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 هاي دولتی فعال در زمینه حفاظت در صنعت برقتدوین بانک اطالعاتی شركت :پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوري تجهيزات حفاظتي عنوان طرح:

 هاي پایش و حفاظت مرکز توسعه فناوري واحد اجرایی:

 ماه  3 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذكر مراحل كلی پروژه ین و تشریحتبی

و با توجه به اهميت باالي  راستادر همين . برداري استحفاظت الکتریکي یکي از مهمترین موضوعات شبکه برق در زمان طراحي و بهره
اند تا ظتي تاسيس شدههاي متعدد دولتي در زمينه ارائه خدمات حفاو هزینه بسيار باالي قطع نابجاي برق در کشور، شرکتتجهيزات الکتریکي 

هاي فعال در این زمينه شناسایي شوند تا بر شرکتشود تا بتوانند بخشي از حوزه حفاظت شبکه برخق را پوشش دهند. در این پروژه تالش مي
 اقدام کرد.  حفاظت الکتریکي زمينههاي کشور در ساماندهي توانمندي اساس اطالعات آنها بتوان نسبت به

در هاي آنها در این زمينه اقدام گردد. هاي دولتي و توانمندينظر است تا طي یک فرایند جامع نسبت به شناسایي شرکت دردر همين چارچوب 
اي فعال و توانمند در حفاظت شبکه برق شناخته مي شود اقدام اولين گام باید معيارهایي که بر اساس آنها یک شرکت دولتي به عنوان مجموعه

 انجام این پروژه شامل مراحل زیر است: بتوان حوزه حفاظت الکتریکي را به صورت جامع پوشش داد.  شود تا بر این اساس

 
هایي که یک مجموعه دولتي باید دارا هاي دولتي. در این مرحله در حقيقت ویژگيهاي شرکتهاي شناسایي توانمنديتعيين شاخصمرحله اول: 

 شوند. شناخته شود مورد بررسي قرار گرفته و تعيين مي باشد تا به عنوان یک مجموعه فعال در حفاظت

 
هاي فعال در زمينه حفاظت باید معيارها و مرحله دوم: تعيين مشخصات بانک اطالعاتي مورد نياز. در این مرحله و با توجه به تعداد زیاد مجموعه

 هایي براي مجموعه بانک اطالعاتي تعيين گردد. مشخصه

 
هاي دانشي حفاظت الکتریکي در مجموعه دولتي ناسایي پتانسيل دانشي حفاظت در بخش دولتي. در این مرحله قابليتمرحله سوم: بررسي و ش

برداري در زمينه حفاظت الکتریکي تر اینکه یک مجموعه دولتي داراي چه دانشي در زمينه ساخت، تعمير، بهرهشود. به عبارت دقيقسنجيده مي
 است.

 
هاي فعال است که هاي دولتي ساختار شرکت داراي بخششناسایي ساختار حفاظت در بخش دولتي. در برخي از شرکتمرحله چهارم: بررسي و 

ها بخشي که متولي امر حفاظت باشد وجود ندارد اما افراد حفاظتي در آن مجموعه اما در برخي از شرکت اشخاص حفاظتي نيز در آن فعاليت دارند
هاي دولتي مورد بررسي و شناسایي قرار هایي از وجود یا عدم وجود بخش حفاظتي در شرکتفعاليت دارند. در این مرحله شناسایي چنين حالت

 گيرد. مي

 
پروژه در نظر است تا شرایط فعلي از برداري تجهيزات حفاظتي در بخش دولتي. در این مرحله فعلي در زمينه بهرهمرحله پنجم: شناسایي وضعيت 

 باشد. بردار ميبرداري و ساختار بهرهبرداري تجهيزات حفاظتي مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه این بخش پوشش انواع مختلفي از نحوه بهرهبهره

 
هاي موجود جهت توسعه. در این ها و سياستگذاري در بخش دولتي و بررسي ظرفيتيت قانونگذاري، دستورالعملمرحله ششم: شناسایي وضع

با گيرد. هاي مختلف دولتي مورد بررسي قرار ميها و سياستگذاري مجموعهشود دستورالعملمرحله که به عنوان مرحله پایاني پروژه شناخته مي
هاي موجود جهت توسعه توان نسبت به بررسي ظرفيتهاي دولتي مختلف ميي مختلف در مجموعههاهاي سياستگذاريدانستن وضعيت

 باشد.  هاي دیگر اقدام کرد. بررسي این موضوع نيز بخشي از پروژه ميبخش
رق مورد توجه قرار گيرد هاي دولتي در زمينه حفاظت شبکه بهاي شرکتتواند به عنوان روشي براي بيان توانمنديانجام مجموع مراحل باال مي

 گيرند. هاي مختلف شناسایي و مورد بررسي قرار ميهاي مورد توجه در شرکتها و سياستگذاريلو همچنين دستورالعم
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 حفاظت در صنعت برق هاي دولتی فعال در زمینهتدوین بانک اطالعاتی شركت :پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوري تجهيزات حفاظتي عنوان طرح:

 هاي پایش و حفاظت مرکز توسعه فناوري واحد اجرایی:

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
از مراحل توضیحات الزم ارائه شد.  های مختلف است که در قسمت باال درباره هر یکاین پروژه یک گزارش مدون از بخش یمحصول نهای

های دولتی در زمینه حفاظت و تجهیزات حفاظتی است. به عبارت بهتر نتیجه انجام این پروژه روشن شدن وضعیت دانشی و عملیاتی شرکت

توان بسترهای الزم های دولتی به چه نحوی است و به چه طریقی میهای بخشها و نیازمندیسازد که توانمندینتیجه این پروژه مشخص می

های ملی در صنعت تر نتیجه این پروژه بخشی از توانمندیبه عبارت دقیقبه منظور برندسازی در زمینه تجهیزات حفاظتی را پدید آورد. 

 دهد. حفاظت شبکه برق را نمایش می

توان مقایسه شده و با بهبود مجموعه آنها می هی مختلف با یکدیگرهای مورد توجه در مجموعهها و سیاستگذاریعالوه بر این دستورالعمل

  های آنها را برای توسعه شناسایی کرد.ظرفیت

 


