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 نتدوين نسخه جديد استاندارد كيفيت برق و دستورالعمل هاي ذيل آ  :پروژه عنوان

  طرح جامع كيفيت توان  عنوان طرح:
  قدرت در شبكه برق كيالكترون زاتيتجه يتوسعه فناور سند  واحد اجرايي:

  ماه 24: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
باشد. هاي ذيل آن ميهاي صنعت برق از جمله كيفيت توان، استانداردها و دستورالعملاصلي ترين مراجع موجود در بسياري از حوزه

مبتني بر  1381باشد. در سال مي  و ... IEC ،IEEE ،CENELEC ،ANSIشامل  هاي بين المللي در حوزه كيفيت توانها و ارگاننسازما
ن تدوين گرديد. در اين استاندارد از آن سال تا بحال هيچگونه بازنگري حوزه كيفت توااين استانداردها، استاندارد صنعت برق ايران در 

كه  ندشده ا بازنگري و ويرايشي انجام نشده است. از طرفي بسياري از منابعي كه در اين استاندارد از آن استفاده شده است منقضي يا
حوزه كيفيت توان  موجود در هايسياست و و بارهابا توجه به تغييرات شبكه همچنين  .دهداين استاندارد را نشان مي ويرايشنياز به 

ي مختلف هااز طرفي مواردي كه به جزئيات بيشتري نياز دارد و يا در شركتاين استاندارد بايد به طور اساسي مورد بازنگري واقع شود. 
هدف از اين پروژه گردد. هاي خاصي اجرا شود بايد در قالب دستورالعمل ذيل استاندارد تدوين اي يا توزيع بايد به شيوهبرق منطقه

  باشد. مراحل كلي اين پروژه به شرح ذيل است:هاي ذيل آن ميتدوين نسخه جديد استاندارد كيفيت توان يا كيفيت برق و دستورالعمل
  

 هاي بين المللي در حوزه كيفيت توان؛ردبررسي آخرين نسخه از استاندا .1

 بررسي نقاط ضعف و مشكالت موجود در استاندارد موجود كيفيت برق ايران؛ .2

و در جهت رفع تمام نقاط ضعف استاندارد  بين الملليجديد كيفيت برق با توجه به آخرين استانداردهاي  هايتدوين استاندارد .3
 ق ايران؛كيفيت بر موجود

- هاي مورد نياز ذيل استاندارد با توجه به آخرين نسخه از استانداردهاي بين المللي و دستورالعملمشخص نمودن دستورالعمل .4
 هاي موجود در دنيا؛

تدوين شده به همراه دستورالعمل ذيل آن در كميته كيفيت توان و نظرسنجي از اعضاي كميته و اعمال نظر استاندارد بررسي  .5
 ها؛آن

  اي ذيل آن.هتدوين نسخه نهايي استاندارد كيفيت برق ايران و دستورالعمل .6
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  باشد.هاي ذيل آن ميكيفيت برق ايران به همراه دستورالعمل هاينسخه جديد استاندارد محصول نهايي اين پروژه
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي بقسوا ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

 :09912504727موبايل  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir 

 


