
اهم فعاليت های دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات در سال 1396

 بخش تحقيقات 
  تصویب دو پروژه پژوهشی به مبلغ کل5040 میلیون ریال

  تصویب 21 پایان نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها تحت حمایت کمیته مرکزی تحقیقات شرکت برق منطقه ای اصفهان
  خاتمه دو پروژه پژوهشی در دست اجرا به مبلغ کل 2535 میلیون ریال

  خاتمه 9 پایان نامه تحصیالت تکمیلی تحت حمایت شرکت برق منطقه ای اصفهان
  تصویب 16 عنوان الویت پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان برای سال 1397

  انعقاد قرارداد حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان به مبلغ 2000 میلیون ریال
  

بخش مديريت پروژه
  بومی سازی رویه های مدیریت پروژه ابالغی از طرف توانیر

  کارتابلی کردن نرم افزار ارزیابی عملکرد مشاوران و پیمانکاران 
  تهیه روش اجرایی برای10 رویه از 12 رویه مدیریت پروژه ابالغی از توانیر
  تحت کنترل قراردادن پروژه هاي معاونت طرح و توسعه بالغ بر 200 پروژه

  انجام ارزیابي عملکرد مشاوران و پیمانکاران
  تهیه برنامه زمانبندي پروژه هاي جدید و بروز رساني پروژه هاي موجود

  تهیه گزارشات پیشرفت هر پروژه به صورت ماهیانه 
  اعمال تمدیدها در برنامه هاي زمانبندي مبنا

  تهیه بیش از نیمی از شاخص های استراتژی معاونت طرح و توسعه
  بازبیني دستورالعمل هاي گردش اطالعات پروژه ها

  
بخش آثار علمی

  تصویب 20 مقاله از مقاالت ارایه شده به »کمیته بررسی آثار علمی« و »همایش ایمنی«
  اتمام ترجمه 2 کتاب با عناوین: 1- اندازه گیری همزمان فازورها در شبکه قدرت و کاربردهای آن  2-  شاخص های کیفیت توان  در بازارهای آزاد 

  2 جلد کتاب در دست ترجمه 
  حمایت از 2 کنفرانس ملی و منطقه ای با عناوین:1- کنفرانس منطقه ای »مخابرات نوری بی سیم غرب آسیا« 2- کنفرانس ملی »ایده های نو در مهندسی برق«

  
بخش نيروگاه های توليد پراكنده

  بهره برداری از اولین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی ایران، در منطقه جرقویه اصفهان
  برگزاری 14 کمیته عالی نیروگاه های پراکنده و صدور حدود70 موافقت اولیه احداث نیروگاه خورشیدی که همگی منجر به صدور پروانه احداث سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران )ساتبا( شده اند.
  عقد قرارداد خرید تضمینی برق 10 شرکت با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران )ساتبا(

  انجام مطالعات بادسنجی و اخذ اطالعات باد یکساله در مناطق آغچه، پاتله شهرضا و بلداجی و تحویل اطالعات باد مناطق فوق به ساتبا
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