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 ۲ از ۱ صفحه

  و راهبردي صنعت برق و انرژي  هاي فناورانه كالن دسته بندي عناوين طرح
 طرح هاي نيازمند تدوين نقشه راه فناوري -الف

  زمان برق، حرارت، سرما و آب شيرين هاي توليد هم  تدوين دانش فني طراحي و ساخت سيستم -1
  ي سرمايشيمديريت بارهاي سرمايشي و روش هاي كاهش مصرف انرژي در سيستم ها -2
  در صنعت برق ايران) هوا، خاك و آب(ها  مديريت آالينده -3
  آوري انرژي خورشيدي در ايران توسعه فن -4
  )باز نگري و توسعه( هاي سوختي در ايران آوري پيل توسعه فن -5
  آوري منابع انرژي زمين گرمايي در ايران توسعه فن -6
  ايران تأمين برق و حرارت از منابع زيست توده در -7
  )بازنگري و توسعه(تأمين برق از منبع انرژي باد در ايران  -8
  برداري و تعميرات نيروگاه ها آوري هاي نوين نگهداري، بهره توسعه فن -9

  تدوين دانش فني افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي -10
  هاي سنگين سازي سوخت تدوين دانش فني طراحي نيروگاه هاي سيكل تركيبي مبتني بر تكنولوژي گازي-11
  هاي بخار نيروگاهي تدوين دانش فني طراحي توربين -12
  هاي گازي كوچك طراحي، ساخت و توسعه دانش فني ساخت توربين -13
  هاي گازي موجود جهت افزايش توان سازي توربين طرح ارتقاء و بهينه -14
  ي در صنعت برق ايرانهاي نوين كنترل خوردگ آوري مطالعات جامع خوردگي و تدوين فن -15
  آوري نانو در صنعت برق و انرژي توسعه فن -16
  آوري ابررساناها در صنعت برق  توسعه فن -17
  طراحي، ساخت و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ نيروگاهي -18
  سازهاي انرژي در صنعت برق طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ذخيره -19
  ابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات داغ نيروگاهي تدوين دانش فني ارزي -20
  بيني بروز اشكاالت و ارائه راه كارهاي كاهش آنها هاي صنعت برق، روش هاي پيش پايش سالمت درسازه -21
  آورانه در طراحي شبكه توزيع كالن شهرها هاي فن مطالعات و شناخت جامع از الزامات و نيازمندي -22
  ) و باالتر 400Kv(هاي فوق فشارقوي  آورانه در توسعه شبكه با خطوط و پست هاي فن ن نيازمنديمطالعات جامع و تدوي -23
  طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پائين -24
  ها در مناطق با اقليم خاص هاي نوين تجهيزات فشارقوي و عايق آوري مطالعات و توسعه فن -25
  مطالعات جامع پايايي شبكه -26
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  هاي نوين آن در شبكه ايران آوري مطالعات جامع حفاظت و توسعه فن -27
  (FACTS)پذير انتقال توان الكتريكي   هاي انعطاف طراحي، ساخت و توسعه فن آوري سيستم -28
  يرانطراحي، ساخت و تدوين دانش فني انواع موتورهاي الكتريكي مورد نياز در شبكه برق ا -29
  افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايران سازي و توسعه نرم طراحي، پياده -30
  طرح جامع شبكه هوشمند صنعت برق ايران -31
  هيبريديبرقي و طراحي، ساخت و تدوين دانش فني خودروهاي  -32
  ها گيري پيشرفته در نيروگاه هاي اندازه سازي سيستم مطالعات و طرح جامع بومي -33
  هاي كنترل در نيروگاه ها سازي طراحي سيستم مطالعات و طرح جامع بومي -34
  هاي توليد، انتقال و توزيع  ساز مورد نياز صنعت برق در رده افزارهاي شبيه سازي و توسعه نرم طراحي، پياده -35
  آوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق مطالعات جامع ارتقاء امنيت در حوزه فن -36
  مطالعات جامع و ارائه طرح اتوماسيون پيشرفته در شبكه توزيع ايران -37
هاي مختلف صنعتي،  هاي نوين در افزايش بازده تجهيزات مورد استفاده در بخش آوري مطالعات جامع مديريت مصرف و توسعه فن -38

 …ساختمان، روشنايي، لوازم خانگي و 

  طرح جامع افزايش راندمان نيروگاه ها -39
 ح هاي نيازمند تدوين نقشه راه استراتژيكطر - ب

  مديريت جامع آب در فرآيندهاي نيروگاهي -40
  مطالعات جامع و راهبردي ساختار و مديريت در صنعت برق ايران -41
  مطالعات جامع و راهبردي اقتصاد و منابع مالي در صنعت برق ايران -42
 صنعت برق طرح تدوين، تصويب و نظارت بر اجراي استانداردهاي -43

  طرح جامع آزمايشگاه هاي مرجع و مراكز تست تجهيزات قدرت -44
  ريزي جامع انرژي كشور برنامه -45

 


