
 
 پروژه تشریحفرم 

 
 

 فعال در زمینه حفاظت در داخل کشور و مراکز پژوهشی  هادانشگاهتدوین بانک اطالعاتی  :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 ذکر مراحل کلی تشریح پروژه ین وتبی

هاي مختلف مورد توجه بوده است به طوري که اي با دانش و تکنولوژي باال همواره در دانشگاههاي برق به عنوان زمينهحفاظت الکتریکي شبکه
اند. و ساخت تجهيزات حفاظتي اقدام کردههاي کشور در این زمينه نسبت به انجام تحقيق، ایجاد دانش فني اساتيد و محققان زیادي در دانشگاه

به عبارت دیگر دانشگاه همواره توانسته است نقش دانشي خود را در این زمينه ایفا کرده و دانش توليد تجهيزات آزمایشگاهي را در مراکز 
زمينه توسعه دانش و فناوري پایش در  هایي است کهپروژه مورد نظر قرار گرفته است شناسایي دانشگاهتحقيقاتي خود ارائه دهد. آنچه در این 

به جامعي در این زمينه صورت پذیرد که در  نياز است تا مطالعه و بررسي بنابراینترده و حفاظت شبکه برق فعال و توانمند هستند. سناحيه گ
 پروژه مورد توجه قرار گرفته است. عنوان هدف این 

در ترده و حفاظت شبکه برق هاي پایش ناحيه گسدانش و فناوري عال و توانمند در زمينههاي فدر این چارچوب مراحلي براي شناسایي دانشگاه
انجام این پروژه داراي مراحل زیر خواهد بود و مجري پروژه باید حداکثر نظر گرفته شده است که انتظار مي رود به صورت دقيق پيگيري شوند. 

 دن مراحل زیر به کار گيرد: تر انجام داتوان و دقت خود را به منظور هر چه دقيق
. این مرحله و همانطور که مشخص است در تعييين شاخص هاي توانمندي هاي انساني و تجهيزاتي دانشگاه ها و مراکز پژوهشيمرحله اول: 

مجري تر بارت دقيقگيرد. به عهایي است که بر اساس آنها یک دانشگاه به عنوان دانشگاه فعال و توانمند مورد نظر قرار ميرابطه با شاخص
هاي توانمندي نيز در دو دسته عمده قرار دارند که هاي توانمندي اقدام نماید. شاخصپروژه قبل از هر چيز باید نسبت به مشخص کردن شاص

مراکز دانشگاه و یا  که در اختيار است هاي ناشي از تجهيزات مناسبيهاي حاصل از نيروي انساني زبده و همچنين توانمنديتوانمندي اند ازعبارت
هاي آموزشي مرتبط ها، تجهيزات موجود در آنها، برگزاري دورههاي رله و حفاظت در دانشگاهپژوهشي قرار دارد. روشن است که وجود آزمایشگاه

 گيرد. يزاتي مورد توجه قرار ميهاي تجهدر زمينه توانمنديبا زمينه پایش و حفاظت شبکه برق نيز از جمله فاکتورهایي است که 
ها در زمينه پایش ناحيه . در این مرحله تجاربي که در دانشگاههاهاي حفاظتي در دانشگاههاي موجود در زمينه پروژهبررسي تجربهمرحله دوم: 

هاي گيرد شامل انواع زمينهر ميتجاربي که در این پروژه مد نظر قراگيرد. گسترده و حفاظت شبکه برق حاصل شده است مورد توجه قرار مي
 بهره برداري و ... است.  مشاوره در طراحي و یا هاي دانشي، ساخت،هاي مذکور است که شامل پژوهشمختلف در زمينه

 .ز دنياها چه از دیدگاه دانش کاربردي قابل استفاده در صنعت و چه از دیدگاه دانش روبررسي پتانسيل دانشي حفاظت در دانشگاهمرحله سوم: 
باشد. به عبارت دیگر قسمتي از دانش توليد شده در دانشگاه قابليت سنجش پتانسيل دانشي دانشگاه ميمورد توجه قرار دارد در این مرحله  آنچه

مورد افزارهاي هایي همچون طراحي، مشاوره، ساخت تجهيزات و توليد نرمکاربري در شرایط کنوني صنعت داخل کشور را داراست که در حوزه
توان به باشد که در این حوزه ميش روز دنيا مينيز در رابطه با دانتوليد شده در دانشگاه دانش  باشد. بخش دیگري از نياز صنعت کشور مي

بندي ان دستهبتودر برداري از آنها اشاره کرد. در حقيقت این مرحله از پروژه قصد دارد تا هاي بهرهتجهيزات مرتبط با پایش ناحيه گسترده و جنبه
هاي فعال هستند ارائه داد. قابل ذکر است که شاخصهاي کشور که در حوزه پایش و حفاظت هاي دانشي موجود در دانشگاهمناسبي از پتانسيل

 اند. وژه تعيين شدهمرتبط با پتانسيل دانشي در این حوزه در مرحله اول از پر
هاي کشور که در زمينه پایش و حفاظت از شبکه برق بانک اطالعاتي گردد که وضعيت دانشگاه منجر به ایجاد تواندانجام مجموع مراحل باال مي

  کند. فعال هستند را توصيف مي
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

عالوه بر این ایجاد یک ا ارائه شد. این پروژه یک گزارش مدون از مراحل مختلف پروژه است که در باال توضيحات کافي براي هر یک از آنه يمحصول نهای
نتيجه افزار مناسب نيز دومين محصول این پروژه خواهد بود. بانک اطالعات ایجاد شده باید قابليت تغيير و بروزرساني داشته باشد. بانک اطالعاتي در نرم

هاي مختلف دانشي، تجهيزاتي، ت شبکه برق است که در حوزهو حفاظ هاي کشور در زمينه پایش ناحيه گستردهشدن وضعيت دانشگاهروشن انجام این پروژه
هاي مورد نظر این هاي داخل کشور در زمينهي دانشگاههاسازد که توانمنديبه عبارت بهتر نتيجه این پروژه مشخص مي نيروي انساني و ... توانمند هستند.

 هایي در آن نهفته است. پروژه به چه نحوي است و چه پتانسيل
 


