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 سيستم  مستقل اطمينان از ديد بهره بردار
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Reliability Constrained Maintenance Scheduling of Unit by Independent System 

Operator  
نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و فرانسه و عربی مجازند عنوان پايانهاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 بان انگلیسی ذكر شود. براي بقیه دانشجويان، عنوان بايستی به ز
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 : نامهتعداد واحد پايان – ب

 واحد 6

هاي مجهول و مبهم، بیان متغیرهاي بیان جنبهله و معرفی آن، طور كلی )شامل تشريح مسأبه اساسی تحقیق لهأبیان مس -ج

 تحقیق( : از مربوطه و منظور

اثرگذار در افق كوتاه مدت سیستم برداري از بهرهمقوله توسعه رقابت نه تنها روي هاي قدرت و در سیستمتجديدساختار 

ريزي . برنامهاستداشته درت هاي قمدت سیستممدت و بلندهاي میانريزيبرنامهنیز روي اي ، بلکه اثرات عمدهبوده

 شبکه ساختار درپس از تجديدمدت است كه ريزي میانترين مسائل در برنامهتعمیرات واحدهاي تولیدي يکی از مهم

 .هاي جديدي مواجه شده استهاي قدرت با چالش

نیاز براي افزايش سود نمايد كه واحدهاي نیروگاهی داراي آمادگی مورد فشار رقابتی تقاضا در بازار برق اقتضاء می

هاي ريزي شده واحدها نیز بايستی با قیمتهاي تولید برق باشند. اين در حالی است كه خروج هاي برنامهناشی از فرصت

آمادگی در هر ساعت و هر روز و ماه و همچنین اهداف تولید در نیروگاه متناسب باشند. در عین حال شركتهايی كه 

، بدلیل محدوديتهاي بودجه، منابع مالی محدود و مشخصی را براي تعمیرات حیاتی واحد مالکان اصلی نیروگاه هستند

تري باشند كه هزينه هاي پايینمناسبی تعیمراتی  ريزيبرنامهاختصاص می دهند. از اينرو مديران نیروگاهها بايستی بدنبال 

 .[1]نیز باالتر باشند هاوري آنداشته و بهره

هاي در سیستم هاي زمانی قابل توجهی نیاز به تعمیرات دارد.برداري ساالنه در دورهمدت بهرههر واحد تولیدي در طول 

به منظور بدون توجه به درآمد واحدها، اين برنامه ريزي تنها با توجه به مشخصات فنی سیستم و با ساختار عمودي سنتی 

اپراتور سیستم ها رفت. در اين سیستمگبردار انجام میتوسط بهرهو افزايش قابلیت اطمینان سیستم هاي تولید كاهش هزينه
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به انجام برساند چراكه تمام واحدهاي تولیدي در حوزه 1تک هدفهسازي می توانست اين مسأله را از طريق يک بهینه

 بردار بوده و تنها هدف مسأله، حداكثر نمودن قابلیت اطمینان سیستم بود.بهرهمديريت 

هاي بهینه انجام تعمیرات به منظور كاهش فرصت درآمدزايی و سودآوري تعیین زمانافته در سیستم تجديدساختار ي

اپراتور مستقل به  (2GenCoي تولیدي)هاواحدمعموالً پیشنهاد اولیه توسط . در اين ساختار مسأله بسیار مهمی است

 . گیردمی شود و طی فرآيند رفت و برگشتی برنامه ريزي تعمیرات صورتارائه می (3ISOسیستم)

خلل بندي نامناسب تعمیرات می تواند منجر به افزايش غیر منتظره قیمت شده و بر عملکرد بازار ، زمانهاسیستماين در 

 . [3]وارد كند و يا از طرفی قابلیت اطمینان سیستم را كاهش داده و كارآمدي سیستم را مختل كند

 

 

رها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فوايد انجام تحقیق )شامل اختالف نظ ضرورتاهمیت و  - د

احتمالی نظري و عملی آن و همچنین مواد، روش و يا فرآيند تحقیقی احتماالً جديدي كه در اين تحقیق مورد استفاده 

 :گیردقرار می

شد كه هدف انجام می ها توسط مالک سیستم قدرت)دولت(ريزي تعمیرات نیروگاهدر سیستمهاي قدرت سنتی، برنامه

آن حداكثر سازي قابلیت اطمینان و حداقل سازي سود بود. لیکن در سیستم قدرت تجديدساختار يافته، اپراتور مستقل 

ها به دنبال حداكثرسازي سود هستند. اين دو هدف ممکن سیستم به دنبال حداكثرسازي قابلیت اطمینان و مالکان نیروگاه

بايد به نوبت از مدار خارج شوند، با هم در تعارض باشند، از طرف ديگر ديکته كردن  است در طول سال كه واحدها

گذاران خواهد شد. به ريزي قابلیت اطمینان محور اپراتور مستقل سیستم در دراز مدت منجر به نارضايتی سرمايهبرنامه

ها)رسیدن به و رضايت مالکان نیروگاهاين ترتیب ارائه راهکاري كه منجر به برآورده شدن قید سخت قابلیت اطمینان 

 هدف حداكثر سازي سود( در محیط تجديد ساختار يافته يک مسئله مهم است كه بايد به نحوي مدلسازي و حل گردد.

 

 

پیرامون موضوع در داخل و خارج كشور تحقیقات انجام شده پیشینه سوابق مربوطه )بیان مختصر مرور ادبیات و  -ه

 (:تحقیق و مرور ادبیات و چارچوب نظري آنهاو نتايج  تحقیق

هاي پیشنهادي برنامه يكارآمدتعیین منظور از جمله اولین تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه به حساب می آيد به [ 1]

ه مورد بررسی دو سالرا در يک محدوده ، شبکه (4TransCoبردار خطوط)ي بهرههاشركتو  ي تولیديهاواحدتعمیرات 

 گان در بازار را به حساب نیاورده است. ست اما اين مقاله درآمد از دست رفته شركت كنندهقرار داده ا

                                                 
1- Single Objective Function 

2 - Generation Company 

3 - Independent System Operator 

4 - Transmission Company 
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هاي رياضی براي حل اين نتشار يافته كه بیشتر به تحلیل روشا [1] در كتابهمچنین تجربیات و يافته هاي تحقیقاتی 

و تکنیک هاي تجزيه )روش  5ناصحیح -اين كتاب با استفاده از روش برنامه ريزي عداد صیح  مسأله پرداخته است. در

 ولف( براي هماهنگ كردن و بهینه سازي برنامه ريزي تعمیرات استفاده شده است.-تجزيه بندرز و دانتزيگ

به  ي تولیديهاواحدبراي ملزم كردن و بطور رفت و برگشتی صورت مثبت و منفی ايده استفاده از ضرايب جريمه ب [4]

 است.كرده استفاده را اپراتور مستقل سیستم رعايت ضوابط 

ارائه دادند اپراتور مستقل سیستم برنامه ريزي تعمیرات پیشنهادي خود را به  ي تولیديهاواحددر اين روش بعد از آنکه 

دهد كه اين ضرايب درصورت اي اختصاص میضرايب جريمه ي تولیديهاواحدر يک از اين به هاپراتور مستقل سیستم 

. خواهند داشتبرآورده نمودن مقتضیات شبکه مقدار مثبت و در صورت لطمه زدن به قابلیت اطمینان سیستم مقدار منفی 

-نمايند كه اين مسأله سبب مییپس از دريافت اين ضرايب آنها را مجدداً در تابع هدف خود لحاظ م ي تولیديهاواحد

از حیث قابلیت اطمینان  ي تولیديهاواحدهاي جديد پیشنهادي از سوي شود پس از چندين مرحله رفت و برگشت برنامه

 نزديک شود.اپراتور مستقل سیستم به مقادير مطلوب 

در نظر گرفته نشده و هیچ گونه عدم قطعیت در مسأله  (6FOR) رخ خروج اجبارين براي هیچ يک از تجهیزات [4]در 

 كند.لحاظ نشده است كه اين امر فضاي تحلیل را از واقعیت بازار دور می

الهام گرفته، توانسته در هر بار رفت و برگشت  [5] كه آن را از Commons and Domainبا استفاده از ايده  [3]در

)بخاطر  تولیدكنندهمشخص كند كه انرژي تأمین نشده بوجود آمده در هر بازه زمانی و در هر باس، از خروج كدام 

احتمالی را  (7ENSست رفته )از د هايانرژيرخداد ي تولیدي در هاواحد تعمیرات( نشأت گرفته و به دنبال آن سهم هر

 گردد.برهمین اساس محاسبه می ي تولیديهاواحدهر ضرايب جريمه محاسبه كرده و 

ات ريزي تعمیري براي برنامهجديد اين مقاله چارچوبسود برده است.هرچند  جديدشی از يک مکانیسم انگیز [2]

بوده غیر واقعی مسأله بکار رفته اند ساده سازي ی كه در اين مقاله براي اما بسیاري از فرضیاتي ارائه داده واحدهاي تولید

 .ودپرداخته نشو عدم قطعیت بار قیمت بینی قدرت بازار، پیشاين مقاله به  خصوصاً سبب شده تا درو 

اين مقاله در اما تعريف كرده است اپراتور مستقل سیستم  براي ارزيابی ريسک سیستم از نقطه نظر يک معیار جديد [6]

بصورت را بندي تعمیرات زمان [7] همینطور شود.نمیهاي اقتصادي شركت كنندگان بازار به انگیزه یهیچ توجه

 اي به مکانیزم بازار نداشته است.اشاره باز هم، اما ه استكرديکپارچه بررسی 

 دهد. ارائه مینظريه دوگانی كمک انتقال با حوزه تجهیزات در ات تعمیربندي زمان مسألهتنها يک راه حل براي نیز  [8]

 تعمیراتيک استراتژي هاي مسأله گرفتن عدم قطعیتاند با درنظرتوانستهفازي  تئوريبا استفاده از  [9] نويسندگان

كنندگان بازار در و نقش شركتنداشته بازار مکانیزم به  یچندان توجهنیز ، اين مقاله نمايند. هرچندارائه را انعطاف پذير 

 ه گرفته است. ناديدتا حدودي را  بندي تعمیراتزمانمسأله 

                                                 
5- Mixed-Integer Programming 

6 - Forced Outage Rate 

7 - Energy Not Supplied 
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در اين  هرچند، پرداخته است واحدهاي تولیديبر رويريسک مالی بندي تعمیرات زمان مسألهبررسی اثرات به  [10]

 مقادير مشخصی فرض شده و هیچ يک از مقادير غیرقطعی در نظر گرفته نشده است. برق مقاله قیمت ساعتی

پیشنهاد شده  یيک چارچوب رقابت، واحدهاي تولیديريزي تعمیرات میاندر مسأله برنامهبراي ايجاد عدالت  [11] در

در زمان  مجوز تعمیرات،میتواند پرداخت مبلغ بیشتردرصورت  واحدهاي تولیديهر يک از بدين صورت كه است، 

زيادي مانند قابلیت اطمینان  مهم پارامترهايسازي، دست آورد. البته در اين مقاله به منظور سادهمطلوب خود را ب

 .شده استدرنظرگرفته ن

 كه شده استساختار شده ارائه ديددر سیستم هاي قدرت تجتعمیرات زمان بندي براي تکرار شونده  یوشر [12] در

خواهد آمد كه مورد توافق همه شركت قابلیت اطمینان به دست قابل قبولی از درجه  پس از چندين رفت و برگشت

ي واحدهاي تولیدبراي  دگان نیز خواهد بود. در اين روش به منظور رسیدن به قابلیت اطمینان مورد قبول، يک مشوقنكن

خود را تعمیرات بندي كه زمان يواحدهاي تولیدريمه براي هستند و يک جخود بندي تعمیرات زمانمايل به تغییر  كه

 بکارگرفته شده است.تغییر نمی دهد، 

تا حد قابل قبولی مبتنی بر ريسک تعمیرات بندي زمانبه اين مسأله داشته و با ارائه يک 8توانسته رويکردي اتفاقی [13]

 بپردازد.با استفاده از روش مونت كارلو  هاي احتمالیسناريوغیرقطعی و مترهاي پاراه بررسی ب

به كه با استفاده از شبیه سازي مونت كارلو ات پیشنهاد شده است تعمیرتركیبی براي برنامه ريزي سیستم  يک [14] در

 پردازد. سیستم میارزيابی قابلیت اطمینان 

بندي تعمیرات براي حل مسأله زمان 9هابر مبناي استفاده از نظريه بازينیز اخیراً تحقیقات زيادي عالوه بر موارد ذكر شده 

بندي براي زمانها و نقطه تعادل نش را يک چارچوب تحلیلی بر اساس نظريه بازي [15] از آن جمله ،صورت گرفته

 .پیشنهاد داده است تعمیرات

اي جهت اشنايی با بحث ارائه شد. لیکن در ادامه مراجع جديدتر مورد بررسی قرار گرفته و شباهت تا اينجا مطالعات پايه

 گردد.و تفاوت هر يک با ايده پروپوزال حاضر ذكر می

ل تعمیرات مدلسازي و حل نموده ارفتن محدوديت پرسنريزي تعمیرات واحدهاي گازي را با درنظر گ[ برنامه16مرجع ]

هم بدون قید قابلیت  آن متسالاقل بخشی از واحدهاي سی اريزي تعمیرات را از ديد واحدها ياست. اين مطالعه برنامه

 اطمینان حل كرده است كه در واقع خود بخشی از يک مسئله بزرگ است.

را مورد ارزيابی قرار داده و ترتیب اجزاي نیروگاه جهت هرچه  [ تعمیرات تک واحد نیروگاهی17همچنین مرجع ]

سرعت دادن به تعمیرات تعیین نموده است. اين مرجع با توجه به تمركز به توالی تعمیرات تجهیزات يک نیروگاه با 

 نامه حاضر تفاوت اساسی دارد.مطالعات پايان

ابع هدف سود واحدها حل نموده است. اين مرجع سود واحدها را ريزي تعمیرات را با قید قابلیت اطمینان و ت[ برنامه18]

یع حق برخی واحدها یداكثر كرده است كه ممکن است منجر به تضحمجموع كل سود را  زاز ديد اپراتور سیستم و نی

                                                 
8- Stochastic 

9- Game Theory 
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ويقی تعمیرات توسط خود واحدها با اندكی ضرايب جريمه و تشگردد. در حالیکه پیشنهاد پروپوزال حاضر ارائه برنامه

 است.

ريزي تعمیرات اعمال نموده است. اهداف اين مرجع با [ تاثیر شرايط كاركرد غیر نرمال را بر روي برنامه19مرجع ]

 پروپوزال حاضر كامال متفاوت است.

[ نیز مسئله را با دو هدف از ديد اپراتور سیستم توسط چارچوب چندهدفه مورد ارزيابی قرار داده است. اهداف 20]

ها ريزي امنیت مقید مشاركت واحدها و قابلیت اطمینان است. لذا مرجع حاضر نیز هدف نیروگاهاره، هزينه برنامهمورد اش

 كه حداكثرسازي سود است را ناديده گرفته است.
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 تحقیق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

ايده  هايی كه منجر به حفظ امنیت شبکه شود ازبه منظور سوق تولیدكنندگان جهت خروج واحدها در زمان -1

 و تشويق استفاده خواهد شد. ضرايب جريمه

رفین چندين ريزي انجام شده توسط طبه منظور نیل به بهترين سطح قابلیت اطمینان در تمام طول سال، برنامه -2

 .شودبار رد و بدل می

 

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلی، اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی،  -ز

 نامه دنبال خواهد شد عباتند از:اهدافی كه در اين پايان

هاي كه تا جاي ممکن عدم قطعیتها ارائه خواهد شد ريزي تعمیرات نیروگاهمدل تصادفی برنامهنامه، در اين پايان -1

 سیستم قدرت در آن در نظر گرفته شوند.

 به صورت همزمان در نظر گرفته خواهد شد. هاو نیروگاه ISOاهداف به منظور ارائه يک راهکار عملی،  -2

ها نیز در نظر گرفته شود، با در نظر ريزي قابلیت اطمینان محور به نحوي كه اهداف نیروگاهبه منظور رسیدن به برنامه -3

هاي مختلف بار سالیانه محاسبه شده و در صورت ها، قابلیت اطمینان در دورهارائه شده توسط نیروگاهگرفتن برنامه 

 تعیین خواهد شد. ISOوجود ضعف يا ظرفیت مازاد بر سطح قابلیت اطمینان ضرايب جريمه و تشويقی توسط 

 

)به عبارت ديگر  وه ذينفعان( ذكر شودها، صنايع و يا گروران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 (IGMCشركت مديريت شبکه برق ايران)

 

 

 :تحقیقسؤاالت   -ط

 ها مناسب است؟چه زمانی براي تعمیرات از ديد نیروگاه -1

 چه زمانی براي تعمیرات مناسب است؟ ISOاز ديد  -2

 ر مسئله تعمیرات همسو كرد؟ها را دو نیروگاه ISOتوان اهداف متعارض چگونه می -3

 

 :تحقیقهاي فرضیه  -ي

 

ريزي تعمیرات منجر به خروج واحدهاي بیشتر در زمانهاي كمباري قید قابلیت اطمینان در برنامه -1

 میگردد، لیکن خروج بیش از حد واحدها منجر به جهش قیمتها خواهد شد.
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هستند لیکن به علت تمايل همه  هاي كمباريتمايل به خروج جهت تعمیرات در زمانمها نیروگاه -2

ها منجر به كاهش تمايل به خروج در زمان ها، ارزيابی هر نیروگاه از خروج ساير نیروگاهنیروگاه

 گردد.كمباري می

ها را به سمت هاي نیروگاهايده ضرايب جريمه و تشويقی طبق اولین برنامه پیشنهادي قادر است پاسخ -3

 سوق دهد. ISOهدف 

 

 :و عملیاتی( اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی ها وهف واژتعري -ک

ارائه زمانبندي دقیق و تعیین نوع و طول بازه تعمیرات براي تک تک واحدهاي  ريزی نگهداری و تعميرات:برنامه

 تولید سیستم قدرت.

 مطالعات كفايت و امنیت سیستم قدرت را گويند. قابليت اطمينان:

 ها همراه است.هاي مختلف سیستم قدرت كه با آزادسازي قیمتي تجهیزات و بخشسازخصوصی تجديدساختار:

ISO: بردار مستقل سیستم كه در سود يا زيان هیچ يک از بازيگران بازار سهیم نبوده و هدف آن حفظ سطح قابلیت بهره

 اطمینان سیستم است.

 

 

 :تحقیقروش شناسی -5

 

مورد و استانداردهاي ، تجهیزات ع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نو -الف

 در قالب مراحل اجرايی تحقیق به تفکیک(: استفاده 

گردآوري اطالعات »تذكر: درخصوص تفکیک مراحل اجرايی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوين كلی نظیر، 

و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات كامل در « اهانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهیه نمونه»، «اولیه

ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر يک ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهیه داده

 ارائه گردد. 

میرات است به نحوي كه اهداف هدف از اين تحقیق استخراج برنامه زمانبندي مناسب جهت خروج واحد براي انجام تع

براي اين منظور برنامه زمانبندي بايد چندين بار بین اپراتور  هر دو طرف يعنی اپراتور سیستم و واحدها برآورده شود.

ريزي توسط اپراتور سیستم ضرايب جريمه و تشويقی براي ها رد و بدل گردد. در هر بار تصحیح برنامهسیستم و نیروگاه

زمانبندي به نحو مطلوبی اصالح گردد. در روند تحقیق مراحل به صورت زير انجام گردد تا برنامهیین میروزهاي سال تع

 خواهد شد:

 مطالعه و بررسی اصول تعمیرات و نگهداري سیستمهاي قدرت. -1
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 ريزي تعمیرات در محیط تجديد ساختارهاي جديد در برنامهمطالعه مولفه -2

 مدلسازي رياضی مسئله -3

 ل ارائه شده در يک سیستم مطالعاتی.سازي مدشبیه -4

 نامههاي ارائه شده در پايانمقايسه نتايج حاصل از ايده -5

 

 اندازه گیري متغیرها: و متغیرهاي مورد بررسی در قالب يک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی  -ب

 زمان خروج هر يک از واحدها براي تعمیرات و نوع تعمیرات مربوطه. -1

 ت اطمینان شبکه با وجود خروج واحدها براي تعمیرات.میزان قابلی -2

 ISOهاي مد نظر میزان ضرايب جريمه و تشويقی به منظور سوق دادن واحدها جهت انجام تعمیرات در زمان -3

 

غیره( و  برداريفیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)میدانی، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاادهگردآوري د

برداري سیستم قدرت به با استفاده از كتابهاي مرجع در زمینه تعمیرات و نگهداري، ديد جامعی نسبت به مسائل بهره 

هاي مدرن، هاي جديد موجود در شبکهسیستم قدرت، مولفه نگهداريپس از شناخت اصول  شود.دست آورده می

با توجه به سطح باالي  گردد. از طريق مطالعه مقاالت حاصل می .تجديد ساختار، اهداف واحدها از تعمیرات و ..شامل 

گردد. با از اين دو منبع براي بررسی كارهاي انجام شده استفاده می Elsevierو  IEEEمقاالت ژورنال منتشر شده در 

-رت میشناخت از تحقیقات قبلی، نقاط ضعف و قسمتهاي كمتر كار شده مشخص شده و مطالعاتی براي حل آنها صو

ابتدا يک مدل ساده جهت مدلسازي  سازي خواهد شد.گیرد. در اين مرحله ايده مطرح شده به ترتیب در پی آمده پیاده

به تابع هدف  LOLEارائه خواهد شد. جهت نمايش قابلیت اطمینان شاخص  تعمیرات ريزي قابلیت اطمینان محوربرنامه

مونت كارلو به مسئله افزوده خواهد شد. لذا مدل مسئله يک مدل  به روشبار   عدم قطعیتمسئله اضافه خواهد شد. 

از  و تولیدكنندگان مدلسازي خواهد شد. ISOريزي توسط برنامهريزي تصادفی خواهد بود. در اين مرحله برنامه

ا هاي قابلیت اطمینان شامل اطالعات خاصی از وضعیت قابلیت اطمینانی شبکه هستند، لذآنجاكه هر يک از شاخص

به صورت قید وارد مسئله شده و تاثیر آن بررسی خواهد شد. در اين مرحله نیز  LOLPشاخص قابلیت اطمینان 

 MATLAB/mfileسیستمهاي معرفی شده توسط شبیه سازي در نرم افزار در ادامه  .استمدلسازي مسئله كامل شده 

ها، گزارش مربوط به طلوب از شبیه سازيگیرند. پس از حصول پاسخهاي ممورد ارزيابی قرار می GAMS/Baronو 

نامه و مقاله پايان هايكه اين گزارش شامل فصل .شودعملکرد مدل ارائه شده به ترتیب مراحل اجراي الگوريتم، تهیه می

 است.مستخرج از آن 

 گیري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

 ها:يه و تحلیل دادهها و ابزار تجزروش -هـ 
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 :استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد -6

 باشد؟  آيا براي انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد علوم و تحقیقات می -

 خیر     بلی 

 

زمايشـگاه، تجهیـزات، مـواد و وسـايل مـورد نیـاز در ايـن        در صورت نیاز به امکانات آزمايشگاهی الزم است نوع آ

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 
 

  

 

  آيا براي انجام تحقیقات نیاز به حمايت از ساير مراكز خارج از واحد علوم و تحقیقات می باشید؟ -

 خیر     بلی 

 ت نیاز نام مراكز و نحوه حمايت)مالی، امکانات و تجهیزات و .. (مشخص گردد. در صور

 
 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
 

 

 

 انجام تحقیق: بندي زمان -7

 

 

 خ اتمام:.......................تاري -:..........................جمدت زمان انجام تحقیق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليتتذكر: 

 االمكان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيهر يك، به تفكيك پيش
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش

 شرح فعاليت رديف
 زمان كل

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

   1 مطالعه و بررسی اصول تعمیرات و نگهداري سیستمهاي قدرت.

 
     

      

2 
 

         1 ريزي تعمیرات در محیط تجديد ساختارهاي جديد در برنامهمطالعه مولفه
      

3 
 

         2 مدلسازي رياضي
      

4 
 

         1 سازي مدل ارائه شده در يک سیستم مطالعاتیشبیه
      

5 
 

 1 نامههاي ارائه شده در پايانمقايسه نتايج حاصل از ايده
        

      

6 
 

  نامهجمعبندي و تدوين پايان
        

      

7 
 

  استخراج مقاله
        

      

8 
 

  هماهنگی داوران و آمادگی براي دفاع
       

      

9 
 

              

10 
 

              

11 
 

              

12 
 

              

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمايی و مشاوره خود توجه نموده و در صـورت تکمیـل بـودن    تذكر: 

رعايـت  فیت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهیز نماينـد. بـديهی اسـت در صـورت عـدم      ظر

 .موازين مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود
 

 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء                 علیرضا نیکروشانوادگی دانشجو: خو نامنام 
 

 تاريخ   امضاء                                                  خانوادگی استاد راهنمانام و نام

 (آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات عضو هیأت علمی دانشگاه)                                                                                    دكتر بابک مظفري -1

 

 

 تاريخ   امضاء                                     مشاوراستاد خانوادگی نام و نام

 (آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات علمی دانشگاه عضو هیأت)                                                                                  دكتر سودابه سلیمانی   -1

 

 تاريخ   امضاء                داوران خانوادگینام و نام

 هیأت علمی دانشگاه ........................( عضو داور خارجی)                                      -1

 )داور داخلی(                                      -2

 مربوطه  ي...... با حضور اعضاشوراي گروه تخصصی .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 ....................................................................با عنوان........................ علیرضا نیکروش  . ـــــــــــــــ.  نامه پايانتشکیل و موضوع 

 آقاي    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسی و به تصويب رسید.

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 


