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  يحفاظت زاتيها و تجهتست رله نهيدر زم ياحرفه تيصالح يگواه ياعطا يبرا ازيالزامات مورد ن نيتدو  :پروژه عنوان
  يحفاظت يهاو دانش رله يكشور در حوزه فناور يتوان مل يطرح توسعه فناوري و سامانده  عنوان طرح:

  برق يهاش و حفاظت شبكهيپا يز توسعه فناورمرك  مجري:
  ماه 12  :پروژه ياجرا زمان مدت يبرآورد كل

 :همراه با ذكر مراحل كلي تببين و تشريح پروژه

  هدف اصلي

 ييهـامهاست كه مورد توجـه قـرار گرفتـه و نظامختلف سال يهادر رشته شرويپ ياست كه در كشورها ياز جمله موضوعات ،ياحرفه تيموضوع صالح
بـا  گـريد اسـت. از طـرف ياحرفـه يهانامـهيكار به افراد منوط به داشـتن گواه يواگذار اياستخدام  كهيطورو اجرا شده است، به يسازادهيآن پ يبرا

 تيه صـالحكـ يداز نظـام واحـ يكشـورها، برخـوردار ياسـيس يو عبور آنها از مرزها يو خدمات يديبزرگ تول يهابنگاه ييايگسترش محدوده جغراف
  .روديشمار مكار به ياصل يهاكند، از ضرورت نيو تضم فيمختلف تعر يها را در كشورهاسازمان نيكاركنان ا

 نيشـده و نشـانه آن تـدو مطـرح زيـن يالمللـنيو ب ياكشور، در سـطح منطقـه كيعالوه بر محدوده  ،ياحرفه تيصالح يهااجماع در مورد مدل لذا
  مختلف است. يهادر رشته يافهحر تيصالح ياستانداردها

الوه پروژه عـ نيبرق است. محدوده ا يهاحفاظت شبكه زاتيها و تجهرله يآزمونگرها تيصالح ديينظام  تا نيو تدو يپروژه، طراح نيا ياز اجرا هدف
  دهد.يا هم پوشش مركاهش محدوده  ايابطال و گسترش  ق،يتعل د،يشامل تمد هانامهيمراحل چرخه عمر گواه يتمام ه،ياول نامهيگواه يبر اعطا

ر مطـرح د ياردهاسو استاند كيهدف، از  نيبه ا لين يشود. برا يحفاظت طراح زاتيرله و تجه يآزمونگرها تيمنظور الزم است مدل صالح نيا يبرا
 عمشـابه موضـو يهادر رشته ياحرفه تيصالح يابيارز نهيدر زم يقيمطالعات تطب گريد يشده و از سو يكه مرتبط با موضوع پروژه هستند بررس ايدن

 تيشـده، مـدل صـالحپروژه بهره گرفته شـود. بـر اسـاس مطالعـات انجام يكشورها در اجرا نيتا از تجارب ا شوديانجام م شرويپ يپروژه در كشورها
 ،ييجراو هم از منظر ا ينظر فندر كشور، هم از مآن  يساز ادهيپ تياز قابل نانيحصول اطم يشده و برا يحفاظت طراح زاتيها و تجهرله يآزمونگرها
مـورد نظـر و نحـوه  تيصالح فيتعر ي) برايي(ها ياوارهطرح ت،ي. سپس بر اساس مدل صالحشوديم يهم نظرخواه ياز متخصصان صنعت ياز تعداد

  .شوديم نيآن تدو يابيارز
 مراحل اجرايي

  

 هاي موجوداردها و روشصورت كلي و ساختاري) بر اساس استاند اي افراد (بهاستخراج ساختار بررسي صالحيت حرفه -1

 ي پيشرو اي مهندسين برق در كشورهانجام مطالعه تطبيقي براي ارزيابي صالحيت حرفها -2

 ر ارزيابي صالحيت افراد متخصص ارائه ساختا -3

ساختار  ظتي با توجه به استانداردهاي موجود وهاي حفاهاي افراد متخصص در زمينه تست رليشنهاد روش ارزيابي صالحيت حرفهپ -4
 استخراج شده

  هاي موجود و نظر كميته فنيهاي حفاظتي با توجه به روشافراد داراي صالحيت در زمينه تست رله ارزيابي مستمرپيشنهاد روش  -5
 :(خروجي مورد انتظار)ييمشخصات محصول نها

  افراد متخصص  تيصالح يابيارائه ساختار ارز -1

   يحفاظت يهاتست رله نهيافراد متخصص در زم ياحرفه تيصالح يابيارائه روش ارز -2

  يحفاظت يهاتست رله نهيدر زم تيصالح يارائه روش كنترل افراد دارا -3


