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 در کالنشهرها عیتوز یهاو احداث شبکه یطراح یفیک یابیارز :عنوان پروژه

 عنوان طرح:
 یریبکارگ یهابرق کالنشهرها و رفع چالش یروین عیدر شبکه توز ازیمورد ن زاتیتجه یهایتوسعه فناور

 هاآن نهیبه

 کالنشهرها عیشبکه توز یهای مرتبط با طراحوریسند راهبردی توسعه فنا واحد اجرایی:

 ماه 3 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
اسب و ترين پي آمدهاي طراحي نامناست و يكي از مهم دهيسرويس قطع و اختالالت رساندن حداقلترين اهداف طراحي شبكه توزيع برق به يكي از مهم

هاي مراكز و نهادهاي مختلف غير اصولي شبكه توزيع وقوع خاموشي در شبكه است. وقوع خاموشي در شبكه برق كالنشهرها باعث ايجاد اختالل در فعاليت
با اين واحدها وقوع خاموشي  شود. تعدد اين مراكز استراتژيك در كالنشهرها و ارتباط و وابستگي جمع كثيري از مردمشبكه از جمله مراكز و ادارات دولتي مي

 ها منجر به بروز نارضايتي از خدمات واحدهاي فوق گردد.كند. بديهي است كه استمرار خاموشيدر آنان را تبديل به دغدغه بزرگي مي
ط بر اساس تئوري نوشته شده است هاي موجود چندان كاربردي نيستند زيرا فقآور به تنهايي كارگشا نيست و در مواردي دستورالعملگاهي دستورالعمل الزام

آور بردار بتواند آن را محقق كند يا خير و هيچ فيدبكي هم از اجراي آن گرفته نشده است. درنتيجه در ادامه تدوين دستورالعمل الزاماما مشخص نيست بهره
هاي توزيع در كالنشهرها با محدوده ي كيفي طراحي و احداث شبكهباشد. در اين راستا پروژه ارزيابهاي توزيع مينياز به ارزيابي كيفي طراحي و احداث شبكه

هاي توزيع شده براي اقدامات اين پروژه، گزارش ساالنه ارزيابي كيفيت طراحي و احداث شبكهماه پيشنهاد شده است. شاخص شناسايي 3زماني هر سال 
 باشد.كالنشهرها مي
ر اي جهت تعيين ميزان رسيدن برنامه به اهداف بوده و به تجزيه و تحليل بازده و هزينه يك طرح پس از اجراي آن مي پردازد. اگر ارزيابي دارزيابي، وسيله

ر ارزيابي در و اگحيطه اجراي طرح انجام پذيرد اهداف آن بهبود مديريت طرح و برنامه يا اتخاذ تصميم براي ادامه و گسترش يا تجديدنظر در طرح خواهد بود 
 ود.پايان طرح انجام پذيرد، هدف آن تعيين علل موفقيت يا عدم موفقيت طرح خواهد بود تا در طرحهاي مشابه آتي از تكرار اشتباهات جلوگيري ش

اند در بهبود و ارتقاي كيفي نتايج حاصل از ارزيابي كيفي ميتوو وري سازماني بوده دستيابي به بهره، مهندسيو اجراي كيفي طراحي ي هدف از ارتقا درواقع
صرفه ،پايداري شبكه بهتوان مهندسي شبكه توزيع برق مي و اجراي كيفي طراحي يز مهمترين پيامدهاي مثبت ناشي از ارتقاهاي آتي كمك نمايد. اپروژه

تميزي محيط  ،مانور آسان ،يب ايمني شبكهافزايش ضر ،ها و تأسيسات برقرعايت حريم جاده، كاهش تلفات انرژي ،مندي مردميرضايت ،جويي اقتصادي
 باشد.مي شهرهادر كالنبا توجه به مطالب فوق هدف اصلي در اين پروژه، ارزيابي كيفي طراحي و احداث شبكه توزيع  اشاره كرد.غيره زيست و 

 

 اهداف پروژه:

 
 هاي توزيع در كالنشهرهاارزيابي كيفيت فرايندهاي طراحي و احداث شبكه 
  كيفيت طراحي و احداث شبكه توزيع كالنشهرهاهايي براي بهبود و افزايش روشارائه 
 تهيه گزارش جامع از طراحان و مجريان 
 هاي ارزيابي كيفي ها و فرمالزامات، شاخص استخراج و تشكيل كميته ارزيابي و مطالعه 
 اهاي توزيع در كالنشهرهشبكهدر زمينه طراحي و احداث  ضروري نكات و ضوابط تنظيم 

  پايداري شبكهكمك به افزايش 

  جويي اقتصاديصرفه 

  مندي مردميرضايت 

  كاهش تلفات انرژي 

   افزايش ضريب ايمني شبكه 

 

 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:
 هادر كالنشهر عيتوز يهاو احداث شبكه يطراح يفيك يابيارزگزارش 

 

 


