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 محترم دانشگاه سيستان و بلوچستان رياست

 محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان  رياست

 محترم دانشگاه دريانوردي چابهار رياست

 محترم دانشگاه پيام نور زاهدان رياست

 محترم جهاد دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان رياست

 محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد زابل  رياست

 دانشگاه زابل حترمم رياست

 محترم دانشگاه واليت ايرانشهر رياست

 

 شركت برق منطقه اي استان )س و ب( ١٣٩٩تحقيقاتي مصوب شده سال  اولويتهاي موضوع : 

 باسالم

گردد. ارسال مي  99هاي تحقيقاتي مصوب شده اين شركت در سال به پيوست ليست اولويت احتراما،ً    

م را جهت اطالع رساني به اعضاي هيئت علمي محترم آن دانشگاه جهت ارائه خواهشمند است دستورات الز

 پروپزال صادر فرماييد.

ر معاون محترم تحقيقات و منابع انساني شركت ماد 12/8/99مورخ  6507/22/99ضمناً عطف به نامه شماره 

داد، آن دانشگاه تخصصي توانير كه ضميمه اين نامه شده است، در صورت پذيرش پروپزال جهت عقد قرار

 بايست عضو سامانه تداركات الكترونيك دولت باشد. مي

قابل دسترسي   http://satab.tavanir.org.irها در سامانه تحقيقات به آدرس: همچنين عناوين اولويت

 باشد.مي

 

 
 عليرضا پرنده مطلق 

 رئيس هيئت مديره و مدير عامل
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 به شرح ذیل اعالم می گردد. 9911لیست اولویتهای تحقیقاتی مصوب شرکت برق منطقه ای س و ب برای سال 

 ردیف عنوان اولولیت

ٍ  یحفاظت ی، رلِ ّا یزیاًذاسُ گ یٍ اغتطاضات تز دستگاُ ّا کیٍ ًَع ّارهًَ شاىیه زیٍ گشارش در خصَظ تاث كیهطالؼِ، تحم

 اًجام ضذُ  یّا یزیاًذاسُ گ جیتز اساس ًتا یاًتمال اًزص یّا ستنیدر س یهخاتزات یّا ستنیس
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جایاتی تْیٌِ تجْیشات هاًیتَریٌگ کیفیت تَاى در ضثکِ اًتمال ٍ فَق تَسیغ ضثکِ تزق سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ اهکاى سٌجی 

 هاًیتَریٌگ تا تَجِ تِ سیز ساخت ّای هَجَد در پست ّای اًتمال ٍ فَق تَسیغ
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 3  يیآًال یزیاًذاسُ گ كیلذرت اس طز یتزاًسفَرهاتَرّا ٌگیتَض تیٍضؼ صیدستگاُ پاساخت 

آٍری ضثکِ اًتمال تزق استاى در هماتل حَادث ٍ سَاًح غیز هتزلثِ طثیؼی ٍ غیز طثیؼی  تزرسی فٌی ٍ التصادی ٍضؼیت فؼلی تاب

 ساسی  کارّای ػادی )سیل، سلشلِ، خطای اًساًی ٍ...( ٍ راُ
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 5 پست در ٌّگام رػذ ٍ تزق  شاتیتِ تجْ ةی( ٍ آسHS807سزاٍاى )-جْت کاّص خزٍج خط خاش یراّکارارائِ 

 6 تزاًسفَرهاتَر  یخٌک کٌٌذگ ستنیس یساس ِیتٌْ یهطالؼِ ٍ تزرس

 یاتیػول یٍ تلَچستاى ٍ ارائِ راّکارّا ستاىیفزٍرسًٍاًس در ضثکِ اًتمال س ذُیهحتول ٍلَع پذ ّای صیآرا یتحمیك ٍ تزرس

 اس اثزات هخزب آًْا  یجلَگیز
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 ذیتَل یّا زٍگاُیجْت احذاث ً تیاٍلَ یًماط دارا يییتَسؼِ ضثکِ ٍ تؼ یّا ضثکِ تا در ًظز گزفتي طزح یاتیتاس یَّایاصالح سٌار

 (Black Start) یاًذاس خَدراُ تیپزاکٌذُ تا لاتل
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ضْزستاى توپَر تا در  یگاس یٍاحذّا یاًذاس ضثکِ ٍ راُ یاتیتاس ٌذیدر فزآ زاًطْزیضْزستاى ا DG زٍگاُیاهکاى استفادُ اس ً یتزرس

( ضثکِ Restoration) یاتیتاس یَی(، ... ٍ ارائِ سٌارSelf-Excitation) یکیّا، ٍلَع خَدتحز تزاًس یّجَه اىیًظز گزفتي جز

 تزق استاى
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تلَچستاى ٍ ارائِ پیطٌْادات ػولی درخصَظ طزاحی تستز تزرسی سیز ساخت هخاتزاتی هَجَد ضثکِ تزق استاى سیستاى ٍ 

هخاتزاتی هٌاسة )تا استفادُ اس سیز ساخت هَجَد ٍ هلشٍهات هکول( تزای هاًیتَریٌگ ٍ کٌتزل هَلذّای اًزصی تجذیذ پذیز تِ 

  (SMART GRID) هٌظَر تحمك ضثکِ َّضوٌذ
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