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 تدوین بانک اطالعاتی شرکت های فعال در زمینه حفاظت در داخل کشور :پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوري تجهيزات حفاظتي عنوان طرح:

 هاي پایش و حفاظت مرکز توسعه فناوري واحد اجرایی:

 ماه  3 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی هین و تشریح پروژتبی

خورد و نياز است تا اهميت حفاظت از شبکه برق بر هيچ کس پوشيده نيست. از طرف دیگر کمبود توليد تجهيزات حفاظتي داخلي به چشم مي
هيزات حفاظتي در هاي برندسازي تجاي به منظور بهبود وضعيت کشور در این زمينه انجام شود. به منظور فراهم کردن زمينهاقدامات بایسته

هاي هایي که در زمينه حفاظت الکتریکي شبکه برق و تجهيزات آن فعال هستند شناسایي شوند و در دستهداخل کشور نياز است تا در ابتدا شرکت
 هاي موجود در داخل کشور در زمينه حفاظت الکتریکي است. مختلف قرار گيرند. هدف از انجام این پروژه شناسایي توانمندي

هاي مختلف اقدام کرد. به عبارت دیگر باید هاي شرکتدر ابتدا باید نسبت به استخراج مشخصات و معيارهاي توانمندير همين چارچوب د
گيرد چه هستند. در گام بعدي باید هاي فعال و توانمند قرار ميمشخص شود که معيارهایي که بر اساس آنها یک مجموعه در دسته شرکت

هایي دارند. اند چه ویژگيل در زمينه حفاظت الکتریکي که هر یک به حوزه خاصي در این زمينه توجه کردههاي فعارکتمشخص شود که در ش
پس از آنکه شود. رود تا ثبت شود چه مواردي را شامل ميها انتظار ميهایي که از هر یک از این شرکتص شود که ویژگيباید مشخدر حقيقت 

هاي فعال در زمينه حفاظت الکتریکي مشخص هاي قابل ثبت براي شرکتها و ویژگيهاي فعال به همراه مشخصهمعيارهاي توانمندي شرکت
 بندي نمود: مطابق با آنچه وجود دارند دستهگيرند تا بتوان با استفاده از آنها شد، هر یک از چهار دسته زیر به صورت جزئي مورد بررسي قرار مي

 سازنده تجهيزات حفاظتي هاي داخلي دسته اول: شرکت
 هاي آموزشي در حوزه ارائه دانش استفاده از تجهيزات حفاظتي دسته دوم: شرکت

 برداري از آن دسته سوم: شرکت هاي مشاوره فعال در زمينه تجهيزات حفاظتي و بهره
 تامين کننده تجهيزات حفاظتي  هايدسته چهارم: شرکت

معيارهاي هایي که در حوزه حفاظت شبکه برق و عناصر آن و به هر نحوي از انحاء فعال هستند شناسایي شوند. شرکتبایست همه در حقيقت مي
هاي هاي فعال در حوزههاي قابل ثبت براي هر دسته مشخص شده و پس از آن ليستي از شرکتها و مشخصهتوانمندي انها و همچنين ویژگي

 آوري گردد. مجموعه جمعهاي خاص هر مختلف به همراه ویژگي
هاي پيش و حفاظت برسد و بر اساس این پروژه داراي دو بخش است که بخش اول باید قبل از آغاز بخش دوم به تائيد مرکز ملي توسعه فناوري

ها هر یک از حوزه هایي که بر اساس آنها یک شرکت دردر بخش اول در ابتدا باید ویژگينتایج حاصل شده از آن، بخش دوم نيز انجام گيرد. 
هایي که باید از آن شرکت ثبت شود مورد توجه قرار گيرد. به عبارت دیگر شود مشخص شده و همچنين مشخصهتوانمند و فعال خوانده مي

و هاي توانمند در بخش دوم شرکتهایي داشته باشد. مشخص شود که بانک اطالعاتي مورد نظر باید داراي چه مشخصاتي باشد و چه ویژگي
شود تا یک مجموعه کامل از بخش اول مشخص گردید ثبت مي هاي آنها که درهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و ویژگيفعال در حوزه

 ها و محصوالت آنها بتواند گویاي وضعيت کنوني کشور در زمينه حفاظت الکتریکي باشد. ها، توانمنديها، ویژگيشرکت
 :ورد انتظار()خروجی م مشخصات محصول نهایی

 اين پروژه يک گزارش مدون از دو بخش اصلي اين پروژه است که در بخش اول محصول نهايي

 های فعال در زمینه حفاظت الکتريکي ها و معیارهای توانمندی شرکتويژگي -

 های توانمند و فعال های قابل ثبت از شرکتمشخصات بانک اطالعاتي مورد نیاز به همراه مشخصه -

شود شامل در بخش دوم نیز يک بانک اطالعاتي که مشخصات مورد انتظار آن در بخش اول مشخص شده است ارائه مياست. مشخص شده 

 :های ها و مشخصات مرتبط با مجموعهها، محصوالت، توانمندیويژگي

 های داخلي سازنده تجهیزات الکتريکي شرکت -

 تجهیزات حفاظتي  های آموزشي فعال در حوزه ارائه دانش استفاده ازشرکت -

 برداری از آنهاهای مشاوره فعال در زمینه تجهیزات حفاظتي و بهرهشرکت -

 های تامین کننده تجهیزات حفاظتي شرکت -

 


