

372

بررسی فنی و اقتصادی راهکارهای کاهش تلفات از طریق

 اصالح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف در 

شرکت توزیع برق استان تهران

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

373

بررسی استفاده از  هادی های جدید 

 (...پرظرفیت، روکشدار ضخیم و )

در شبکه توزیع برق استان تهران

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

374

امکان سنجی اقتصادی و فنی نصب کنتورهای تجمیعی

 و خارج از دسترس کردن لوازم اندازه گیری در

 شرکت توزیع برق استان تهران

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

375
ارائه مدل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در

 مناطق برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی



376
ارائه الگو مطالعات مدیریت استراتژیک و تدوین نقشه راه 

برنامه  و شاخص های استراتژیک مناطق برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

377

مطالعه بهبود اقتصادی روشهای تامین کاال و خدمات در 

شرکت توزیع برق استان تهران 

(...تجهیزات، خدمات خودروئی و نیروی انسانی و )

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

دفتر تحقیقاتتهرانتهران1مطالعات هوشمند سازی شبکه و لوازم اندازه گیری378
بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

379
کاهش تلفات انشعابات غیرمجاز و دستکاری لوازم 

اندازه گیری در شبکه توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

380
بررسی روشهای مقابله با سرقت انرژی و تجهیزات در 

شبکه توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

381
بررسی راهکارهای ارتقاء بهره وری وسالمت اداری در 

شرکت توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

382
امکان سنجی کاهش تعداد برقگیر در شبکه

 توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

383
آسیب شناسی و مدل حذف اسناد کاغذی در 

توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

384
بررسی راهکارهای توسعه خدمات غیر حضوری به

 مشتریان شرکت توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

385
توسعه و پیاده سازی تعمیرات پیشگیرانه هوشمند 

در شبکه توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی



386
بررسی بکارگیری تجهیزات و تکنولوژیکی های جدید در

 شبکه توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

387
بازنگری فرآیندهای ارائه ی خدمات جهت رضایت ذی نفعان

 در شرکت توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

388
بررسی روشهای خلق منابع جدید در شرکت 

توزیع برق استان تهران
دفتر تحقیقاتتهرانتهران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
21350813842135081384tahghighat@tvedc.irویل هللا نارصی

389
 بررسی شیوه های نوین آموزش کارکنان و ارایه 

مدل های کاربردی و اثربخش
میثم میز و صندلی اداری منابع انسانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

میثم میز و صندلی اداری فناوری اطالعاتتهرانتهران14041تدوین برنامه استراتژیک شرکت توزیع با افق 390

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

391
مطالعه تطبیقی کاربردهای داده کاوی در حوزه طرح 

و توسعه شبکه توزیع
میثم میز و صندلی اداری فناوری اطالعاتتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

392
باز طراحی و مهندسی ساختار سازمانی در 

شرکت های خدماتی دولتی
میثم میز و صندلی اداری  تحول اداریتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

393
ارزیابی آسیب پذیری شبکه توزیع تهران بزرگ و

 ارائه راهکارهای بهبود تاب آوری
میثم میز و صندلی اداری بهره برداری- مهندسیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

394
تدوین مالحظات فنی طراحی شبکه و تامین برق 

ایستگاههای شارژ خودرو و اتوبوس برقی
میثم میز و صندلی اداری مهندسیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

395

اقتصادی اجرای یک نمونه شبکه –امکان سنجی فنی 

هوشمند در یک منطقه نمونه با لحاظ نمودن قابلیتهای

AC/DC ریزشبکه، ذخیره سازی انرژی و سیستم 

میثم میز و صندلی اداری منابع انسانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

396
 شرکتDMSاستخراج مشخصات فنی نرم افزار اسکادا و 

 توزیع نیروی برق تهران بزرگ
میثم میز و صندلی اداری فناوری اطالعاتتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir



397
مدلسازی و پیش بینی بار در سطح شبکه فشارضعیف با 

استفاده از برداشت اطالعات نقطه ای و محدود
میثم میز و صندلی اداری مالی و پشتیبانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

398

ارائه و پیاده سازی روش بودجه ریزی مبتنی بر شاخصهای 

عملکرد در بخشهای مختلف ستادی و عملیاتی 

شرکت توزیع برق تهران بزرگ

میثم میز و صندلی اداری مالی و پشتیبانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

399
توسعه روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

 جهت پیاده سازی در شرکت توزیع تهران بزرگ
میثم میز و صندلی اداری مالی و پشتیبانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

400
ارائه روش مناسب جهت تخمین نرخ خرابی تجهیزات

 مهم شبکه توزیع تهران بزرگ
میثم میز و صندلی اداری مهندسیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

401
ارزیابی و بهینه سازی و ارتقاء عملکرد سیستم حفاظتی

 شبکه توزیع تهران بزرگ و اعمال آن بر روی شبکه نمونه
میثم میز و صندلی اداری  تحول اداریتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

402
استفاده از سیستم پردازش تصویر در قرائت داده های 

مصرف  انواع کنتورهای موجود
میثم میز و صندلی اداری منابع انسانیتهرانتهران1

نثاری مقدم
8512062085577300research@tbtb.ir

403

بررسی وضعیت ارائه خدمات غیرحضوری و

 ارائه راهکارهای نوین در راستای دستیابی به

 اهداف دولت الکترونیک

8512062085577300research@tbtb.irمیثم نثاری مقدممیز و صندلی اداری برنامه ریزی فنیتهرانتهران1

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان***مکان یابی خطا در شبکه های توزیع 404
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

405

مدلسازی گرادیان ولتاژ به منظور طراحی سیستم  های

 زمین شبکه های توزیع بر اساس ولتاژهای گام و 

تماس مجاز

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان***
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

سنندجکردستان***ارائه راهکاری برای تشخیص پوسیدگی پایه های چوبی406

معاونت برنامه ریزی و مهندسی 

 -

معاونت بهره برداری و 

دیسپاچینگ

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر



407
 جهت کنترل وGISداده کاوی براساس اطالعات 

 پایش فرآیندهای شرکت
معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان***

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

408

شناسایی و الویت بندی طرح های عملیاتی مدیریت انرژی

 الکتریکی در مصارف خانگی و تجاری در 

مناطق جغرافیایی متفاوت استان کردستان

سنندجکردستان***

معاونت برنامه ریزی و مهندسی 

-

 معاونت فروش و خدمات 

مشترکین

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

409
شناسایی منابع درآمدی جدید و ایجاد درآمدهای

اختصاصی پایدار در شرکت های توزیع
معاونت مالی- معاونت برنامه ریزی و مهندسی سنندجکردستان***

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

410

تعیین مدل ریاضی جهت استخراج ضرایب همزمانی

 بارهای مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص های

 جغرافیایی مبتنی بر روش های هوش مصنوعی

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان***
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

411

مدلسازی اثر شرایط آب و هوایی بر روی محاسبه قدرت

 مکانیکی خطوط هوایی شبکه های توزیع در راستای

 دستیابی به پایایی بهینه شبکه

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان***
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر ایمنی و کنترل ضایعاتشیرازفارس1ایمنی و بهداشت محیط412 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازمعاونت مالی و پشتیبانیشیرازفارس1خلق منابع مالی413 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر تحقیقاتشیرازفارس1داده کاوی در صنعت برق414 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازگروه مدیریت بحرانشیرازفارس1مدیریت بحران و پدافند غیرعامل415 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر مطالعات و برنامه ریزی فنی شبکهشیرازفارس1مطالعات سیستمهای توزیع416 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازدفتر بودجه و بررسی های اقتصادیشیرازفارس1بررسی اقتصادی برون سپاری خدمات417 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com

ن میز کار و تجهیزات مورد نیازفناوری اطالعات و ارتباطاتشیرازفارس1فناوری اطالعات و ارتباطات418 امیر

رئیس زاده
071-32152391071-32271649raeszadeh@yahoo.com



احمد کرییمسیستم و مکانتحقیقاتکرمانکرمان******1همکاری در استخراج نیازهای پژوهشی419

 افشار
9134411726342116084tahghighat.tbjk@yahoo.com

420

بررسی تاثیرکار با خط گرم در شبکه های فشارمتوسط 

برسالمتی شاغلین در اکیپ های خط گرم در شرکتهای

 توزیع برق

دفتر نظارت بر بهره برداریقزوینقزوین1

دفتر کار، کامپیوتر،

 ماشین در صورت نیاز، 

، ...هزینه خرید کتاب و

...هزینه چاپ مقاله و 

فائزه رجبر
2833239801 

247داخلی 
f.rajabi@qazvin-ed.co.ir

421

بررسی تاثیر وقوع خطا در خطوط فوق توزیع و

 فشار متوسط بر روی شبکه های مجاور و ارائه راهکارهای

 کاهش اثرات آنها در شرکت توزیع نیروی برق قزوین

امور دیسپاچینگقزوینقزوین1

دفتر کار، کامپیوتر،

 ماشین در صورت نیاز، 

، ...هزینه خرید کتاب و

...هزینه چاپ مقاله و 

فائزه رجبر
2833239801

247داخلی  
f.rajabi@qazvin-ed.co.ir

422
افزایش بهره وری انرژی سلولهای خورشیدی 

 با استفاده از پوشش های سرامیکی شفاف
زائيانمطابق با تفاهمنامه دفتر تحقیقات اصفهان اصفهان1 31362517703136272228vida.mirzaeian@yahoo.comويدا میر

423
داده کاوی دراطالعات موجود در معاونت مشترکین 

جهت تشخیص مشترکین خوش نشین
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

424
داده کاوی دراطالعات موجود در معاونت بهره برداری به

 منظور کاهش خاموشی و استفاده بهینه از منابع
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

425
ارایه مدلی جهت ارزیابی ایمنی مستمر کلیه کارکنان 

و پیمانکاران
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

426
تدوین استراتژی و نقشه راه افزایش تاب آوری شبکه توزیع

 غرب مازندران با رویکرد مدیریت منابع
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

427

بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی بر روی انواع مشترکین

 غرب مازندران جهت ارائه راهکارهای عملی در مدیریت مصرف 

برق

معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

428
ارائه و پیاده سازی راهکارهای چابک سازی شرکت

 توزیع غرب مازندران
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com



429
ارائه و پیاده سازی راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه با در نظر گرفتن محدودیت های موجود
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

430
ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های

 تعمیر و نگهداری در شبکه های توزیع برق
معاونت مهندسی و برنامه ریزینوشهرمازندران1

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

 و در حد امکانات شرکت
محمد 

وری    ج کاظیم
115214024952140256m.v.kazemi62@gmail.com

431
طراحی و اجرای سیستم پایش موقعیت و 

وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع
*

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استمعاونت بهره برداریتبریز

432BPMSنرم افزار *

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استدفتر تحول اداریتبریز

*طراحی مسیر شغلی433
آذربایجان

 
kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استمعاونت منابع انسانیتبریز

*GISکاربردسازی 434

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استGISگروه تبریز

*پیاده سازی مدیریت دارائی های فیزیکی435

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استکل شرکتتبریز

*وصول مطالبات436
آذربایجان

 
kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استمعاونت فروشتبریز

*اقتصاد انرژی437

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استدفتر برنامه ریزی و بودجهتبریز

*بررسی علل آسیب دیدگی سرکابلها و ارائه راه حل438

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استمعاونت بهره برداریتبریز

439
تهیه اپلیکیشن های کاربردی در حوزه های تحقیقات، 

مهندسی و مدیریت مصرف
5

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استگروه تحقیقات ـ گروه مطالعات شبکه ـ دفتر مدیریت مصرفتبریز

*داده کاوی در حوزه بهره برداری440

آذربایجان

 

شرقی

kermani@toziehtabriz.co.irــ220داخلی 4133330191مهرناز کرماننقابل تأمین استمعاونت بهره برداریتبریز
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گلستان1قدرت- برق 441

گرگان

 - 

گنبد

ali9000121@gmail.comــ9119000121عیل رمضاننرفاهی و بدون حقوقدفتر تحقیقات

گلستان1قدرت- برق 442

گرگان

 

گنبد- 

ali9000121@gmail.comــ9119000121عیل رمضاننرفاهی و بدون حقوقدفتر تحقیقات

443

 مطالعه تعیین ظرفیت بهینه ترانسفورماتور با در نظر 

گرفتن چگالی بار ، شعاع تغذیه استاندارد و تلفات کمینه 

در راستای حرکت بسوی حذف شبکه فشار ضعیف

 در نواحی مختلف شبکه توزیع

**1
خراسان

 شمالی
معاونت برنامه ریزی و مهندسیبجنورد

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

444

مطالعات هماهنگی حفاظتی تحلیل عملکرد سیستم های 

حفاظتی و پیاده سازی هماهنگی شبکه باال دست و پایین 

دست و تشکیل بانک اطالعاتی حفاظت برای تجهیزات قطع و 

وصل متناسب با مکان نصب

معاونت برنامه ریزی و مهندسیبجنوردخراسان شمالی1**
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

445
مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور بر اساس 

MEPIچرخه بهره وری
دفتر برنامه ریزی و بودجهبجنوردخراسان شمالی1**

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

446

تهیه سناریوی امنیت اطالعات  در  شبکه های

 LAN و  WAN و بازیابی اطالعات از دست رفته در حداقل 

زمان

بجنوردخراسان شمالی1**
دفتر فناوری اطالعات

 و ارتباطات

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

معاونت فروش و خدمات مشترکینبجنوردخراسان شمالی1**جایگزینی سیستم تبادل اطالعات در کنتورهای فهام در مناطق عدم آنتن دهی  مناسب اپراتورها447
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

معاونت فروش و خدمات مشترکینبجنوردخراسان شمالی1**مطالعه تعیین درصد بار هر فیدر به تفکیکی نوع مصرف448
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

449
مدیریت مصرف بار شبکه با استفاده از طرح مدیریت 

ولتاژ و ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو
معاونت بهره برداریبجنوردخراسان شمالی1**

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388



450
اصالح چک لیستهای ریز عملیات ثبت خاموشی 

و علل خاموشی بر اساس آنالیز ریسک شبکه و تجهیزات
معاونت بهره برداریبجنوردخراسان شمالی1**

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

451

نقشه ولتاژ شبکه بر اساس طیف ولتاژ طرح چاووش و

 تخمین انرژی جاری در شبکه فشار ضعیف و شبکه باال دستی 

جهت پخش بار و محاسبات تلفات شبکه

معاونت بهره برداریبجنوردخراسان شمالی1**
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

452
مشاوره ، شناسایی و بررسی نیاز پروژه های

 اولویت های تحقیقاتی
گروه تحقیقاتبجنوردخراسان شمالی1**

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

453
طراحی و پیاده سازی معماری سازمانی در شرکت 

توزیع برق خراسان شمالی
معاونت منابع انسانی و دفتر فناوری اطالعاتبجنوردخراسان شمالی1**

بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854388

معاونت فروش و خدمات مشترکینبجنوردخراسان شمالی1**شرح خدمات شاخص های مصرف در هر تعرفه 454
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854389

معاونت فروش و خدمات مشترکینبجنوردخراسان شمالی1**شرح خدمات مطالعه مولفه بار455
بر اساس دستورالعمل های

 ابالغی و در حد امکانات شرکت
اسماعیل

ن پور  حسیر
h.pour@yahoo.comــ9153854390

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان1**مکان یابی خطا در شبکه های توزیع 456
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

457
مدلسازی گرادیان ولتاژ به منظور طراحی سیستم  های

 زمین شبکه های توزیع بر اساس ولتاژهای گام و تماس مجاز
معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان1**

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

سنندجکردستان1**ارائه راهکاری برای تشخیص پوسیدگی پایه های چوبی458

معاونت برنامه ریزی و مهندسی 

معاونت بهره برداری و 

دیسپاچینگ

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

459
 جهت کنترل وGISداده کاوی براساس اطالعات 

 پایش فرآیندهای شرکت
معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان1**

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر



460

شناسایی و الویت بندی طرح های عملیاتی مدیریت انرژی

 الکتریکی در مصارف خانگی و تجاری در مناطق جغرافیایی 

متفاوت استان کردستان

سنندجکردستان1**

معاونت برنامه ریزی و مهندسی 

 -

معاونت فروش و خدمات 

مشترکین

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

461
شناسایی منابع درآمدی جدید و ایجاد درآمدهای

 اختصاصی پایدار در شرکت های توزیع
سنندجکردستان1**

معاونت برنامه ریزی و مهندسی 

 معاونت مالی

بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

462

تعیین مدل ریاضی جهت استخراج ضرایب همزمانی بارهای

 مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص های جغرافیایی 

مبتنی بر روش های هوش مصنوعی

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان1**
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

463

مدلسازی اثر شرایط آب و هوایی بر روی محاسبه قدرت

 مکانیکی خطوط هوایی شبکه های توزیع در راستای دستیابی 

به پایایی بهینه شبکه

معاونت برنامه ریزی و مهندسیسنندجکردستان1**
بر اساس دستورالعمل های

ي ابالغی و در حد امکانات شرکت 3328172233281725research.kedc@gmail.com-087شيوا حبيبر

IEEE 802.1x2پیاده سازی استاندارد 464

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3224191732228476ict@chb-edc.irجبار کیاننطبق استاندارد شرکت فاواشهرکرد

465

بررسی ویژگی های مانیتورینگ های

 PRTG،Orion

 ,Manageengine, MS System Center و 

ZABBIX 

و ارائه طرح پیشنهادی برای توزیع برق استان

1

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3224191732228476ict@chb-edc.irجبار کیاننطبق استاندارد شرکت فاواشهرکرد

5بازنگری سیستم قیمت تمام شده و کدینگ466

چهارمحا

ل و

 بختیاری

عزت هللاطبق استاندارد شرکت معاونت مالی و پشتیبانی شهرکرد

 اسماعيیلي
3225474032228476mali_chb@yahoo.com

5پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی 467

چهارمحا

ل و

 بختیاری

شهرکرد
معاونت مالی و پشتیبانی

 معاونت برنامه ریزی
اسماعيلطبق استاندارد شرکت 

فروزنده
3225474032228476mali_chb@yahoo.com



4بازنگری سیستم کنترلهای داخلی شرکت468

چهارمحا

ل و

 بختیاری

محمد رضا طبق استاندارد شرکت معاونت مالی و پشتیبانی شهرکرد

ي
دهقانن

3225474032228476mali_chb@yahoo.com

469
مطالعات بررسی رشد بار و پیش بینی بار تعرفه ای در همه

 شهرستان های استان
2

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225474032228476karimipoor.nkb@gmail.comنگار کرییم پورطبق استاندارد شرکت معاونت مهندسی و برنامه ریزیاستان

470
:مطالعات مربوط به هماهنگی حفاظتی در سطح توزیع

 چگونگی تنظیم رله ها و ریکلوزرها
1

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225474032228476karimipoor.nkb@gmail.comنگار کرییم پورطبق استاندارد شرکت معاونت مهندسی و برنامه ریزیاستان

1تاثیر هادی های روکشدار بر تنظیم رله های ابتدای پست471

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225474032228476karimipoor.nkb@gmail.comنگار کرییم پورطبق استاندارد شرکت معاونت مهندسی و برنامه ریزیشهرکرد

1بررسی اثر خازن های فشار ضعیف در شبکه روشنایی472

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225474032228476karimipoor.nkb@gmail.comنگار کرییم پورطبق استاندارد شرکت معاونت مهندسی و برنامه ریزیشهرکرد

473
تحلیل چگونگی قیمت گذاری تعرفه ای بر مبنای میزان

مصرف، سود و هزینه های سرمایه گذاری
1

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225474032228476karimipoor.nkb@gmail.comنگار کرییم پورطبق استاندارد شرکت معاونت مهندسی و برنامه ریزیشهرکرد

1کنترل ولتاژ در مبدل های تولید پراکنده در حاالت گذرا474

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225318032228476sadegh_ghafoori@hotmail.comغفوریطبق استاندارد شرکت معاونت بهره برداریشهرکرد



475
پیاده سازی طرح های حفاظتی جامع در تولید های

 کیلوولتی در شبکه توزیع20 پراکنده  زیر 
1

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225318032228476sadegh_ghafoori@hotmail.comغفوریطبق استاندارد شرکت معاونت بهره برداریشهرکرد

1پیش بینی منحنی بار با استفاده از یادگیری عمیق476

چهارمحا

ل و

 بختیاری

3225318032228476sadegh_ghafoori@hotmail.comغفوریطبق استاندارد شرکت معاونت بهره برداریشهرکرد

477

 ممیزی مصرف انرژی چاههای کشاورزی استان خراسان

 رضوی و ارائه طرح های بهینه سازی مصرف در راستای

 مدیریت مصرف انرژی

**1
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر مدیریت مصرفمشهد

478
مطالعه هزینه خسارت خاموشی مشترکین صنعتی و

 کشاورزی بابت همکاری در طرح های مدیریت مصرف
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر مدیریت مصرفمشهد

479
 مطالعه روش تخصیص یارانه انرژی به محصول در 

واحدهای کشاورزی
**1

خراسان

 رضوی
 51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر مدیریت مصرفمشهد

480
انجام پیش بینی بار با هدف خرید اقتصادی انرژی از 

بازارهای روز فروش و بورس انرژی
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد



481
وظایف شرکتهای توزیع پس از راه اندازی بازار میان روزی

 انرژی
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

482
نحوه خرید اقتصادی از بورس انرژی در حضورمولدهای

(هیات تنظیم310مصوبه ) مقیاس کوچک
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

483
قراردادهای دوجانبه و تاثیر آن در اقتصاد شرکت های

 توزیع و با درنظر گرفتن شاخص تلفات
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

484
نحوه مدیریت اضطرای بار در زمان بحران با هدف

 رضایت مندی ذینفعان
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

485
تدوین روش جایابی بهینه مولدهای مقیاس کوچک با 

حضور سامانه های خورشیدی موجود در شبکه
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

1**دستورالعمل نظارت بر احداث نیروگاههای مقیاس کوچک486
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

487
-دستورالعمل و چک لیست نظارت های فنی 

 دوره ای نیروگاههای مقیاس کوچک
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

1**شیوه نامه اجرای احداث سامانه های خورشیدی مشترکین488
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

489
تعیین ظرفیت موجود شبکه فشارضعیف برای

 اتصال سامانه های خورشیدی مشترکین
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر بازار برقمشهد

1**فناوریهای نوین و پرکاربرد در صنعت توزیع برق دنیا490
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهبهره برداری و دیسپاچینگمشهد

491
 پیامدها، زیرساخت ها و مدلسازی چگونگی اتصال ماشین 

و اتوبوس های برقی به شبکه توزیع
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهدفتر مهندسیمشهد

492
فناوری ها پیشرفته اطالعات و ارتباطات در شبکه های

 توزیع و هوشمند
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهفن آوری اطالعات و ارتباطاتمشهد



1**امنیت سایبری برای ریزشبکه ها و شبکه توزیع برق493
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهفن آوری اطالعات و ارتباطاتمشهد

494

نمونه های موفق از پیاده سازی مدیریت دارایی های

. فیزیکی در شرکتهای توزیع در دنیا

Best practices  for asset management in 

E lectricity utilities

**1
خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهبهره برداری و دیسپاچینگمشهد

495
آخرین دستاوردهای طراحی شبکه های توزیع برق دنیا، 

(تغییر آرایش و ساختار سنتی شبکه های توزیع برق)
**1

خراسان

 رضوی
51389438615138937270p.soltani@kedc.irپرستو سلطاننمطابق با تفاهمنامهبهره برداری و دیسپاچینگمشهد

496
-خوردگی مواد - برق کنترل - برق قدرت

- پوشش های رنگ و پلیمر
هرمزگان222

بندر

عباس
76333137107633333423hrec.research@yahoo.comنارص قندهاری میز و لوازم اداری مورد نیازمعاونت برنامه ریزی و تحقیقات

عیل اصغراینترنت- کامپیوتر- میزمعاونت بهره برداری اهوازخوزستان 2تحلیل حوادث گسترش یافته 497

 فرخن راد
61322465566132240189farokhirad@kzrec.co.ir

عیل اصغراینترنت- کامپیوتر- میزمعاونت بهره برداری اهوازخوزستان 1آنالیز نتایج گازکروماتوگرافی روغن ترانسهای شبکه 498

 فرخن راد
61322465566132240189farokhirad@kzrec.co.ir

عیل اصغراینترنت- کامپیوتر- میزمعاونت بهره برداری اهوازخوزستان 2هماهنگی تنظیمات حفاظتی شبکه و نیروگاه ها 499

 فرخن راد
61322465566132240189farokhirad@kzrec.co.ir

500
 تهیه نقشه راه و بهسازی روشهای تعمیرات ونگهداری 

 تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع
عیل اصغراینترنت- کامپیوتر- میزمعاونت بهره برداری اهوازخوزستان 3

 فرخن راد
61322465566132240189farokhirad@kzrec.co.ir

501
بهسازی و بازنویسی دستورالعملهای فنی و چک لیست

 و تست شیت های تعمیرات و نگهداری
عیل اصغراینترنت- کامپیوتر- میزمعاونت بهره برداری اهوازخوزستان 3

 فرخن راد
61322465566132240189farokhirad@kzrec.co.ir

502
جمع آوری و تخمین اطالعات تجهیزات به منظور مطالعات 

دینامیکی و انجام مطالعات دینامیکی
0613373714806133737148osorori@kzrec.co.irامید رسوریاینترنت- کامپیوتر- میزدفتر برنامه ریزی فنیاهوازخوزستان1

0613373714806133737148osorori@kzrec.co.irامید رسوریاینترنت- کامپیوتر- میزدفتر برنامه ریزی فنیاهوازخوزستان1مطالعات قابلیت اطمینان شبکه و استخراج ضرایب مربوطه503

0613373714806133737148osorori@kzrec.co.irامید رسوریاینترنت- کامپیوتر- میزدفتر برنامه ریزی فنیاهوازخوزستان1الزامات اتصال به شبکه نیروگاههای تجدید پذیر504

اهوازخوزستان1 (با تخصص برق قدرت) پروژههای تحقیقاتی RFPتدوین 505
دفتر تحقیقات

 و کنترل کیفیت تجهیزات
61333697476133369747rdresearch@kzrec.co.irامید رسوریاینترنت- کامپیوتر- میز

506
پیش بینی منافع اقتصادی نیازهای تحقیقاتی 

(با تخصص اقتصاد)
اهوازخوزستان1

دفتر تحقیقات

 و کنترل کیفیت تجهیزات
61333697476133369747rdresearch@kzrec.co.irامید رسوریاینترنت- کامپیوتر- میز

یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد2سنسور حرارتی/میکروآنتن (الکترونیک- مخابرات : برق)507 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر



یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1(قدرت: برق) free energyاستحصال انرژی رایگان508 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

509
بازاریابی محصوالت ترکیبی خنک سازی شخصی ازطریق

(IT-نرم افزار- بازاریابی) شبکه های اجتماعی 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

510
پارچه های آب دوست و/طراحی پوشیدنی های خنک

(نساجی)نانوفیلتر / آب گریز
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

511
ترویج رفتارهای طبیعت گرای خنک سازی 

(جامعه شناسی-روانشناسی)
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1(فیزیک)جذب رطوبت /دفع امواج گرمایی/خنک کاری تابشی512 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1(علم سنجی)رصد فناوری های کم هزینه انرژی و خنک کاری513 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

514
رطوبت گیری/ تجزیه آب/ روش های کم هزینه گرماگیر

(شیمی-مهندسی شیمی) مستمر هوا با نمک محلول در آب 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

515
طراحی سایه انداز کم هزینه شکیل 

(معماری/طراحی صنعتی)
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

516
مسکن اجتماعی خاک پایه کم مصرف

(عمران-معماری) 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد2 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

517
تحلیل عوارض و حدود مناسب خنک سازی تماسی

(بهداشت محیط) 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

518
آب رسانی کنترل شده به سطوح منتخب خنک سازی 

(مکانیک)تبخیری 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

519
روش های تلفیقی خنک سازی هوا و خنک سازی شخصی

(معماری-مکانیک) 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

520

رده بندی شاخص های بهره وری انرژی خنک سازی برمبنای

برق-صنایع) توجیه اقتصادی و پذیرش اجتماعی 

(روانشناسی اجتماعی-جامعه شناسی-

یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

521
طراحی مدار پوشیدنی های خنک کننده با تغذیه الکترونیکی 

(الکترونیک)مناسب 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

522
تحلیل جغرافیایی اقتصاد سرمایش

 cooling economics (صنایع-اقتصاد)
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر



523
شبیه سازی آیرودینامیکی بادگیرها و طراحی بادگیر 

(مهندسی مکانیک، معماری)کوچک خانگی 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

524
بررسی تاثیر آرایش و تعداد فن ها در خنک سازی بهینه

(مهندسی مکانیک) 
یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

525

امکان سنجی کنترل/ شبیه سازی رفتار فرکانسی سلول ها

 رفتار ارتعاشی سلول ها برای خنک سازی فردی 

(مهندسی پزشکی-مکانیک-برق)

یف یزدی؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمرکز پژوهش های خورشیدییزدیزد1 91315465143538241826sharifyazdi@gmail.comامیر رسر

یزدیزد1(مواد)خوردگی تجهیزات و تاسیسات برقی526
معاونت بهره برداری

یا طرح و توسعه
91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکار

یزدیزد1(مواد)پوشش های نانو در صنعت برق527
معاونت بهره برداری یا

 طرح و توسعه
91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکار

91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکارمعاونت بهره بردارییزدیزد1(صنایع)روش های نوین سرویس و نگهداری تجهیزات528

91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکاردفتر تحقیقاتیزدیزد11(برق-عمران-مکانیک)کاهش بار سرمایشی کشور529

91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکاردفتر تحقیقاتیزدیزد1(انرژی)ساختمانهای کشور (برق)کاهش مصرف انرژی530

531
بررسی اثرات)نیروگاههای خورشیدی بزرگ مقیاس

(... روی پایداری، کیفیت توان و 
91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکاربرنامه ریزی فنی و برآورد باریزدیزد1

91325113413538241826zareshahi@gmail.comمحمد زارعشایه؛ اینترنت و تجهیزات  میزکاربرنامه ریزی فنی و برآورد باریزدیزد1راهکارهای بهبود ظرفیت حرارتی کابلهای فشارقوی532

533

ارائه مدلی برای شبیه سازی عوامل موثر بر بهینه گی

 فازیMCDM زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک ترکیبی 

 و پویایی های سیستم در شرکت برق منطقه ای سمنان

معاونت بهره برداریسمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102334
2333321938research@semrec.co.ir

534

برنامه ریزی بلند مدت جامع پویا طرح های توسعه ای

 ساله و با لحاظ10 شرکت برق منطقه ای سمنان با افق 

 نمودن مطالعات پخش بار،اتصال کوتاه، خروج تک 

و با ... تجهیز، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه و غیره

در نظر گرفتن قیود اقتصادی

دفتربرنامه ریزی فنی و  برآورد بار-  معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102335
2333321934research@semrec.co.ir



535
تدوین و تبیین الگوی مناسب حاکمیت فناوری اطالعات

 در شرکت برق منطقه ای سمنانCOBIT مطابق بر استاندارد 
دفتر فن آوری-معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتسمنانسمنان1**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102336
2333321937research@semrec.co.ir

536

مطالعات جامع توان راکتیو شبکه موجود برق منطقه ای 

سمنان به منظور بهبود پروفیل ولتاژ،افزایش پایداری ، اصالح 

ضریب توان و کاهش تلفات شبکه و ارائه راهکار های اجرایی و 

 سال آتی با در نظر داشتن شرایط 5اولویت بندی آنها برای 

مختلف بهره برداری شبکه و ترانزیت توان بین منطقه ای و 

بهره گیری از شاخصه های فنی و اقتصادی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات                  دفتربرنامه ریزی فنی و  برآورد بارسمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102337
2333321932research@semrec.co.ir

537

بررسی وضعیت تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و

 فوق توزیع استان و میزان آسیب پذیری و شناسایی نقاط 

ریسک پذیر شبکه با رویکرد پدافند غیرعامل و ارائه سناریوها یا 

طرح های الزم جهت مقابله با آن

معاونت بهره برداری        دفتر فنی انتقالسمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102338
2333321933research@semrec.co.ir

538

 بررسی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و انتخاب

 مدل مناسب برای اولویت بندی احداث طرح های انتقال و 

فوق توزیع

دفتربرنامه ریزی فنی و  برآورد بار-  معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102339
2333321939research@semrec.co.ir

539

بررسی تاثیر اشباع هسته ترانسفرماتورهای جریان و ارایه

 راهکارهای مقابله با آن طراحی و ساخت مدار بازنشانی 

مغناطیسی هسته ترانسفرماتور جریان با هدف محدود سازی 

اشباع هسته

دفتر فنی انتقال-معاونت بهره برداریسمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102340
2333321936research@semrec.co.ir

540

بهینه سازی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای

 قدرت و فوق توزیع با هدف افزایش راندمان و کاهش تلفات 

سیستم خنک کنندگی و فراهم شدن قابلیت بارگیری 

حداکثری از ترانسفورماتور ها

معاونت طرح و توسعهسمنانسمنان1**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

مجید خطیبرو در حد امکانات شرکت
9121316002-

02331102341
2333321935research@semrec.co.ir

541

طراحی و ارائه مدل مطلوب جهت استقرار نظام جامع 

مدیریت عملکرد با رویکرد ارزیابی عملکرد کارکنان و واحدهای 

سازمانی

معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402175

086-34132030s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

542
طراحی و ارائه مدل مطلوب جهت سنجش بهره وری

(شرکت برق منطقه ای باختر  ) سازمانی 
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402176

086-34132031s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

543
بررسی سطح انگیزش کارکنان و تهیه برنامه اجرایی و

 ارایه راهکارهای  عملیاتی جهت افزایش آن
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402177

086-34132032s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir



544
بررسی تاثیر عوامل فردی، سازمانی و شغلی بر حوادث

 ناشی از خطای انسانی در شبکه انتقال
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402178

086-34132033s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

545
تدوین برنامه استراتژیک و برنامه راهبردی

برای شرکت (برنامه اجرایی و کاربردی)
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402179

086-34132034s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

546
تدوین طرح اجرایی جهت استقرار مدل معماری

 سازمانی در برق باختر
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402180

086-34132035s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

547
ارایه طرح اصالحی جهت تدوین و به روز رسانی شرایط

 احراز مشاغل عمومی و تخصصی در صنعت برق
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402181

086-34132036s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

548
بررسی طرح سنجش اثربخشی دوره های آموزشی و ارتباط

 آن با پویایی سازمانی و افزایش بهره وری
معاونت منابع انسانیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402182

086-34132037s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

دفتر روابط عمومیاراکمرکزی2**آسیب شناسی روشهای نظرسنجی و ارائه راهکار549
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402183

086-34132038s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

550
تحلیل محتوای نشریات و جراید با محوریت مباحث

 صنعت برق
دفتر روابط عمومیاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402184

086-34132039s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

551
باز طراحی خطوط انتقال و فوق توزیع با عنایت به 

تغییر اقلیم و شرایط محیطی
معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402185

086-34132040s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

552
مطالعات حالت گذرای شبکه درایستگاههای انتقال

 و فوق توزیع و نقش آن در انتخاب تجهیزات
معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402186

086-34132041s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**متدولوژی ارزیابی و بررسی عمر باقی مانده ترانسفورماتور553
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402187

086-34132042s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**متدولوژی ارزیابی و بررسی عمر باقی مانده کلید قدرت554
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402188

086-34132043s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir



معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**متدولوژی ارزیابی و بررسی عمر باقی مانده باطری555
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402189

086-34132044s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

556

روشهای نوین تست و عیب یابی خطوط انتقال نیرو،

 شامل تستهای راه اندازی اولیه و عیب یابی حین بهره برداری 

از خطوط

معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**
بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402190

086-34132045s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

557
متدولوژی ارزیابی همبستگی شبکه زمین در

 ایستگاههای انتقال و فوق توزیع
معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402191

086-34132046s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

558
متدولوژی تست حالت گذرای رله های حفاظتی

(تست دینامیک) 
معاونت بهره برداریاراکمرکزی2**

بر اساس دستورالعمل های ابالغی

و در حد امکانات شرکت

 محمدي

 عسكري

ياراحمدي

086-33402366

086-33402367

086-33402192

086-34132048s.alimohamadi@brec.ir m.asgari@brec.ir m.yarahmadi@brec.ir

559
تخمین زمان  واقعی مدل بار با استفاده از داده های

PMU و SCADA اندازه گیری سیستم 
تهرانتهران1- - 

راهبری شبکه برق کشور

پایش و کنترل لحظه ای- 

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468 

85162465
086-34132049abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

560
ارزیابی امنیت شبکه برق ایران مبتنی بر داده های

(بدون انجام شبیه سازی) PMU اندازه گیری اسکادا و 
تهرانتهران1- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162466
086-34132050abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

561
تدوین استراتژی راهبری غیرمتمرکز شبکه سراسری

 برق کشور
تهرانتهران1- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162466
086-34132051abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

562

بررسی ابزارها و روشهای جدید بهره برداری، به منظور

 بهبود انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان شبکه برق در حضور 

منابع تجدیدپذیر و تجهیزات ذخیره سازی انرژی

تهرانتهران1- - 
-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162467
086-34132052abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

563
توسعه، بهبود و ارتقای فرآیندهای تخمین حالت و 

پیشامدسنجی درچارچوب مطالعات لحظه ای شبکه
تهرانتهران1- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162468
086-34132053abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

564

(ولتاژ، گذرا و دینامیکی)تدوین روش مطالعات پایداری 

 شبکه برق در بازه بهره برداری درچارچوب فرآیند مطالعات 

لحظه ای امنیت شبکه

تهرانتهران1- - 
-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162469
086-34132054abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

565
قابلیت اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران راهبری

 شبکه برق کشور
تهرانتهران2- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162470
086-34132055abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir



566
شناسایی چالش ها و موضوعات پایش و کنترل لحظه ای 

در افق بلندمدت برای طرح در مسائل مربوط به معماری شبکه
تهرانتهران2- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162471
086-34132056abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

567

تدوین الزامات زیرساختی سامانه های اسکادا و مخابرات

 مراکز کنترل ملی و منطقه ای با رویکرد به کارآیی و اثربخشی 

آنها در حالت بازیابی شبکه

تهرانتهران2- - 
-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162472
086-34132057abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

568
پژوهش و تدوین نقشه راه چگونگی بهره گیری از نیروگاه های 

تجدیدپذیر در برنامه ریزی عملیات بازیابی شبکه سراسری
تهرانتهران2- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162473
086-34132058abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

569

بررسی نحوه پیاده سازی و زیرساخت های حفاظت مبتنی

 بر شبکه فیبر نوری در کشورهای پیشرفته و نیازمندی های 

تجهیزات مخابراتی و تست های مربوطه جهت کاربرد در 

حفاظت دیفرانسیل طولی

تهرانتهران100
-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162474
086-34132059abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

570
بررسی و پیاده سازی روش های نوین حل مسئله در مدار 

(SCUC)قراردادن واحدهای نیروگاهی مقید به قیود امنیت 
تهرانتهران2- - 

-راهبری شبکه برق کشور

 پایش و کنترل لحظه ای

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

حیدر 
ن عبدالحسیر

زهره کاکاني

85162468

 85162475
086-34132060abdolhosein@igmc.ir kakaei@igmc.ir

571
 و چالش هایRCMمطالعات قابلیت اطمینان با تکیه بر 

عملی آن در پیاده سازی  برنامه ریزی تعمیر و نگهداری موجود
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و

 برنامه ریزی بهره برداری
میز و کامپیوتر

حبيبه امام 

-ويردي

سعيد 

ساالرخيیلي

23813218-

23813203
22121022s-salarkheili@trec.co.ir

572
توسعه مطالعات اجرایی جایابی و طراحی فیلترهای پسیو

 در سطح شبکه انتقال و فوق توزیع
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

2381322222120895k-imanali@trec.co.irمهندس ساالريمیز و کامپیوتر

573
مطالعات جایابی و طراحی فیلترهای اکتیو در سطح شبکه 

فوق توزیع
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

2381322222120895k-imanali@trec.co.irمهندس ساالريمیز و کامپیوتر

574
توسعه مطالعات پایش و ضعیت و پیری تجهیزات

کلیدهای قدرت- فشار قوی
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

يمیز و کامپیوتر ضا محبر -علیر

ساالرخيیلي

32813203-

23813227
22121022          22120895s-salarkheili@trec.co.ir                    Ar-mohebi@trec.co.ir

575
توسعه مطالعات پایش و ضعیت و پیری تجهیزات 

PT و CT-فشار قوی
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

-خوش نوازمیز و کامپیوتر

ساالرخيیلي

32813203

-23813225
22121022          22120895s-salarkheili@trec.co.ir                m-khoshnavaz@trec.co.ir



576
توسعه مطالعات پایش و ضعیت و پیری تجهیزات

تراسفورماتور- فشار قوی
تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

دامن افشانمیز و کامپیوتر

 ساالرخيیلي

32813203

-23813258
22121022          22120895s-salarkheili@trec.co.ir          abbassdamanafshan@yahoo.com

577

بررسی و تحلیل حوادث شبکه برق تهران به همراه 

دسته بندی، تحلیلی و ارائه راهکارهای جلوگیری از حوادث 

پرتکرار

تهرانتهران1

دفتر هماهنگی و 

برنامه ریزی بهره برداری با 

همکاری دفتر فنی انتقال

-خوش نواز میز و کامپیوتر

ي  قنیر

32813208

-23813225
22121022          22120895m-khoshnavaz@trec.co

578

بهبود فرآیند کنترل-مطالعه و بررسی فرآیندهای موجود

 پروژه در پروژه های بهینه سازی و پیاده سازی فرآیند کنترل 

پروژه در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری

تهرانتهران2
دفتر هماهنگی و

 برنامه ریزی بهره برداری
میز و کامپیوتر

حبيبه امام 

-ويردي

ساالرخيیلي

22121022s-salarkheili@trec.co.ir

تهران1کارسنجی و تطبیق شرایط شغل و شاغل در شرکت579
گروه تشکیالت

 دفتر سازماندهی و بهبود روشها
2381226222123340f-hoseini@trec.co.irفهیمه حسیبنمیز و کامپیوتر

580

بررسی، تدوین و مدیریت فرآیندها و شاخص های کلیدی 

عملکرد بر اساس سند استراتژیک و مدل معماری سازمانی 

مرجع شرکت

تهران1

گروه بهبود روشها 

-و فرآیندها

دفتر سازماندهی و بهبود روشها

2381225822123340a-hasanzadeh@trec.co.irعیل حسن زادهمیز و کامپیوتر

581

آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی در مقوله های فرهنگی 

منفی بافی، طفره روی اجتماعی، پیرشدگی )و رفتار سازمانی 

سازمانی، مشارکت مدیران صف در کارکردهای مدیریت منابع 

انسانی، عدالت سازمانی، رفتار سیاسی، زیر آب زنی، سواری 

(مجانی و سایر مباحث نوین رفتار سازمانی و منابع انسانی

تهران1
گروه توسعه سازمانی

دفتر سازماندهی و بهبود روشها-
2381226822123340m-ravand@trec.co.irمصطفن راوندمیز و کامپیوتر

582
سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت با استفاده

 از مدل های روز دنیا
تهران1

گروه توسعه سازمانی

دفتر سازماندهی و بهبود روشها-
2381226822123340m-ravand@trec.co.irمصطفن راوندمیز و کامپیوتر

583

شناسایی ، ساماندهی و مستندسازی موضوعات کاربردی 

دانشی شرکت با بهره گیری از ابزارهای مدیریت دانش 

با توجه به مدیریت فرآیند سازمانی

تهران1

-گروه مدیریت دانش

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و 

آموزش

2381226322123340m-mohamadzadehaval@trec.co.irمريم محمد زادهمیز و کامپیوتر

584

اندازه گیری، بررسی و تجزیه و تحلیل هارمونیک در شبکه

 انتقال و فوق توزیع برق گیالن و ارایه راهکار برای کاهش 

سطح هارمونیک به میزان مجاز

Pبهره برداریرشتگیالن
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ضا جوادی 01333331308a.javadi@gilrec.co.irعلیر



585

بررسی مزایا و معایب تصفیه شیمیایی و محاسبات اقتصاد

 مهندسی و مقایسه تصفیه شیمیایی با عملیات تعمیرو اورهال 

...و 

معاونت بهره برداری شیرازفارس1
بر اساس مقررات جاری 

32359048delfaribians@frec.co.ir-32142237071-071محمدعیلي كريیميو توافق طرفین

586
 و نحوهheafely های مدل cvtبررسی عوامل خطا در 

 عیب یابی و تعمیر یا رفع آن
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

32359048delfaribians@frec.co.ir-32142238071-071محمدعیلي كريیميو توافق طرفین

587
 و نحوهHVB1,OTFبررسی علل انفجار بوشینگ های 

عیب یابی و بازسازی
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

32359048delfaribians@frec.co.ir-32142239071-071محمدعیلي كريیميو توافق طرفین

588
روشهای هوشمند صحت سنجی داده های قرائت شده

کنتورهای بازار برق
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
محمدرضا 

ازي گلساز شیر
071-32142215071-32359048shirazim@frec.co.ir

589
آنالز حساسیت تلفات شبکه نسبتت به تغییرات بار

 مشترکین صنعتی
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
محمدرضا 

ازي گلساز شیر
071-32142216071-32359048shirazim@frec.co.ir

590
روشهای تشخیص داده های غلط انرژی از مقادیر انرژی

 در وضعیت مانور شبکه
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
محمدرضا 

ازي گلساز شیر
071-32142217071-32359048shirazim@frec.co.ir

591
ارائه یک طرح مناسب جهت حذف آب های سطحی در

 خصوص رشد نی زارها زیر خطوط فشار قوی
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
-حميد حقيقت

ن خرم دل  حسیر

07132142355

-07132142239
071-32359048delfaribians@frec.co.ir

592
بررسی اصالح سیستم زمین در خطوط فوق توزیع در

 زمین های مختلف در شرایط مختلف جغرافیایی
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
-حميد حقيقت

ن خرم دل  حسیر

07132142355

-07132142239
071-32359048khoramdelh@frec.co.ir

593
جایابی بهینه محل نصب برقگیرهای فازی در خطوط

. فوق توزیع
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
-حميد حقيقت

ن خرم دل  حسیر

07132142355

-07132142239
071-32359048khoramdelh@frec.co.ir

594
طراحی سیستم خنک کنندگی در ترانس های مختلف

 در بارها و شرایط آب و هوایی مختلف
معاونت بهره برداری شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
-حميد حقيقت

ن خرم دل  حسیر

07132142355

-07132142239
071-32359048khoramdelh@frec.co.ir

595

مدیریت عمر تجهیزات فشارقوی تحت مالکیت برق

 منطقه ای با انجام سرویس و نگهداری بموقع و بر اساس 

وضعیت، سوابق، حوادث و عمر تجهیز

معاونت بهره برداری شیرازفارس1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359048delfaribians@frec.co.ir-7132142355071حميد حقيقت

596

محاسبه ظرفیت حرارتی پویای خطوط فوق توزیع و انتقال

 (Dynamic Thermal Rating)  با توجه مناطق آب و

هوایی

معاونت بهره برداری بوشهربوشهر1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
33551366yazdanpanahs@frec.co.ir-077صالح يزدان پناه 

597

مقایسه روشهای بهره برداری موجود شبکه با حالت 

 Network Topolgy)توپولوژی شپکه بهینه 

Optimization)

معاونت بهره برداری بوشهربوشهر1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
33551366yazdanpanahs@frec.co.ir-077صالح يزدان پناه 
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598
 محاسبه بارگذاری دقیق بروی ترانسها باتوجه به سن آنها

 و ارتفاع از سطح دریا
معاونت بهره برداری بوشهربوشهر1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
33551367yazdanpanahs@frec.co.ir-077صالح يزدان پناه 

599
محاسبه مرز فروپاشی ولتاژ در شبکه با توجه به میزان

 توان راکتیو خطوط و ترانسها
معاونت بهره برداری بوشهربوشهر1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
33551368yazdanpanahs@frec.co.ir-077صالح يزدان پناه 

600
تدوین سند راهبردی بکارگیری هوش تجاری در دستیابی

 به اهداف استراتژیک کسب وکار صنعت برق
ITدفتر - معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
مرضيه محب 

 خليل رحيیمي

07132142568-

07132142939
071-32359047rahimikh@frec.co.ir mohebm@frec.co.ir

601
تدوین مدل بومی سنجش کاربردپذیری سامانه های

 نرم افزار اداری و عمومی
ITدفتر - معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047rahimikh@frec.co.ir mohebm@frec.co.ir-07132142939071-07132142568خليل رحيیمي- مرضيه محب 

ITدفتر - معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشیرازفارس1 در شرکت برق منطقه ای فارسSDNارائه طرح پیاده سازی 602
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047rahimikh@frec.co.ir mohebm@frec.co.ir-07132142939071-07132142568خليل رحيیمي- مرضيه محب 

ITدفتر - معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشیرازفارس1 در شرکت برق منطقه ای فارسISEارائه طرح پیاده سازی 603
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047rahimikh@frec.co.ir mohebm@frec.co.ir-07132142939071-07132142568خليل رحيیمي- مرضيه محب 

ITدفتر - معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتشیرازفارسGeo BI1 اجرای پروژه 604
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047rahimikh@frec.co.ir mohebm@frec.co.ir-07132142939071-07132142568خليل رحيیمي- مرضيه محب 

معاونت منابع انسانیشیرازفارس1آسیب شناسی استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان605
بر اساس مقررات جاری 

يو توافق طرفین
32359047movaseghif@frec.co.ir-7132142711071فرزاد موثف 

معاونت منابع انسانیشیرازفارس1احصاء و تدوین روش های مشترک بین دستگاهی606
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ن كيخا 32359047keikhaa@frec.co.ir-7132142918071امیر

607
شناسایی شیوه های روش نویسی نوین و کاربردی

(بهره گیری از تجربه های زنده و فعال در سایر کشورها ) 
معاونت منابع انسانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ن كيخا 32359047keikhaa@frec.co.ir-7132142918071امیر

608
سنجش کارایی و اثربخشی روشها و دستورالعمل های

 کاری موجود
معاونت منابع انسانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ن كيخا 32359047keikhaa@frec.co.ir-7132142918071امیر
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609
آسیب شناسی استقرار نظام کاهش تصدی های دولت و

 ارائه مدل کاربردی
معاونت منابع انسانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ن كيخا 32359047keikhaa@frec.co.ir-7132142918071امیر

معاونت منابع انسانیشیرازفارس1سنجش اثر بخشی دروه ها آموزشی610
بر اساس مقررات جاری 

يو توافق طرفین
ي زمانن

32359047zamanim@frec.co.ir-7132142728071محمدتف 

معاونت منابع انسانیشیرازفارس1بهره وری منابع انسانی611
بر اساس مقررات جاری 

يو توافق طرفین
32359047hosseinia@frec.co.ir-7132142721071حسيبن

612
طراحی مدل بلوغ کیفیت شرکت های برق منطقه ای ایران

 و سنجش آن در شرکت برق منطقه ای فارس
معاونت منابع انسانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

يو توافق طرفین
32359047hosseinia@frec.co.ir-7132142721071حسيبن

613

بررسی ساختارهای تحول در نگرش مدیران و کارکنان در

 راستای استقرار نظام کاهش تصدی های دولت و شکستن 

مقاومت های ذهنی و روانی موجود

معاونت منابع انسانیشیرازفارس1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
ن كيخا - امیر

مريم تجیلي
07132142918-07132142132071-32359047maryam.tajalli@frec.co.ir

614
رزونانس های هارمونیکی مرتبه پایین در شبکه و ارائه راهکار

جهت کاهش مشکالت آنها
معاونت بهره برداریشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359048safarig@frec.co.ir-7132142237071 صفاري

615

مشکالت سیستم زمین و نحوه زمین کردن تجهیزات در

 ایستگاهها و روش اجرایی جهت تشخیص عیوب موجود و 

اصالح آنها

معاونت بهره برداریشیرازفارس1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359048safarig@frec.co.ir-7132142237071 صفاري

معاونت بهره برداریشیرازفارسVD41 کیلوولت تیپ 20انفجار بریکرهای 616
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359048safarig@frec.co.ir-7132142237071 صفاري

معاونت بهره برداریشیرازفارس1 در ریکلوزرهاdead timeنحوه تنظیم 617
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359048safarig@frec.co.ir-7132142237071 صفاري

618

ررسی قیمت تمام شده پروژه ها با توجه به وضعیت نقدینگی

 و شناسایی نقاط بهینه تعریف و اجرای مناقصات به منظور 

اجرای پروژه ها با حداقل قیمت پیشنهادی

معاونت مالی و پشتیبانیشیرازفارس1
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

ابوذر يزدان 

شناس

ي-  مهران امیر

07132142685-

07132142694
071-32359047yazdanshenasa@frec.co.ir amirim@frec.co.ir

619
شناسایی و ایجاد زمینه های انگیزشی به منظور افزایش 

حضور شرکتها در مناقصات صنعت برق
معاونت مالی و پشتیبانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

ابوذر يزدان 

شناس

ي-  مهران امیر

07132142685

-07132142694
071-32359047yazdanshenasa@frec.co.ir amirim@frec.co.ir
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620
شناسایی و تسهیل شرایط تشویق و تنبیه پیمانکاران در

 مرحله اجرا و پس از آن
معاونت مالی و پشتیبانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

ابوذر يزدان 

شناس

ي-  مهران امیر

07132142685-

07132142694
071-32359047yazdanshenasa@frec.co.ir amirim@frec.co.ir

621
بررسی علت عدم تناسب افزایش حقوق سالیانه با نرخ تورم 

و اثرگذاری آن بر روی کارایی و اثر بخشی در سازمان
معاونت مالی و پشتیبانیشیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

معاونت منابع انسانی شیرازفارس1آسیب شناسی عدم اجرای صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان622
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

معاونت منابع انسانی شیرازفارس1آسیب شناسی عدم اجرای صحیح سیستم حضور و غیاب623
بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

624
راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه های درمانی کارکنان

 و خانواده آنان
معاونت منابع انسانی شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

625
 بررسی نتایج تحلیلی سنجش سالمت کارکنان و نقش آن

 بر طول عمر پرسنل
معاونت منابع انسانی شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

626
بررسی راهکارهای چگونگی بهره مندی از امکانات رفاهی

شرکت جهت بازنشستگان
معاونت منابع انسانی شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047farshiddoosta@frec.co.ir-7132142186071فرشيددوست

627
راهکارهای بهبود و خالصه سازی مدارک و بهره گیری از

 نمونه های بروز شده در سایر کشورها
معاونت منابع انسانی شیرازفارس1

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047maryam.tajalli@frec.co.ir-7132142132071مريم تجیلي 

628
تهیه و تدوین دستورالعمل کنترل کیفیت تجهیزات بر 

اساس استاندارد
شیرازفارس1

-معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

 دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 

تجهیزات

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین

شهناز 

دلفريبيان 

ي - 
مصطفن

زاده میر

07132142540-

07132142523
071-32359047delfaribians@frec.co.ir mirzadehm@frec.co.ir

شیرازفارس1پیش بینی بار شبکه با کمک الگوهای پیش بینی بار 629
-معاونت بهره برداری

 امور دیسپاجینگ

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047nikakhlaghe@frec.co.ir-7132142753071عنايت اله نيك اخالق
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630

کار بر روی سیستم های اسکادا فعلی به منظور رفع مشکالت 

موجود از جمله توسعه پورت و پوینت، برنامه نویسی در نرم 

...افزار بمنظوربرآورده شدن نیازهای بهره بردار  و 

شیرازفارس1
-معاونت بهره برداری

 امور دیسپاجینگ

بر اساس مقررات جاری 

و توافق طرفین
32359047nikakhlaghe@frec.co.ir-7132142753071عنايت اله نيك اخالق

631
 مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی استراتژی و ارائه روش جدید

 راهبری تحقیقات در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
ساریمازندران2**

دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي

632

طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری تحت وب تحقیقات (

 و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای مازندران و 

گلستان

ساریمازندران1**
دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي

ساریمازندران***اولویت های در دست بررسی کمیته تحقیقات شرکت633
دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي

634
 مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی استراتژی و ارائه روش جدید

 راهبری تحقیقات در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
ساریمازندران2**

دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي

635

 طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری تحت وب (2 

تحقیقات

 و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای مازندران و 

گلستان

ساریمازندران1**
دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي

ساریمازندران***اولویت های در دست بررسی کمیته تحقیقات شرکت636
دفتر تحقیقات و

 کنترل کیفیت تجهیزات

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

و در حد امکانات شرکت
3360803research@mazrec.co.ir-3353945011-011بهاره احمدي
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