
دالیل اولویت داشتناهداف مورد انتظار و محصول نهایي طرحزیرمحورمحور اصليعنوان تحقيقردیف

1
هشکضی  )هغالغ ٍ تشسسی اهکاى ایجاد هشاکض کٌتشل ضثکِ 

دس استاى (ٍ هٌغمِ ای 
تَصیغ

کٌتشل ضثکِ ّای تَصیغ 

ًیشٍی تشق

ًاخَاستِ  )تْثَد هستوش دس فشایٌذ کٌتشل ، ًظاست ٍ هذیشیت خاهَضی ّای 

دس استاى ٍ استمای سغح سضایت هٌذی ٍ تکشین هشدم  (ٍ تشًاهِ سیضی ضذُ 

ٍ هطتشکاى تشق

تمسین کٌتشل ًٍظاست دس سغح استاى تِ سِ تخص جْت - 2ضشٍست کٌتشل ، ًظاست ٍ پایص هَحش ٍ هغلَب فؼالیتْای ػولیاتی دس استاى - 1

ػذم ًیاص تِ سیستن تی سین تا پَضص - 4تخصصی کشدى هاًَسّا ٍ افضایص سغح اپشاتَسّا اص تکٌیسیي تِ کاسضٌاع - 3افضایص کیفیت کٌتشل 

کوتش ضذى ّضیٌِ ّای ایجاد - 6. کٌتشل تا کیفیت تْتش دس حثت خاهَضیْا اًجام ضذُ تا تواع ّای صَست گشفتِ تا هشاکض پاسخگَیی-5فشاگیش 

تستشّای هخاتشاتی ٍ اسکادا

2
اسائِ سٍضْای جذیذ دس ساستای ایجاد ّوضهاًی حفاظتی 

فیذ ّای ًوًَِ ضثکِ تَصیغ
تَصیغ

حفاظت ضثکِ ّای تَصیغ 

ًیشٍی تشق

اسائِ سٍضْای ػولیاتی دس جْت کاّص ّاسهًَیک ّای هضاحن دس ًماط -1

سفغ هطکالت اضاسُ ضذُ دس تٌذ فَق ٍ افضایص - 2اًذاصُ گیشی ضذُ 

.پایذاسی ضثکِ ػالٍُ تش تْثَد هطخصِ ّای کیفیت تَاى

 کیلٍَلت تِ ٍاسغِ ٍجَد تشخی 20هطکالت ایجاد ضذُ سٍی فیذسّای - 2افضایص لاتلیت اعویٌاى ، پایذاسی ضثکِ ، تْشُ تشداسی تْیٌِ - 1

.ضالتشّای هٌصَتِ دس هسیش خغَط، کِ الصم است اص ًظش حفاظتی ٍ کشدیٌِ کشدى سلِ ّای هَجَد ایي پشٍطُ اًجام ضَد

3
تاحیش هٌاتغ فتَ ٍلتائیک دس پایذاسی ٍلتاط ٍ کاّص تلفات 

استاى ّوذاى
تَصیغ

تَلیذات پشاکٌذُ ٍ 

ِ  ّای  احشات آى تش ضثک

تَصیغ

تؼییي تاحیش ایي هٌاتغ دس کاّص تلفات ٍ چگًَگی استثاط آًْا تا پایذاسی 

ضثکِ
تا تَجِ تِ ًصة سیستن ّای فتَ ٍلتائیک ٍ هیضاى افضایص آًْا ، ایي تشسسی ضشٍسی تِ ًظش هیشسذ

4
تؼییي تْیٌِ هکاى ٍظشفیت ًصة تَلیذات پشاکٌذُ جْت 

تذاٍم استفادُ اص ظشفیت ّای هَجَد پستْای صهیٌی
تَصیغ

تَلیذات پشاکٌذُ ٍ 

ِ  ّای  احشات آى تش ضثک

تَصیغ

تِ تؼَیك اًذاختي سشهایِ گزاسی جْت گستشش ضثکِ ّای فَق تَصیغ ٍ 

احذاث پست تْثَد ضاخص ّای فٌی ضثکِ

 استفادُ اص تَلیذ پشاکٌذُ دس ضثکِ تَصیغ تْثَد ضاخص ّای فٌی سا خَاّذ 63/20ّضیٌِ تاالی تَسؼِ ٍ احذاث ضثکِ فَق تَصیغ ٍ احذاث پست 

داضت

5
تؼییي تْیٌِ هکاى ٍ ظشفیت ًصة تَلیذ پشاکٌذُ جْت 

تذاٍم استفادُ اص ظشفیتْای هَجَد پستْای صهیٌی
تَصیغ

تَلیذات پشاکٌذُ ٍ 

ِ  ّای  احشات آى تش ضثک

تَصیغ

تِ تؼَیك اًذاختي سشهایِ گزاسی جْت گستشش ضثکِ فَق تَصیغ ٍ احذاث 

 کیلَ ٍلت ٍ ّوچٌیي تْثَد ضاخص ّای فٌی ضثکِ تَصیغ تا 63/20پست 

استفادُ اص ًصة تَلیذات پشاکٌذُ

 کیلَ ٍلت استفادُ اص تَلیذات ساکٌذُ دس ضثکِ تَصیغ تْثَد ضاخص ّای فٌی سا دس 63/20ّضیٌِ تاال تَسؼِ ضثکِ فَق تَصیغ ٍ احذاث پست - 1

صذٍس پشٍاًِ ٍ هجَصّای احذاث ًیشٍگاُ ّای خَسضیذی تِ تؼذاد صیاد دس سغح استاى هیثاضذ کِ الصم است هکاى ٍ هیضاى - 2پی خَاّذ داضت 

ظشفیت ایي ًیشٍگاُ ّا تا تَجِ تِ تستشّای هَجَد ضثکِ ّای تَصیغ ٍ پستْای فَق تَصیغ تِ عَس کاهل تشسسی ضذُ ، تا تتَاى اص ظشفیتْای 

هٌصَتِ تِ ًحَ هظلَب تْشُ تشد ٍ کوتشیي ّضیٌِ سا تِ هٌظَس تیجاد ضثکِ تَصیغ ٍ پستْای فَق تَصیغ تش ضشکت ٍ تؼالة آى تش تشق هٌغمِ ای 

.تحویل ًوَد

6

ساصی اًشطی ¬اهکاى سٌجی استفادُ اص فٌاٍسیْای رخیشُ

تشداسی اص ضثکِ تَصیغ ¬الکتشیکی تِ هٌظَس تْثَد تْشُ

استاى ّوذاى

اًشطی  ّای ًَ ٍ 

تجذیذپزیش

تَلیذ تشق تا استفادُ اص 

ُ  ساصی اًشطی رخیش

تشداسی اص ضثکِ تَصیغ دس ضشایظ فؼلی ٍ -تحلیل هطکالت ٍ هخاعشات تْشُ

آتی ٍ تشسسی ًَع فٌاٍسی رخیشُ اًشطی الکتشیکی لاتل کاستشد دس ضثکِ تش 

ّای ¬هثٌای هالحظات فٌی ٍ التصادی ٍ هغالؼِ احشات هخثت ٍ هٌفی عشح

هتفاٍت اتصال رخیشُ ساصّا دس ضثکِ تَصیغ

ّا، تشپایی تاصاس تشق ٍ هالحظات التصادی هشتَط تِ آى ٍ ًیض سفتاس ¬حضَس هٌاتغ اًشطی تجذیذ پزیش ٍ تَاى تَلیذی غیش لاتل پیص تیٌی آى

ّای تَصیغ ¬تشداسی اص ضثکِ¬تش دس تْشُ-هتفاٍت ٍ هتٌَع سوت تماضا دس سیستن لذست، ًیاصهٌذ استفادُ اص اتضاسّای کاسآهذتش ٍ پیطشفتِ

تَاًذ دس تضویي لاتلیت اعویٌاى، حفظ کیفیت تَاى، تسْیل ¬تکاسگیشی رخیشُ ساصّای اًشطی الکتشیکی دس چٌیي ضشایغی هی. تاضذ¬لذست هی

دس هذیشیت اًشطی ٍ افضایص تَاًوٌذی دس پذافٌذ غیش ػاهل هفیذ ٍ هؤحش تاضذ

7

تاصًگشی ٍ صحت سٌجی ػَاهل هَحش تش آستاًِ اًحشاف 

هجاص پیص تیٌی ًیاص هصشف دس صَست حساب خشیذ 

اًشطِی اص ضشکت هذیشیت ضثکِ تشق تا تاکیذ تش استاى 

ّوذاى

هغالؼات کالى 

التصادی , اًشطی

ٍ هذیشیتی

هغالؼات تَسع اًشطی
صحت سٌجی آستاًِ اًحشاف هجاصیکِ دس ضشایظ کًٌَی دس هحاسثِ جشاین 

پیص تیٌی ًیاص هصشف هَسد استفادُ لشاس هی گیشد
هذیشیت ّضیٌِ دس ضشکت تَصیغ

8
ضشایظ احشاص ضغل، ضشح  )تشسسی تاحیش عشاحی ضغل 

تش ػولکشد کاسکٌاى (ٍظایف

هغالؼات کالى 

التصادی , اًشطی

ٍ هذیشیتی

هغالؼات کیفیت ٍ 

ُ ٍسی تْش
تشسسی ضشح ٍظایف سٍضي ٍ هشتثظ تا کاس ٍ تؼییي ضشایظ احشاص هطخص تش ػولکشد کاسکٌاىعشاحی ضغل هثتٌی تش ػَاهل هَحش تش ػولکشد هَفمیت آهیض کاسکٌاى

9
تؼییي سْن تؼشفِ ّای هختلف دس تطکیل پشٍفیل تاس دس 

ساػات اٍد

هغالؼات کالى 

التصادی , اًشطی

ٍ هذیشیتی

خذهات هطتشکیي، 

ّوکاسی ٍ تثادل 

اعالػات تَصیغ ٍ 

هطتشکیي

لضٍم ضٌاخت سفتاس تاس جْت اخز ساّکاس ّای هذیشیت هصشفتؼییي هَلفِ ّای احش گضاس تش پیک تاس ٍ تْثَد تشًاهِ سیضی ّا



10
تشسسی ٍیظگی ّای ضشکتْای تَصیغ تِ ػٌَاى ساصهاى 

یادگیشًذُ ٍ ضٌاسایی هحذٍدیت ّا
ػوَهی

هغالؼات آهَصضی ٍ 

هْاستی هٌاتغ اًساًی

اسائِ هفَْهی اص ساصهاى یادگیشًذُ، تحج دس هَسد ضشٍست تخثیت ٍ - 1

هطخص - 2. ایجاد چٌیي ساصهاًی، هلضٍهات ٍ هطخصِ ّای آى هی تاضذ

ًوَدى هَاًغ ٍهحذٍدیتْای هَجَد دسصهیٌِ ساصهاى یادگیشًذُ ضشکت 

تَصیغ تِ ػٌَاى ساصهاى یادگیشًذُ

تغییش دس اعالػات ٍ ًَآٍسی ّای تکٌَلَطیکی تِ عشص تاٍس ًکشدًی سشیغ تَدُ ٍ جایی کِ سشػت تَسؼِ هحیظ ٍ جاهؼِ دائوا افضایص هی یاتذ، 

ساصهاى ّا ٍ هَسسات اًتفاػی تشای هَفك ضذى ًیاص داسًذ کِ تیاهَصًذ ٍ تغَس هستوش تْثَد یاتٌذ


