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تعیین نرخ بهینه تبادل انرژی در 

شبکه های توزیع فارس
مطالعات بازار برقاقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس

 حل و فصل مقوله اقتصادی برق به لحاظ هزینه-1

تهیه مدل ریاضي تعیین-2های مبادله ای لنرژی   

قیمت مبادله انریز در خطوط

با عنایت به تجدید ساختار صنعت برق ولوزوم بستر سازی و 

تدوین مقررات مالي و اقتصادی ناظر بر مبادله انرژی در خطوط 

انتقال و توزیع و سهم هر كدام از بازیگران بورس برق،الزم است 

كه مکانیزم محاسبه هزینه های مبادله انرژی در خطوط و سهم 

مالک خط و بهره بردار یا نگهدارنده خط تعیین و ابلغ گردد
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ارائه راهکار جهت بهره برداری از 

مولد های تولید پراكنده به صورت 

چزیره ای

تولیدات پراكنده و اثرات آن بر شبکه  های توزیعتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس

امروز كاربرد تولیدات پراكنده جهت تولید انرژی 

الکتریکي به عنوان راه حلي برای توسعه و كمک به 

كه عموما به . تامین انرژی سزیعا در حال رشد است

منظور تامین بارهای محلي و نزدیک آن ها طراحي 

مي شوند و اگر ظرفیت تولیدشان و پایداری شبکه 

اجازه دهد مي توانند حتي توان اضافي خود را به 

از دیدگاه كیفي این . شبکه های محلي تحویل دهند

واحد ها به منظور بهبود قابلیت اطمینان و اصالح 

ولتاژ شبکه و از دیدگاه كمي با هدف افزایش ظرفیت 

الکتریکي به وسیله تولید توان اكتیو استفاده مي شوند 

اما در كل استفاده از این واحد های تولید توان به 

 ها افزایش قابلیت اطمینان DGاز جمله مزایا و كاربرد های 

این بدان علت است كه در صورت قطع شدن . شبکه محلي است

 ها مي توانند برق محلي را تامین و خاموشي را DGبرق شبکه ، 

 ها در تامبن برق نیاز به DGاما كاركرد جزیره ای . رفع نمایند

در صورت تامین شرایط استاندارد حتي مي . شرایط خاص دارد

 های نصب شده در شهرک صنعتي بزرگ شیراز DGتوان از 

 هستند DGبرای تامین برخي صنایع مستقر در شهرک كه فاقد 

.استفاده نمود
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آنالیز فني و اقتصادی اصالح 

روشنایي معابر براساس عمر 

تجهیزات و با مقایسه اصالح 

روشنایي براساس عیب یابي پیش 

آمده چراغ ها

توزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس
طراحي، ساخت و بهینه  سازی تجهیزات الکتریکي شبکه  

های توزیع نیروی برق

دستیابي به بیشترین میزان بهره وری برای روشنایي 

معابر با بهینه سازی اقتصادی

یکي از مسائلي كه همیشه در سطح كارشناسي و مدیریتي مطرح 

است ، سطح مطلوب سرویس و نگه داری تجهیزات شبکه های 

برق است به گونه ای كه با كمترین هزینه بهترین نتیجه حاصل 

در این زمینه روشنایي معابر به دلیل تاثیر مستقیم و سریع . شود

آن در دیدگاه مردم و نیز رفاه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار 

.است
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بررسي ارتباط میان جو ایمني ، 

درک ریسک و مشاركت در مدیریت 

ایمني شركت توزیع

مطالعات ایمني، بهداشت و زیست محیطيعموميشركت توزیع نیروی برق استان فارس
 .ارتقاء سطح فرهنگ ایمني و پیشگیرانه از حوادث -1

ایجاد محیط امن- 3كاهش آمار حوادث  -2

به منظور كاهش آمار حوادث در محیط های كاری و ایجاد 

محیطي امن و در نتیجه كاهش هزینه های مربوطه ، افزایش 

بهره وری و از همه مهم تر حفاظت و صیانت از نیروی كار ، در 

یکي از . ایمني بایستي رویکرد پیشگیرانه مد نظر قرار بگیرد

ابزارهای مهمي كه در این مسیر مي تواند به مدیران كمک كند 

بسیاری از محققان معتقدند جو ایمني . است "ارزیابي جو ایمني"

. بر رفتار تاثیر مي گذارد و پیش بیني كننده ضروری رفتار است

به این ترتیب ضرورت بیشتر جو ایمني ، درک ریسک و مشاركت 

در مدیریت ایمني و همچنین بررسي ارتباط میان آن ها مشخص 

مي گردد
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آنالیز بارگذاری و عمر ترانسفورماتور 

بر میزان تلفات آن از طریق اندازه 

گیری میداني

توزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس
مطالعات، بهبود و بهینه سازی ترانسفورماتورهای شبکه 

توزیع

كاهش تلفات با ارائه الگوی مناسب جهت سرویس و 

تعمیرات ترانسفورماتورها در شبکه

یکي از مسائلي كه همواره نامشخص است عمر بهینه تجهیزات و 

استهالک آن هاست كه در این صورت نرخ خرابي افزایش مي 

با بررسي ترانسفورماتورهای با عمر مختلف كه در شبکه در . یابد

حال كار مي باشند و اندازه گیری میداني ، تاثیر عمر آن ها بر 

تلفات مورد بررسي قرار مي گیرد و سپس با بررسي هزینه های 

تلفات و تعمیر و نگهداری عمر بهینه ترانسفورماتورها را ذخیره 

مي كند
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ارزیابي ریسک فاكتورهای ارگومیک 

و تعیین ارتباط آن با اختالالت 

اسکلتي عضالني و تهیه بانک 

اطالعات داده های آنتروبومتری 

كاركنان شركت توزیع برق استان 

فارس و ارائه مشخصات فني ابزارها 

و تجهیزات كاری هر فرد با توجه به 

نوع فعالیت

مطالعات ایمني، بهداشت و زیست محیطيعموميشركت توزیع نیروی برق استان فارس

تعیین •شناسایي ریسک فاكتورهای ارگومیک  •  

تعیین مشاغل •اولویت بندی اقدامات اصالحي   

تعیین شیوع عالئم اسکلتي عضالني در •خطرناک   

تعیین بار كار •تعیین محتوای شغلي  •كاركنان   

ذهني كاركنان

بیماری های اسکلتي عضالني یکي از شایع ترین عوارض ناشي از 

از دالیل . كار مي باشند كه در اغلب مشاغل گزارش شده اند

عمده این بیماری ها شرایط نامناسب ارگومي شغلي مي باشد كه 

در این پروژه سعي بر این است كه ریسک . ابعاد مختلفي دارد

فاكتورهای ارگومیک شناسایي و با روش های رایج مورد ارزیابي 

قرار گیرند ، از طرف دیگر با بررسي شروع اختالالت اسکلتي 

عضالني در بین كاركنان تصور كلي این عوارض مشخص شود و 

ارتباط آن با ریسک فاكتورهای ارگومیک تعیین گردد در نهایت 

.اقدامات اصالحي به منظور رفع مشکالت پیشنهاد گردد
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بررسي جایابي بهینه سازی كنترل از 

راه دور بار مشتركین و عملکرد 

مانیتورینگ در شبکه های توزیع

هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه  های برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس
كاهش هزینه های استاني •كاهش مصرف  •  • 

افزایش سرعت عمل كنترلي

با كنترل ورود و خروج مشتركین در ساعات اوج بار و طبق 

روشهای استراتژیکي مدیریت بار ، بار ساعات اوج شركت توزیع 

مدیریت شده و با كنترل بار مشتركین زیر مقدار بحراني ، فاصله 

تا بار اوج برای فیدر های و  (در حال كنترل)بین پین بار موجود 

شبکه بر طبق استاندارد قابل اعمال است كه خود به نگه داشتن 

شبکه تحت شرایط حوادث سخت و ایجاد قابلیت اطمینان كافي 

.منجر مي شود
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آنالیز مشکالت پیش آمده برای 

سیستم های حفاظتي شبکه های 

 كیلو ولت و ارزیابي فني و 20

اقتصادی آن با استفاده از رله های 

ثانویه

حفاظت شبکه های توزیع نیروی برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس
باال بردن قابلیت اطمینان شبکه و حل مشکالت 

حفاظتي با ارائه راه حل های كاربردی

با توجه به مشکالت تجهیزات حفاظتي موجود در شبکه های 

توزیع ، در این پروژه مي بایست با بررسي مشکالت این تجهیزات 

براساس عملکرد و سابقه آن ها در سالهای گذشته ، وضعیت 

موجود به طور كامل در یک منطقه نمونه شامل شبکه های 

هوایي و زمیني مورد بررسي قرار گرفته و سپس كارآیي رله های 

ثانویه ، ریکلوزر و سکسن الیزر در شبکه های توزیع از نظر فني 

در پایان بر اساس نتایج . و اقتصادی مورد ارزیابي قرار گیرد

ارزیابي صورت گرفته شده در این پروژه نسبت به ارئه راهکار 

.توسط محقق اقدام شود
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بهبود حاكمیت فناوری اطالعات در 

سازمان مطابق با استانداردهای 

 Improving ITموجود 

Governance

سیستم های مدیریت فن آوری اطالعاتعموميشركت توزیع نیروی برق استان فارس

ارائه سند حاكمیت فناوری اطالعات جهت اداره توزیع 

ارائه مدل های سفارشي  •: برق شیراز با اهداف زیر

ارائه راه حل های دارای  •شده جهت سازمان مذكور 

قابلیت پیاده سازی با توجه به وضعیت فعلي سازمان 

ارائه تحلیل فاصله وضعیت موجود با وضعیت  •ها 

ارائه راه حل هایي جهت بهینه  •مطلوب در سازمان 

سازی وضعیت فعلي فناوری اطالعات در سازمان ها

حاكمیت فناوری اطالعات در واقع بخشي از حاكمیت سازمان 

نظامي كه كاربرد ": مي باشد كه به صورت زیر تعریف مي شود

این نظام شامل . " را هدایت و كنترل مي نمایدICTفعلي و آتي 

 برای پشتیباني از ICTارزیابي و هدایت پروژه ها و برنامه های 

فعالیت های سازمان، پایش و كنترل نحوه اجرای آن ها برای 

استراتژی و سیاست . دستیابي و تحقق اهداف سازمان مي باشد

 در سازمان از محورهای اصلي ICTهای بکارگیری و استفاده از 

كاهش هزینه های  •: توجیه فني و اقتصادی. این نظام مي باشد

مدیریت مولفه  •سرباز و افزونه در حوزه كسب و كار الکترونیکي 

استانداردسازی  •های تاثیرگذار در حوزه كسب و كار الکترونیکي 

ایجاد بستری  •مولفه های محرک در حوزه فناوری اطالعات 

كاهش  •جهت ارزیابي و شناسایي نقاط ضعف و قوت سازمان 

هزینه های مرتبط با توسعه آینده محرک های فناوری اطالعات 

كاهش فاصله های مرتبط با نحوه استقرای  •در سازمان ها 

وضعیت فعلي با استانداردهای جهاني
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تحلیل اطالعات مانیتورینگ 

صنایع،تهیه پروفیل بار و شناسایي 

سهم تجهیزات مختلف در مصرف 

برق و ارایه راهکاری كم هزینه 

بمنظور بهینه سازی مصرف

پایش و كاهش تلفات شبکه  های توزیع برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس

بررسي سهم •كاهش پیک در بخش صنعت  •  

 تجهیزات مختلف در مصرف برق و رویه های

 بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند صنعت نمونه به

.همراه آنالیز اقتصادی

صنایع دارای الگوی بار متفاوتي بر حسب نوع فعالیت، محصول 

با توجه به فراهم بودن . تولیدی و شیفت های كاری مي باشند

مانیتورینگ بار صنایع با قدرت قراردادی یک مگاوات و باالتر 

نسبت به تحلیل این اطالعات و تهیه پروفیل بار مصرفي اقدام 

شده، سهم تجهیزات مختلف در مصرف برق مشخص و رویه های 

بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند صنعت های نمونه به همراه 

.آنالیز اقتصادی بررسي مي گردد
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تعیین عوامل موثر بر استقرار 

سیستم مدیریت دانش در شركت 

توزیع نیروی برق فارس

مطالعات كیفیت و بهره وریاقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس
شناخت عوامل تأثیرگذار بر سیستم در مدیریت 

دانش، جهت استقرار این سیستم در شركت توزیع

مدیریت دانش با توجه به نقش مهمي كه در تبدیل دانش ذهني 

به دانش عیني ایفا مي نماید دارای نقش مهمي در تحقق اهداف 

سازمان هایي است كه دارای تفکرخالق و نوآور در رأس هرم 

فرهنگ، : كه در این راستا عوامل موثر مانند. سازماني هستند

فن آوری، انگیزه و دیگر عوامل مورد بررسي قرار مي گیرد و به 

بررسي و آنالیز استقرار مدیریت دانش در شركت توزیع نیروی 

.برق فارس پرداخته مي شود
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سنجش تأثیر سیستم مدیریت دانش 

بر توانمند سازی نیروی انساني در 

شركت توزیع برق استان فارس

مطالعات كیفیت و بهره وریاقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس

بررسي تأثیر سیستم مدیریت دانش بر تشکیل نیروی 

انساني توانمند و مشخص نمودن عوامل موثر بر 

كاركرد پرسنل جهت ارتقاء سطح دانش و یادگیری 

.پرسنل

اهمیت نیروی انساني به عنوان مهمترین منبع هر سازماني امری 

در دنیای پرچالش كنوني با . ثابت شده و غیر قابل انکار است

توجه به رقابت شدید سازمان ها جهت بقاء نیروی انساني و 

در این پژوهش با توجه عوامل . توانمند ایجاد تمایز را در پي دارد

كلیدی افراد و كاركنان، بطوریکه دانش، تجربه و مهارت های افراد 

مي تواند هزینه ها، سرعت و كیفیت ارائه خدمات را به شدت تحت 

.تأثیر خود قرار دهد، كه این عوامل بررسي و آنالیز مي گردد
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كاربرد نسبت های مالي در ارزیابي 

عملکرد مدیریت ها
مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایي هااقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس

ایجاد رقابت بین مدیریت ها جهت افزایش كارایي، 

كاهش هزینه های جاری در مدیریت ها با در نظر 

گرفتن شاخص های به دست آمده

با در نظر گرفتن نسبت های مالي كه خود به چهار گروه كلي 

طبقه بندی مي شود كه مهمترین آن نسبت های نقدینگي مي باشد 

كه توانایي واحد های مدیریتي را در پرداخت هزینه های 

كوتاه مدت، با این نسبت بصورت عدد و یا درصد از مقایسه 

دارایي های جاری یا اجناس و اقالم موجود در مدیریت ها نشان 

كه در این پژوهش عملکرد مالي مدیریت ها را به . داده مي شود

نسبت های مذكور تبدیل نموده و در نهایت با هم مقایسه 

.مي نماییم
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تعیین روش مدرن جهت محاسبه 

قیمت تمام شده، خدمات ارائه گردیده 

به مشتركین

مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایي هااقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس

تمركز و انجام فعالیت های سود آور و كاهش 

فعالیت های دارای سود كمتر یا زیان به گونه ای كه 

نیازهای ارائه خدمات به مشتركین بطوز كامل پوشش 

داده شود

تعیین قیمت تمام شده محصوالت و خدمات و تنظیم و ارائه 

اطالعات مربوط به نحو مناسبي كه برای راهنمایي مدیران و 

. صاحبان سازمان در جهت كنترل عملیات آن قابل استفاده باشد

این پژوهش مي تواند به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب 

شده كه اطالعات موثری در جهت انجام مذاكرات آگاهانه شركت 

در مناقصات، تشخیص ظرفیت های تولیدی به محصوالت سودآور 

و راهبردی و سرمایه گذاری های جدید در اختیار مدیران عالي 

.قرار دهد 
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آنالیز فني و اقتصادی بهینه سازی 

مصارف روشنایي مشتركین 

تعرفه های مختلف

كاهش پیک بارپایش و كاهش تلفات شبکه  های توزیع برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس

مصارف روشنایي سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود 

اختصاص مي دهند لذا سنجش عوامل تأثیرگذار در نیاز به 

و استفاده از تجهیزات ... روشنایي از قبیل نوع فضا، دقت كار و 

هوشمند برای كنترل و بهینه سازی مصرف از لحاظ فني و 

.اقتصادی انجام مي گیرد
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هزینه یابي بر مبنای فعالیت و 

تعیین روش قیمت گزاری فعالیت 

های مختلف سازمان

مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایي هااقتصادی و مدیریتي, مطالعات كالن انرژیشركت توزیع نیروی برق استان فارس

 پیاده سازی بودجه ریزی عسازی بودجه ریزی-1

3اتصال بودجه ریزی با اهداف استراتژیک -2عملیاتي  -

استقرار-4محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها   

سیستم هزینه یابي بر مبنای فعالیت

فراگیر شدن ادبیات بودجه مدرن در سطح سازمان ها و ضرورت 

ایجاد پیوند میان شاخصه های عملکرد و بودجه ریزی ایجاد 

در .سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را ضروری كرده است

این سیستم و با پیاده سازی فرایند هزینه بایي بر مبنای فعالیت 

اطالعات موثری در راستای انجام امورسازماني و محاسبه قیمت 

تمام شده فعالیت جهت تصمیم گیری بهتر در اختیار مدیران 

سازمان قرار مي دهد و همچنینمي توان فعالیت های انجام 

گرفته را بر اساس اولویت های بدست آمده پایش كد و با بدست 

آوردن ارزش واقعي فعالیت های سازماني براساس هزینه های 

صورت گرفته راهکار جدیدی جهت افزایش بهره وری و توانا 

.كردن زمان فرایند ها اتخاد نمود
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استفاده از الگوریتم های تکاملي در 

بهینه سازی قرائت و توزیع 

pmصورتحساب مشتركین و 

هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه  های برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس

پیدا كردن روش های بر مبنای جستجوی تصادفي كه 

از مدل سازی تکامل بیولوژیکي طبیعي الگوبرداری 

كه آن ها بر روی پاسخ های ممکني كار .شده اند

كنند كه از ویژگي برتری برخوردار و نیز بقا نسل 

بیشتری دارند كه تخمین نزدیک تری از پاسخ بهینه 

 بررسي عملکرد pmبدست مي آید به عنوان مثال در 

نگهداری و تعمیرات موجود كه از نظر بهینه بودن و 

در صورت عدم اجرای بهینه فعالیت استفاده از 

الگوریتم های تکاملي جهت یافتن راه حل بهینه به 

عنوان شرایط مطلوب تا بتوان مدیریت بهره وری و 

منابع انساني و منابع مالي با در نظر گرفتن فاكتور 

زمان به عمل آورد كه تابع اولیه آن را مي توان 

نگهداری و تعمیرات بهینه تاسیسات در نظر گرفت و 

تابع ثانویه را قابلیت اطمینان هدف ،نیروی انساني 

ماهر ،بازه زماني هدف،بودجه تخصیصي،شرایط بهره 

برداری،تحلیل حوادث تجهیزاتي ،تحلیل حساسیت و 

اقلیم هدف در نظر گرفت

لگوریتم های تکاملي شامل الگوریتم هایي جهت جستجو است 

كه در آن عمل جستجو از چندین نقطه در فضای جواب به 

مسالئل بهینه سازی قرائت و .منظور یافتن پانچ بهینه مي باشد

توزیع صورتحساب مشتركین و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

ای است كه راه حل های عادی و چاره سازی نیست زیرا كه 

و یا .تحلیلي برای آن ها وجود ندارد یا تحلیل بسیار مشکلي دارند

پیچیده گي ،متغیر ها و پارامترها بسیار مسئله،انبوه ای از راه 

حل ها و نه لزوماجواب مسئله را پیش روی مهندسین مي گذارد 

كه امکان محک و ارزیابي تمام راه حل ها به دلیل تعداد بسیار 

زیاد وجود ندارد
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تخمین طول عمر ترانس های 

پرظرفیت بر اساس نتایج اندازه 

گیری آزمایشگاهي مونومرها موجود 

در روغن ترانس

توزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس
مطالعات، بهبود و بهینه سازی ترانسفورماتورهای شبکه 

توزیع

بتوان تخمین طول عمر ترانس های پرظرفیت بر 

اساس نتایج اندازه گیری آزمایشگاهي مونومرها 

موجود در روغن ترانس بدست آورد

ترانسفورماتور مهمترین و گرانترین تجهیز در سیستمهای قدرت 

خروج ترانسفوورماتور از مدار در اثر بروز . محصوب مي شود 

اهمیت و جایگاه . باعث وارد خسارات جبران ناپذیری خواهد شد 

ترانسفورماتور در سیستم قدرت ایجاب مي كند كه در كلیه 

مراحل طراحي ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور 

امروزه بحث نگه داری در . دقت بسیار باالیي دلحاظ شود 

سیستم قدرت بخصوص در مورد ترانسفورماتور ها مرد توجه قرار 

گرغته و بعنوان عاملي كه مي تواند در بهبود و باال بردن عمر 

تجهیز و نیز در باال بردن قابلیت اطمینان تجهیز و كل سیستم 

عمر ترانسفورماتورها تابعي از .مؤثر باشد ، قلمداد مي شود 

شرایط بهره برداری وتنش هایالکتریکي، حرارتي ومکانیکي وارده 

كه این تنشها باعث تخریب عایق .برترانسفورماتور مي باشد 

كاغذی درحضور رطوبت واكسیژنخواهد شددراین حالت سطح 

كاغذ كه در تماس مستقیم با روغناست بتدریج تغییررنگ داده 

و با توجه به اینکه یکي از مواد عایقي كه در روغن . وتیره میشود

كه مونومر موادی هستند .نسوز حل مي شود پلیمر مي باشد 

تشکیل شده از مولکولهای واحدكه از پیوستن آنها بسپار یا پلیمر 

كه این مونومر ها را مي توان برای شناسایي . به وجود مي آید

تخمین طول عمر ترانسفورماتور های پر ظرفیت كاربرد داشته 

باشند
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تدوین الگوی مدیریت برون سپاری 

سیستم های اطالعاتي در شركت 

توزیع برق استان فارس

سیستم های مدیریت فن آوری اطالعاتعموميشركت توزیع نیروی برق استان فارس

ارائه مدلي جهت چرخه حیات برون سپاری توسعه 

محصول نهایي . نرم افزار ها و پوشش نیاز ها كارفرما 

فاز  •در چهار بخش دوره ای پیش از عقد قرارداد 

شامل تعریف نیازمندیها :(دوره پیش از قرارداد)اول

،برنامه ریزی و تعیین استراتژی برون سپاری و روش 

شامل :(دوره تنظیم قرارداد)فاز دوم •انتخاب پیمان 

فرآیند تنظیم و انعقاد قرارداد ،مبادله و انتقال 

دوره انجم )فاز سوم •اطالعات اولیه مورد نیاز 

شامل فعالیت های مرتبط با نظارت بر حسن :(پروژه

فاز  •انجام كار در زمان تولید و اجرای پروژه 

شامل فرآیند ارزیابي :(دوره تحویل و استقرار)چهارم

محصول و تصمیم در مورد چگونگي پشتیباني از نرم 

افزار تولیدی

پیشرفت و پیچیدگي –با توجه به نیازهای الیه و كسب و كار 

شتاب تحوالت فن آوری اطالعات بزرگ شدن –تکنولوژی 

سازمانها و افزایش هزینه ها نیاز به تدوین الگوی جامع مدیریت و 

كنترل مراحل برون سپاری سیستم های اطالعاتي به عنوان یکي 

از اصلي ترین بخش های فرآیندفن آوری اطالعات و ارتباطات در 

سازمان مي باشد كه هم اكنون از زمان تعریف كار تا زمان 

تحویل سیستم و هم چنین جهت تحویل سیستم الگو وروش 

مشخصي وجود نبوده و نیاز است با بررسي اهداف استراتژیک 

شركت استانداردها و مدل های موجود یک مدل مناسب جهت 

چرخه حیات برون سپاری توسع نرم افزار ها در شركت تعیین 

گردد تا فرآیند برون سپاری نرم افزار ها با موفقیت صورت پذیرد 

و مدل پیشنهادی جوابگوی كلیه فعالیت های مرتبط با تهیه و 

استقرار یک سیستم مناسب باشد
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ساخت اسپری عایق جایگزین 

روكش سیم های هوائي
حفاظت شبکه های توزیع نیروی برقتوزیعشركت توزیع نیروی برق استان فارس

هدف از این پروزه ساخت مواد عایقي بصورت اسپری 

كه كلیه خواصي عایقي (محصول نهائي)مي باشد

.روكش های فعلي مورد استفاده را دارا باشد

پس از ساخت هادی های هوائي روكش دار،استفاه از ان ها در 

از نظر اقتصادی .شبکه های توزیع به شدت رایج شده است

استفاده از این هادی ها با توجه به یرآق آالت ویژه ای كه دارند 

چنانچه .قیمت احداث خط را گاها تا دو برابر لفزایش داده است

بتوان مواد عایقي را بصورت اسپریساخت تا فقط مواضعي از خط 

به .كه خطر اتصالي و یا تحلیه جزئي وجود دارد استفاده نمود

.لحاظ اقتصادی اولویت باالئي دارد
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