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ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم 

های هوشمند در شبکه توزیع جهت بهبود 

شاخص های قابلیت اطمینان

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
توزيع

حفاظت شبكه هاي 

توزيع نيروي برق

استفاده از سيستم هاي هوشمند و اتوماسيون شبكه در شبكه هاي هاي توزيع باعث بهبود 

هدف از تعريف پروژه بررسی روشهاي مختلف . قابليت اطمينان گرديده ولی هزينه بر می باشد 

هوشمند سازي شبكه با توجه به تجهيزات و ساختار شبكه و تعيين روشهاي بهينه كه توجيه 

.اقتصادي داشته باشند 

1398از لحاظ اقتصادي در جهت توزيع ميزان انرژي توزيع نشده نقش بسزايی ايفا خواهد نمود

2

امکان سنجی استفاده از ذخیره سازهای انرژی 

در شبکه توزیع نیروی برق استان البرز جهت 

عبور از پیک تابستان

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
توزيع

افزايش قابليت 

اطمينان شبكه  هاي 

توزيع برق

اقتصادي ذخيره سازهاي مختلف انرژي تحليل پيک انرژي مورد نياز در توزيع البرز - تحليل فنی

انتخاب ذخيره ساز مناسب در توزيع البرز حل مشكل پيک بار

مرتفع نمودن انرژي برق توزيع نشده در زمان پيک آثار روانی اجتماعی خاموشی ها اولويت پيشنهاد شده به بررسی 

بررسی باتري هاي ليتيومی و ديگر انواع باتري هاي . استفاده انواع مختلف ذخيره ساز ها در شبكه توزيع البرز تاكيد دارد 

موجود ، خودرو هاي برقی و هر تجهيز ديگري كه بتواند به عنوان ذخيره ساز به كار رود ، در طرح مساله مذكور می 

هر چند كه شركت توزيع خراسان نيز اين اولويتت تحقيقاتی را داشته باشد و ليكن بررسی اين امر مهم در شركت . گنجد 

پيک بار تابستان مساله مهمی است كه توزيع البرز با آن مواجه . توزيع البرز با توجه به ساختار متفاوت آن ضروري است 

بنابراين نياز است از محققين شايسته كشور . است كما اينكه مساله شركت توزيع ديگر من جمله خراساتن نيز می باشد 

. دعوت شود بر روي چگونگی و محل هاي نصب و تحليل ذخيره سازهاي مختلف در شبكه توزيع البرز تحقيق نمايند 

.همانطوري كه مستحضر هستيد تصويب يک اولويت ، به معناي دعوت از محقيقن است 
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بررسی وتحلیل بازگشت پذیری شبکه توزیع 

برق استان البرز در بحرانهای طبیعی و ارائه 

راهکارهای عملی برای افزایش آن

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز

مطالعات 

, كالن انرژي

اقتصادي و 

مديريتی

مطالعات مديريتی و 

راهبري شركت هاي 

برق

مدلی براي استحكام زنجيره تامين مرتبط با طراحی اطالعات زنجيره تأمين و برنامه ريزي 

اختالالت در زنجيره تأمين از ديدگاه . مستمر فرآيندهاي برقرسانی به مشتركان ، پيشنهاد ميكند

برنامه ريزي تداوم فعاليت هاي شركت توزيع مشخص می شود

با استفاده از روش هاي نوين علمی . افزايش مقاومت شبكه در برابر بحران هاي طبيعی و غير مترقبه مانند سيل و زلزله 

از قبيل بازآرايی شبكه و مقاوم سازي
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تحلیل داده های موجود سازمان جهت بهبود 

ارایه خدمت به مشترکین

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز

مطالعات 

, كالن انرژي

اقتصادي و 

مديريتی

خدمات مشتركين، 

همكاري و تبادل 

اطالعات توزيع و 

مشتركين

بهبود فرايند تصميم گيري سازمان با استناد به- استخراج اطالعات مصرف مشتركين  -  

ارائه راهكارهايی بمنظور كاهش ميزان مصرف مشتركين با- اطالعات مربوط به مشتركين   

كاهش هزينه ها و افزايش درآمد سازمان- توجه به رفتار آنها 

لزوم مطالعه و بررسی رفتارهاي مشتركين به منظور پيش بينی الگوهاي مصرف آنها و در نتيجه بهبود روش هاي ارائه 

مديريت رفتار مشتركين از طريق ارائه تحليل هاي پيشرفته از رفتار - خدمات تهيه برنامه هاي كاربردي و عملياتی 

بهبود عملكرد - پيش بينی رفتار مشتركين - ارائه برنامه تعرفه بندي منعطف بر اساس ميزان مصرف مشترک - مشترک 

و بهبود روش هاي ارائه خدمات
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تهیه نقشه راه و معماری سازمانی 

هوشمندسازی مدیریت مصرف برق مبنی بر 

و تحلیل های  (IOT)فناوری اینترنت اشیاء 

پیشرفته عمیق

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
عمومی

سيستم هاي 

مديريت فن آوري 

اطالعات

متمركزسازي و هدايت- تهيه نقشه جامع هوشمندسازي مديريت و بهينه سازي مصرف برق  -  

كاهش هزينه هاي مرتبط با- فعاليت هاي هوشمند سازي واحدهاي مرتبط در مديريت مصرف   

مديريت توليد و توزيع و مصرف

- لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تكنولوژي روز و توجه به مباحث جديد در زمينه روش هاي نوين ارائه خدمات 

تغيير سيستم قيمت گذاري تعرفه مصرف برق بر اساس  - IOTكاهش ميزان مصرف برق با بهره گيري از فناوري 

سند جامع معماري سازمانی اطالعات و داده هاي مرتبط با اينترنت اشياء- تحليل عميق 
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تدوین پیش نیازهای فنی و امنیتی راه اندازی 

سیستم ابری در شرکت توزیع نیروی برق 

استان البرز و دستاوردهای آن

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
عمومی

سيستم هاي نرم 

افزاري كاربردي 

صنعت برق

حذف محدوديت فضاي ذخيره سازي  - Cloudنگهداري و دسترسی به داده ها در بستر 

- كاهش نقص و خرابی و از دست رفتن اطالعات - صرفه جويی در زمان و هزينه - فيزيكی 

در دسترس بودن - افزايش توسعه پذيري - كاهش هزينه تعمير و نگهداري و خريد تجهيزات 

توجه به مسائل امنيتی و ارتقاء آن سيستم هاي ابري به عنوان راه - سرويس ها و اطالعات 

. حلی جهت كاهش هزينه هاي جمع آوري، ذخيره و پردازش اطالعات و داده ها مطرح گرديدند

 اگرچه توسعه اين فناوري منوط به استفاده از ساير فناوري ها مانند كالن داده و  موبايل می 

دغدغه بسيار مهم در توسعه سيستم هاي ابري، امنيت و حريم خصوصی داده ها می باشد . باشد

  در . كه ضروري است برنامه اي جامع جهت محافظت از داده ها و اطالعات شركت صورت پذيرد

با در نظر گرفتن شرايط فوق، .  همين راستا، می بايستی قوانين و  مقررات الزم نيز تدوين گردد

ضروري است كه برنامه جامعی جهت تهيه پيش نيازهاي فنی، حقوقی و  امنيتی توسعه سيستم 

. هاي ابري صورت پذيرد

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تكنولوژي روز و توجه به مباحث جديد در زمينه ذخيره سازي و دسترسی به اطالعات 

ارائه سرويس ها و اطالعات در حداقل زمان ممكن- كاهش هزينه هاي خريد و نگهداري تجهيزات 
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آنالیز و برآورد زیان های مستقیم و غیر 

مستقیم حوادث انسانی شرکت توزیع برق البرز

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
عمومی

مطالعات ايمنی، 

بهداشت و زيست 

محيطی

دسته بندي انواع حوادث رخ داده در شركت هاي توزيع به همراه زيان هاي مستقيم و 

غيرمستقيم آنها برآورد ريالی زيان هاي مستقيم و غيرمستقيم هر دسته از حوادث براي شركت 

هاي توزيع برق، افراد آسيب ديده و جامعه مقايسه هزينه هاي حوادث با هزينه هاي ايمن سازي 

جهت پيشگيري از وقوع آنها و با توجه به اينكه اهداف جزء پروژه ذكر شده است بنابراين 

چارچوب و مراحل انجام كار مشخص می باشد اما اينكه از چه مدل و تكنيكی براي آناليز و 

برآورد هزينه ها استفاده شود بستگی به نظر محقق دارد كه با توجه به اطالعات و داده هاي 

موجود، داده هاي مورد نياز ، زمان و منابع موجود ، ميزان دقت و صحت مورد نياز ، كارا و 

محقق آن را انتخاب و به تاييد كارفرماي ... اثربخش بودن مدل، اشراف علمی محقق به مدل و 

.پروژه می رساند

-ملموس نبودن هزينه هاي حوادث براي مديران - فقدان برآورد اقتصادي هزينه هاي حوادث در شركت هاي توزيع برق 

وجود تفكر هزينه زا بودن ايمنی
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احصاء تکالیف و تدوین فرآیندها و اسناد 

حقوقی الزم در خصوص حوادث ناشی از کار 

بعد از حادثه –حین حادثه  –قبل از حادثه 

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
مطالعات حقوقیعمومی

1-   كاهش هزينه هاي3 كاهش هزينه هاي دادرسی 2كاهش پرونده هاي كيفري عليه برق 

 كاهش مسئوليت اجتماعی شركتهاي توزيع برق4كارشناسی كارشناسان رسمی دادگستري 

كه شركت توزيع برق ) شامل هزينه هاي دادرسی و دياتی(خسارت بسيار زيادي ناشی ازتشكيل پرونده هاي قضايی 

بايستی پرداخت نمايد
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بررسی سیاست تقنینی تخریب تاسیسات برق 

و ارائه راهکارهای مناسب مقابله با آن در 

استان البرز

شركت توزيع نيروي 

برق استان البرز
مطالعات حقوقیعمومی

اهداف . هاي سياست جنايی تقنينی ايران در زمينه كنترل تخريب تاسيسات برقی¬تعيين ويژگی

- 2-5. تعيين محاسن سياست جنايی تقنينی ايران در زمينه تخريب تاسيسات برقی-1-5فرعی 

تعيين - 3-5. تعيين معايب سياست جنايی تقنينی ايران در زمينه تخريب تاسيسات برقی

ارايه -4-5. خالءهاي موجود در سياست جنايی تقنينی ايران در زمينه تخريب تاسيسات برقی

پيشنهادهاي الزم در جهت اصالح قوانين موجود به منظور تدوين سياست جنايی تقنينی مناسب 

.در كنترل تخريب تاسيسات برقی

اقدامات خرابكارانه در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومی مانند برق، هم اكنون به يكی از معضالت شركتهاي 

-خرابكاري تأسيسات برقی عالوه بر آنكه در تأمين نيازمندي. رسانی عمومی در كشور ايران تبديل شده است¬خدمات

امنيتی روبرو ساخته و تهديد جدي عليه نظم  ¬تواند كشور را با چالش¬نمايد، می-هاي اساسی مردم اخالل ايجاد می

تدوين قوانين و مقررات جزايی و مشخص نمودن نحوه برخورد جزايی با تخريب كنندگان اين . عمومی محسوب شود

تجزيه و تحليل مواد قانونی و مقررات و به . هاي حفاظت از تاسيسات زيربنايی برق است¬قبيل اموال از مهمترين راه

طور كلی سياست جنايی ايران حاكی از آن است كه عليرغم اثرات منفی بسيار زياد خرابكاري درتأسيسات برقی، تبعات 

گذاران جنايی مشخص و محرز نگرديده و به تبع آن به طور كلی اقدامات پيشگيرانه -سوء ناشی از آن هنوز بر سياست

مسايل فوق، . مؤثري اعم از كيفري و غيركيفري در ايران راجع به پديده خرابكاري در تأسيسات عمومی برقی وجود ندارد

سياست تقنينی ايران . رساند-ضرورت تحقيق در خصوص سياست جنايی ايران در قبال خرابكاري تأسيسات برقی را می

پارچه در خصوص مقابله با اين نوع از تخريب كه ¬حاكی از آن است كه اوالً قانونگذار، تصويب قانون مشخص و يک

ثانياً سياست متمركز بر . نمايد را با اهميت ندانسته¬وسايل و تأسيسات اقتصادي و اجتماعی جامعه را هدف گيري می

اين در حالی است كه امروزه كشورهاي پيشرفته، نظام كيفري وسياست جنايی . پيشگيري را اصوالً مدنظر قرار نداده است

رو ضروري ¬از اين. اند¬هاي نوظهور مانند جرايم برقی متحول ساخته¬هاي مجرمانه و پديده¬خود رابر اساس واقعيت

اند، با درک اين مهم، در اين ¬است كشور ايران نيز همانند كشورهايی كه اين جرم را در حقوق كيفري ملی خود قرار داده

زمينه، قوانين كارآمد تصويب نموده و بخشی از سياست جنايی تقنينی ايران را به پيشگيري از آن اعم ازكيفري و 

كه قانون جامع و مستقل و كاملی براي حمايت از اين تاسيسات به ¬از طرف ديگر تا زمانی. غيركيفري اختصاص دهد

هاي ايران بتوانند با سياست كيفري ¬آوري و تنقيح شوند، تا دادگاه¬تصويب نرسيده، ضروري است قوانين پراكنده جمع

.مصداقی موجود، به منظور مقابله مؤثر با تخريب تأسيسات برقی موفق و عادالنه عمل نمايند
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