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مگاوات نيروگاه خورشيدي در  150صدور مجوز احداث 

 استان البرز

هاي عملياتي توزيع برق البرز درسال رونق توليد در محورهاي برنامه

ريزي فني، طراحي و ... هاي تجديدپذير، برنامهفاوا، تحقيقات، انرژي

 تشريح شد.

رساني وزارت نيرو )پاون(، توزيع برق البرز در گزارش پايگاه اطالعبه

هاي عملياتي اين شركت در سال رونق توليد، طي تبيين برنامه

مگاوات نيروگاه خورشيدي در  150گزارشي اعالم كرد: مجوز احداث 

هكتاري شهرستان اشتهارد صادر شده كه با  800هزار و  2مزرعه 

 حله اجرا قرار دارد.شركت در مر 10حضور 

همچنين سهولت بخشي به فرايند عقد قرارداد خريد تضميني برق و 

تهيه ليست مورد تأييد از مجموعه سازندگان، پيمانكاران و تأمين 

منظور حمايت از توليد داخل از ديگر اقدامات اين كنندگان داخلي به

 هاي تجديدپذير عنوان شده است.شركت در بخش انرژي

اين گزارش، توزيع برق البرز، تهيه و تأمين تجهيزات مورد بر اساس 

آوري استفاده در بخش فاوا و تهيه نرم افزارهاي مورد نياز در حوزه فن

صالح داخل هاي ذياطالعات و ارتباطات را از توليدكنندگان و شركت

كشور در دستور كار قرار داده و استفاده از مشاوران دانشگاهي جهت 

آوري اطالعات و توسعه خدمات الكترونيكي و هاي فناجراي پروژه

 مكانيزه كردن فرايندهاي سازمان با هدف اجراي سالمت اداري را در

  برنامه دارد.

سنجي و ارايه از جمله اقدامات اين شركت در حوزه تحقيقات، امكان

آوري نانو در جهت افزايش عمر راهكار اجرايي براي استفاده از فن

يكوني، همچنين افزايش طول عمر ترانسفورمرها عنوان هاي سيلمقره

هاي سيليكوني جهت شده كه در پروژه نخست، پوشش نانو روي مقره

گريزي بيشتر و تميزي سطح مورد بررسي قرار گرفت و مقرر است آب

 روي شبكه نصب شد، از 96ها كه سال امسال شش سري از اين مقره

  ار گيرد.شبكه باز و تحت آزمايش هاي الزم قر

بر همين اساس، در پروژه افزايش عمر ترانسفورمرها نيز تغيير خواص 

روغن ترانسفورماتور با اضافه كردن نانو ذرات مورد بررسي قرار گرفت و 

 اين پروژه نيز در مرحله اجرايي شدن است.

اين گزارش حاكي است، همچنين پروژه ارائه راهكار براي خود 

ها با استفاده از سنتز ر شهري و بزرگراههاي معابتميزشوندگي چراغ

نانو ذرات فعال فتوكاتاليستي از سوي اين شركت در مرحله اجرايي 

شدن قرار دارد و عالوه بر آن در پي اتمام مراحل مطالعاتي پروژه 

هاي روشنايي معابر و طراحي و ساخت ربات شستشوي چراغ

 رار گرفت.آميزي پايه آنها، اين پروژه در مرحله ساخت قرنگ

هاي نيرورساني اندازي سامانه واگذاري پروژهبرپايه اين گزارش، با راه

ترين مصرف برق كشور در گرم مگاواتي 1700كاهش 

 روز سال

ترين روز سال، باعث كاهش همكاري مشتركان در گرم

 مگاواتي مصرف برق در كشور شد. 1700

گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(، سخنگوي به

مگاواتي مصرف برق در  700هزار و صنعت برق از كاهش يك

بيني حالي كه پيشترين روز سال خبرداد و گفت: در گرم

 55دليل گرماي شديد هوا، مصرف برق به نزديك شد بهمي

مگاوات  1700هزار مگاوات افزايش يابد، اما ميزان ثبت شده 

 دهد.ها را نشان ميبينيكمتر از ميزان پيش

تصريح كرد: اين ميزان كاهش  "مصطفي رجبي مشهدي"

همكاري  ترين روز سال رخ داد، تنها باپيك بار كه در گرم

مشتركان صنعتي، كشاورزي و خانگي محقق شد كه جاي 

 تقدير دارد.

سخنگوي صنعت برق كه ظهر امروز نيز با انتشار پيام 

ويدئويي خواستار همكاري مشتركان شده بود، اظهار داشت: 

هاي از ريزيهاي انجام شده و برنامهخوشبختانه با هماهنگي

روز جاري نتيجه اري مشتركان در همك  پيش تعيين شده،

  داد و باعث شد تا مصرف برق در كشور مديريت شود.

 27امروز  11رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: تا ساعت 

داشتيم  هزار مگاوات افزايش مصرفخرداد، نزديك به يك

 كه به تدريج و با همكاري مشتركان كاهش يافت.



 

 

 

 

 

موسسه غیرتجاری انجمن مدیریت بهره وری ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره مجوز 

ثبت و تاسیس  41001101030به شناسه ملی  16170به شماره ثبت  93/09/4931در تاریخ  34019

 .گردید

 موضوع فعالیت:

 و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم بهره وری  انجام تحقیقات علمی

 سر و کار دارند؛

  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به

 امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛

 ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛ 

  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی؛ 

  برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛ 

 .انتشار کتب و نشریات علمی 

 اعضای هیات مدیره:

 ای مهندس حسین مهریان : رئیس هیات مدیرهآق 

 خانم دکتر زهرا اربابی : نایب رئیس هیات مدیره 

 خانم دکتر حشمت خلیفه سلطانی : خزانه دار 

 آقای دکتر مهران سپهری : عضو هیات مدیره 

 آقای دکتر محمود ساعتچی : عضو هیات مدیره 

 آقای دکتر علی اکبر گل کار : عضو هیات مدیره 

  قاسم انصاری رنانی : عضو هیات مدیرهآقای دکتر 

 آقای مهندس هوشنگ رستمیان : عضو هیات مدیره 

 آقای مهندس اسماعیل امینی : عضو هیات مدیره 

 عضو علی البدل -آقای دکتر امیر عظیمی : عضو هیات مدیره 

  : عضو علی البدل -عضو هیات مدیرهآقای مهندس غالمرضا رجبی 

  عضو علی البدل -عضو هیات مدیره: آقای مهندس مجید دهقان بندکی 

 آقای دکتر علیرضا فریدونیان : بازرس اصلی 

 آقای دکتر ناصر پرتوی : بازرس علی البدل 
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 تاسیس انجمن مدیریت بهره وری ایران

 تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی، ساختمان دانشکده عالمه طباطبایی، طبقه سوم دبیرخانه انجمن:   

           iranbpmc@gmail.com: پست الکترونیک            14099997دورنما:             14099997-14099996تلفن: 



 

 

 

 

 

 

 

انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران با بهره گیری از سالها تجربه ارزنده متخصصین این رشته به عنوان یکی از انجمن های علمی 

 شرح ذیل می باشد:از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خرسند به ارائه خدمات به برتر معرفی شده 

 

 چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران       www.nqpc.ir 

 ایرانپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق  -نشریه علمی            www.ieijqp.ir  

 مشاوره در تهیه طرح ها وپروژه های پژوهشی و مطالعاتی 

 مشاوره در پایان نامه های تخصصی 

 برگزاری کلیه کارگاهها ، دوره ها ، نشست ها و گردهمایی های آموزشی و پژوهشی 

 طراحی مسابقات علمی 

 چاپ کتاب های تخصصی 

 برگزاری بازدیدهای علمی 

 

 

 

 عالقمندان و متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند از طرق زیر با ما در ارتباط باشند:

 www.iranipa.com                             سایت انجمن        

 iranipa@gmail.com                   پست الکترونیک دبیرخانه

 2114-4115112تلفن همراه                                       

 241-11204048تلفکس                                            
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