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 شرح پروژه قطعم تعداد دانشجو عنوان پروژه

برق  تکنولوژیهای صنعت بررسی -1

 در بخش انتقال ایران

 

 کارشناسی 1

بطور کلی برقی که در نیروگاهها تولید می شود ، تا بدست مصرف کننده 

برسد باید از خطوط انتقال عبور کرده تا به شبکه توزیع برسد. ابزار و 

اتی که در بخش انتقال استفاده می شود مورد بحث این پروژه بوده تجهیز

که باید تکنولوژیهای جدیدی که در این عرصه استفاده می شود نیز مورد 

 بحث قرار گیرد 

 بررسی توان راکتیو در بازار برق -2

 

 

 کارشناسی 1
ارتباط بین این دو ابتدا توان راکتیو  و بازار برق را معرفی نموده وسپس 

  کنیدرا بررسی مورد 

بررسی روشهای نوین مدیریت -3

 انرژی در ساختمانها

 

 

 کارشناسی 1

امروزه بحث مدیریت انرژی به یکی از مقوله های مهم تبدیل شده است با 

توجه به پیشرفتهای روز افزون در بحث بهینه سازی مصرف،روشهای 

نموده و با و... را بررسی  bmsمختلف مدیریت انرژی در ساختمان مانند 

 تکنولوژیهای قدیمی تر مقایسه شود

امنیت و حفاظت در شبکه های  -4

 قدرت

 

 

 کارشناسی 1

در شبکه قدرت تجهیزاتی استفاده می شود که در برخی موارد قیمت بسیار 

باالیی دارند بعالوه بحث امنیت شبکه نیز باعث می شود که حفاظت از این 

نیز اهمیت امنیت و حفاظت از شبکه شبکه بسیار مهم باشد بحث این پروژه 

 و همچنین تجهیزات مورد استفاده در این مقوله می باشد

 زمان بندی

 دفه ساعت تاریخ روز لسهج

 1کمیل فرم های اولیهت 11:30 07/07/94 سه شنبه اول

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 11:30 21/07/94 سه شنبه دوم

 پروژه %25گزارش  11:30 28/07/94 ه شنبهس سوم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 11:30 12/08/94 سه شنبه چهارم

 پروژه %50گزارش  11:30 19/08/94 سه شنبه پنجم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 11:30 03/09/94 سه شنبه ششم

 پروژه %75گزارش  11:30 10/09/94 سه شنبه هفتم

 گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال 11:30 24/09/94 سه شنبه هشتم

 پروژه %100گزارش  11:30 13/11/94 سه شنبه نهم

 2دفاع پروژه  - 26/11/94 شنبه سه دهم
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