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رديف

عنوان اولويت

نوع پروژه

نام مسئول و شماره
تماس

آخرين وضعیت

معاونت بهره برداری
1

مطالعه ،طراحی و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسهای فوق توزیع برق
منطقه ای خراسان مبتنی بر سنجش از راه دور

مهدی علومی بایگی
05138597814

درحال بررسی

2

بررسی اثرات مخرب زلزله بر روی ترانسهای قدرت فیکس شده و ارائه راهکار مناسب

علی خانی
05138544330

درحال بررسی

3

بررسی و ارائه روش جدید تست شبکه زمین و اجرا در چند پست نمونه شهری جهت
صحه گذاری

علی خانی
05138544330

4

بررسی و امکان سنجی تعویض تپ چنجرهای ترانسهای  MVA30شرکت کنچار

علی خانی
05138544330

5

مطالعه و بررسی جلوگیری از خوردگی ناشی از هوای اسیدی درتجهیزات داخل اتاق
فرمان و  BCRهای پست ابوطالب و امکان سنجی نحوه ایجاد فشار مثبت هوا در این
اتاقها

علی خانی
05138544330

6

بررسی پدیده سرکابل زدگی در بخشهایی از شبکه جنوب ( بیرجند و طبس) و تاثیر
تنشهای ولتاژی ناشی از سوئیچینگ و همچنین مانور راکتورها ی پستهای منطقه بر
روی این پدیده

حسین ابراهیم آبادی
05632233886

7

امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از ترانسهای ولتاژ و جریان نوری در پستهای
فشار قوی

محمد مالئی
05832420081

8

مطالعه اضافه ولتاژهای گذرای ایجاد شده در خطوط انتقال برق خراسان در صورت
قطع بصورت تکفاز

مجید حروفیانی
05138548888

درحال بررسی

9

جایابی بهینه نصب فیلترهای دی تیون با در نظر گرفتن آخرین وضعیت شبکه
خراسان و امکان سنجی نصب فیلتر با استفاده از تجهیزات موجود

محمد طلوع خیامی
05138514601

درحال بررسی

10

استفاده همزمان از برنامه های تعمیر و نگهداری دوره ای و تعمیر و نگهداری مبتنی
بر نیاز با نصب سنسور هوشمند بر روی تجهیزات پست ( مطالعه موردی بریکر)

عبادا...کامیاب
05138591990

درحال بررسی

11

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از روغن استر طبیعی و سنتزی در ترانسفورماتورهای
قدرت

یوسف پورصدیق
05138515350

12

بررسی و تحلیل اثرات آلودگی های کیفیت توان بر روی خاموشی های ناخواسته (از
دیدگاه فنی و اقتصادی)

محمد طلوع خیامی
05138514601

درحال بررسی

مصوب

13

بررسی چالشهای پایش و راهبری شبکه برق خراسان در حضور واحدهای تولید
پراکنده و ارائه راهکارهای رفع آنها

حمید موسوی  -ابوالفضل
وطن دوست
05136001105و24

درحال بررسی

14

مقایسه و بررسی امنیت موجود در سیستمهای متن باز جهت ارائه سرویس اتوماسیون
تحت ابر با روش موجود

مینا تقوی
0513601130

درحال بررسی

15

امکان سنجی راه اندازی مراکز کنترل دیسپاچینگ بصورت سیار

قاسم شهیدین  -رامین
ربانی
051360011311و36

16

بررسی اثرات مخرب زلزله بر روی تجهیزات پست و ارائه راهکار مناسب

حسن سویزی
05138594035

در حال انجام

معاونت طرح و توسعه
17

مقایسه فنی اقتصادی استفاده از پایه های بتنی پیش تنیده جهت احداث خطوط
انتقال

هادی علی آبادی
05136103536

18

تحلیل اضافه ولتاژهای گذرا در خطوط کابلی  400کیلوولت در بخشهای مختلف کابل
و متعلقات و الزامات این خطوط کابلی

هادی علی آبادی
05136103536

19

استفاده از روش های نوین جهت بستر سازی خطوط کابل

هادی علی آبادی
05136103536

20

امکانسنجی طرح و ساخت مفصل سه راهی  132 Y branchکیلوولت با عایق
گازی جهت اتصال  T-offبه خطوط کابلی

هادی علی آبادی
05136103536

21

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از فیبر نوری هادی فاز ( )OPPCدر صنعت برق
کشور و ارائه طرح اجرایی

آرش جاللی – حسن
صادقپورمقدم
05136103570و72

درحال بررسی

معاونت برنامه ريزی و تحقیقات
22

بررسی تاثیر پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پروژههای مشابه (مطالعه
موردی دو پروژه)

حمیدرضا خواجه ترشیزی
05136103864

23

آنالیز حساسیت میزان منافع و هزینههای روشهای رایج کاهش تلفات

حامد مرتضی زاده
05136103866

24

مطالعه  ،بررسی و تعیین هزینه اتصال به شبکه برق متقاضیان فوق توزیع و انتقال بر
اساس موقعیت و نحوه اتصال به شبکه برق

مجید ارس نژاد
05136103880

25

بررسی فنی ،اقتصادی و اجتماعی جایگزینی برق به جای گاز در مصارف شهری و
روستایی و تعریف یک منطقه پایلوت برای اجرای طرح

محمد رضا حسین زاده
05136103870

درحال بررسی

معاونت هماهنگي
26

مطالعه و تدوین الگوی مصرف برق در کشور و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تامین بار
ساعات پیک شبکه با رویکرد مدیریت سمت تقاضا و قیمت گذاری ساعات اوج بار
تابستان (( )Critical Peak Pricingمطالعه موردی شبکه خراسان)

حمید یداللهی
05136103121

در حال بررسی

معاونت منابع انساني
27

سنجش سطح سکوت سازمانی و ارائه راهکار جهت رفع پدیده سکوت سازمانی

علی معماری
05136103750

درحال بررسی

دفتر حراست
28

تحلیل اقتصادی و راهکارهای کاهش هزینه تحمیلی ناشی از حوادث فردی در شبکه
انتقال و فوق توزیع خراسان و تاثیر آن در قابلیت اطمینان شبکه

رمضانعلی قربانی
05136103176

مصوب

خارج از شركت
29

بررسی و مطالعه فرونشست و تعیین تأثیر آن بر اجزاء شبکه برق

30

اثرات مخرب حمالت الکترومغناطیسی بر پستهای انتقال و فوق توزیع و ارائه
راهکارهای مقابله با آن با رویکرد پدافند غیر عامل

31

بررسی و تحلیل مخاطرات طبیعی شبکه انتقال برق وتهیه اطلس مخاطرات شبکه

دفتر تحقیقات
05136103870
دفتر تحقیقات
05136103870
دفتر تحقیقات
05136103870

درحال بررسی
درحال بررسی

در حال بررسی

