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مقدمه
ش��ركت م��ادر تخصصي توليد و توس��عه ان��رژي اتمي ايران در س��ال  1384با هدف س��اماندهي و اجراي
فعاليته��اي دولت در زمينه توليد و توس��عه برق هس��تهاي،راهبري و انجام برخ��ي فعاليتهاي عملياتي

و کارگزاري س��ازمان انرژي اتمي ايران در اين زمينه و نظارت بر آنها تأس��يس ش��د .موضوع فعاليت اين

ش��رکت نيز ،انجام هرگونه فعاليت در راستاي توليد و توس��عه برق با استفاده از انرژي هستهاي ،مديريت و
نظارت بر انجام مطالعات ،مکانيابي ،طراحي ،احداث ،تأمين سوخت هستهاي،بهرهبرداري ايمن و برچيدن

نيروگاههاي هس��تهاي و تأسيسات آنها پس از سپری ش��دن دوره کاری و انجام کليه معامالت مربوط به
برق هستهاي است.

مهمترين دس��تاورد اين مجموعه در اين س��الها ،ش��روع بهرهبرداري از واحد يكم نيروگاه اتمي بوش��هر
ميباش��د .از ديگر برنامههاي بلندمدت اين ش��ركت نيز ،احداث و بهرهبرداري از واحدهاي جديد نيروگاهي

است؛ بدين روي ،اين شركت در راستاي دستيابي به اهدافي نظير بوميسازي ساخت تجهيزات نيروگاههای
برق هستهای ،شركتهاي تخصصي مربوط به طراحي و ساخت تجهيزات نيروگاههاي هستهاي را تأسيس

نموده كه با بهرهگيري از آخرين يافتههاي علمي جهان و ارتقاي توان س��اخت داخل در جهت دستيابي به

خودكفايي حرکت میکنند.

ايجاد ،تقويت و توس��عه س��از و كارهاي الزم براي هدايت و راهبري پژوهشهاي بنيادي و كاربردي مورد
نياز توسعه نيروگاهها توسط بخشهاي مختلف دانشگاهي و پژوهشي نيز از جمله راهبردهايي است كه گام
نخس��ت آن ،ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي كش��ور میباشد .در اين راستا ،اين شركت برابر سنوات قبل

برخي از موضوعات پژوهش��ي مرتبط و مورد نیاز را به عنوان پروژههاي سطوح كارشناسي ارشد و دكتري،

به مراكز علمي و پژوهشي منعکس مینماید؛ اين كتابچه حاوی عناوین پروژههای مزبور برای سال جاری
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ميباشد كه با توجه به بازخوردهاي حاصله و اصالحات بعمل آمده ،ويرايش هفتم پیش روی قرار دارد.

بر اين باوريم كه دانش��گاهها و مؤسس��ات آموزش��ي و پژوهش��ي كش��ور ميتوانند در چارچوب یک عامل
س��ازنده ،با بررس��ي این عناوي��ن و انتخاب پروژهه��اي موردنظر نقش مؤثري در ب��رآورده نمودن نيازهاي

پژوهشي -توسعهاي برق هستهای داشته باشند .بر اين اساس،الزم است كه پس از انتخاب موضوع توسط
دانش��جويان محترم و تأييد پروپزال پروژه در دانشگاه ،درخواست دانشگاه همراه با پروپزال تأييد شده براي

تصويب نهايي و حمايت الزم به اين شركت  -معاونت برنامهريزي و توسعه  -كميته حمايت از پاياننامهها
و رسالهها ارسال شود.

البته قابل ذكر اس��ت كه در صورت تائيد بنیاد نخبگان س��تاد کل نیروهای مس��لح و اخذ مجوزهای قانونی

ذیربط برخي از پروژههاي ارائه شده ميتوانند در قالب كسر خدمت سربازي نیز پذيرفته شوند.

براي كس��ب اطالعات بيش��تر در اين زمينه ميتوانيد با تلفنهاي شماره  24882606و 24882610تماس

حاصل فرمائيد.

نش��اني :تهران -خيابان آفريقا (نلس��ون ماندال) -كوچه تنديس -پالك  -8معاونت برنامهريزي و توس��عه.
كميته حمايت از پاياننامهها و رسالهها.

رايانامه كميتهnppd-hemayat@nppd.co.ir :

تارنماwww.nppd.co.ir:
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فرايند استفاده از تسهيالت
بمنظور آگاهي دانشجويان و محققان گرامي براي استفاده از تسهيالت حمايت مالی از پاياننامهها و حمایت
در قالب کسر خدمت سربازی ،ناشی از پروژههاي ذیربط ،توسط كميته حمايت از پاياننامهها و رسالهها در
ش��ركت توليد و توس��عه انرژي اتمي سير مراحل مختلف انجام کار به ترتیب در نمودارهاي 1و 2آورده شده
است ،تا عزيزان بتوانند با برنامهريزي مناسب روند انجام كار را دنبال نمايند.
نمودار  1مراحل حمايت مالي از پاياننامهها و رس��الههاي تحصيالت تكميلي و نمودار  2مراحل انجام
پروژه در قالب كسر خدمت سربازي را تشريح مينمايد.
متقاضيان محترم براي اس��تفاده از تس��هيالت كس��ر خدمت ،نياز اس��ت مدارك زير را براي ارزيابي و
پيشنهاد عنوان ،به آدرس شرکت تولید و توسعه -کمیته حمایت از پایان نامهها ارسال دارند.
متقاضيان محترم براي استفاده از تسهيالت كسر خدمت ،نياز است در ابتدا مدارك زير را از طريق پست
الكترونيكي براي ارزيابي و پيشنهاد عنوان ،به دبير كميته ارسال دارند.
 -1تصوير نامه فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل
 -2تصوير كليه صفحات شناسنامه
 -3تصوير كارت ملي
 -4فرمهاي تكميل شده شماره  1تا  6بهمراه الصاق عكس
 -5فرمهاي موردنياز به انتهاي كتابچه ضمیمه شده است.
 -6برای متقاضيان استفاده از حمايتهاي مالي تكميل فرمهاي  4، 2 ،1كافي است.
توج�ه ( )1تمام��ي پروژههاي ارائه ش��ده در دفترچه ميتوانند در قالب حمايت مالي از پاياننامه و کس��ر
خدمت قرار گيرند.
توجه ( )2نسخه فیزیکی فرمها به همراه امضا ذیربط تهیه و ارائه می شود
نکته مهم
در صورتی که موضوع دیگری به غیر از موضوعات مندرج در کتابچه ،مورد پیشنهاد است این امکان وجود
دارد که در قالب فرایند فوق مراتب به کمیته حمایت از پایاننامههای ش��رکت تولید و توس��عه پیشنهاد شود
تا پس از بررسی و کسب موافقت مراحل بعدی اجرایی شود.

نمودار  :1سير مراحـل
اداري در خصـ�وص
انـج�ام پـ�روژه در

شروع

قالب حماي�ت مالي از
پروژهها ،پاياننامهها و

دريافت كتابچه حمايت از پاياننامهها به همراه

فرمهاي راهنما از تارنماي شركت NPPD.co.ir

رسالههاي تحصيالت
تكميلي

ارسال فرمهاي شماره 1و 2و  4به دبير كميته از طريق ايميل
ارزيابي طرح پيشنهادي توسط كميته و مشاور صنعتي

اعالم به دانشجو
براي اصالح طرح

نياز به اصالح

شرايط متقاضي و
موضوع مورد پذيرش
قرار گرفت؟

خیر

اعالم به دانشگاه و
دانشجو

بلي
ارسال يك نسخه از قرارداد به دانشجو و استاد راهنما
تكميل و امضاء قرارداد توسط استاد و دانشجو و ارسال آن به «کمیته حمايت از پاياننامهها» شركت.
ارسال يك نسخه از قرارداد امضاء شده توسط مدير عامل به استاد راهنما به همراه نامه پوششي
به رئيس دانشكده يا معاون پژوهشي
معرفي مشاور صنعتي شركت و دانشجو به يكديگر
ارائه گزارش دورهاي پيشرفت پروژه تائيد شده توسط استاد راهنما و مشاور صنعتي از سوي دانشجو به كميته

ارسال گزارش پايانكار پروژه (تائيد شده توسط مشاور صنعتي) به همراه فايلها
و نرمافزارهاي جانبي به كميته (فرم شماره سه)
اطالعرساني به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمينار
واريز وجه كمك هزينه حمايت به حساب استاد راهنما و دانشجو
پایان
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شروع
نمودار :2سير مراحل

دريافت كتابچه حمايت از پاياننامهها به همراه

فرمهاي راهنما از تارنماي شركت NPPD.co.ir

ارسال فرمهاي شماره  1تا  6به كميته از طريق ايميل
ارزيابي طرح پيشنهادي توسط كميته و مشاور صنعتي

اعالم به دانشجو
براي اصالح طرح

نياز به اصالح

شرايط متقاضي و
موضوع مورد پذيرش
قرار گرفت؟

خیر

اداري در خص�وص
انجام پروژه در قالب
طرح كس�ر خدمت
سربازي

اعالم به دانشگاه و
دانشجو

بلي
تكميل پرونده توسط شركت و ارسال نامه اعالم نياز به "سازمان انرژي اتمي" توسط كميته مستقر در شركت

ارسال نامه اعالم نياز به "بنياد نخبگان نيروهاي مسلح" توسط سازمان انرژي اتمي
صدور مجوز بكارگيري توسط "بنياد نخبگان نيروهاي مسلح" و ابالغ به سازمان و سپس به شركت
اعالم نتيجه به دانشجو و ارسال قرارداد
تكميل و امضاء قرارداد توسط استاد و دانشجو و ارسال آن به ”كميته حمايت از پاياننامهها“ شركت

ارسال يك نسخه از قرارداد امضاء شده توسط مدير عامل به استاد راهنما
معرفي مشاور صنعتي شركت و دانشجو به يكديگر
ارائه گزارش دورهاي پيشرفت پروژه تائيد شده توسط مشاور صنعتي از سوي دانشجو به كميته
ارسال گزارش پايانكار پروژه (تائيد شده توسط مشاور صنعتي) به همراه فايلها و نرمافزارهاي
جانبي به كميته (فرم شماره سه)
اطالعرساني به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمينار
واريز وجه كمك هزينه حمايت به حساب استاد راهنما
اعالم گزارش پاياني و اعالم ”كسر خدمت“ يا ”جايگزين خدمت“ به ”سازمان انرژي اتمي“ توسط كميته
اعالم گزارش پاياني و اعالم ”كسرخدمت“ يا ”جايگزين خدمت“ به ”بنياد نخبگان نيروهاي مسلح“
توسط سازمان انرژي اتمي.
اعالم كسر خدمت از جانب ”بنياد نخبگان نيروهاي مسلح” به ”سازمان نظام وظيفه“
پایان
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عنوانتحقيق:
ارائه راهکار جهت ارتقای سیستم برداشت هیدروژن نیروگاه اتمی بوشهر به منظور مقابله با شرایط
حوادث وخیم همراه با محاسبه حجم گاز هيدروژن توليدي و نحوه توزيع آن در فضاي داخلي كره
فلزي نيروگاه اتمي بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
حجم گاز هيدروژن توليد ش��ده همچنين نحوه توزيع گاز هيدروژن در زمان حادثه در فضاي كره
فلزي با درنظر گرفتن تهويه در زمان حادثه ،افزايش پارامترهاي ناش��ي از حادثه و گردش هوا در
فضاي كره فلزي محاسبه شده و براساس آن تعداد و محل استقرار دستگاههاي حذف كننده موثر
هيدروژن در كره فلزي نيروگاه اتمي بوشهر تعيين ميشوند .یکی از آسیبپذیریهای نیروگاههای
اتمی در ش��رایط حوادث وخیم ریس��ک انفجار و اشتعال هیدروژن اس��ت .از آنجاییکه در طراحی
سیستم(XPسیس��تم برداش��ت هیدروژن) نیروگاه اتمی بوش��هر حوادث مبن��ای طراحی به همراه
 10درصد حاشیه اطمینان در نظر گرفته شده است و با توجه به تولید چندین برابری هیدروژن حین
حوادث وخیم ،ضروری اس��ت تغییراتی در تعداد و چگونگی چیدمان بازترکیبکنندههای هیدروژن
برای مقابله با حوادث وخیم صورت پذیرد .در این خصوص الزم است ارزیابی دقیقتری از غلظت
هیدروژن در محفظه ایمنی حین حوادث وخیم و پیامدهای آن صورت پذیرد که ش��امل محاسبات
دینامیکی (سرعت و مقدار) هیدروژن آزاد شده در فرآیند ذوب قلب از مدار اول ،فرآیند برهم کنش
کریوم با بتون کف چاهک و همچنین محاسبات هیدروژن آزاد شده از مجتمعهای سوخت استخر
سوخت باشد.

محدودهكاري:
قلب راكتور نيروگاه اتمي ،محفظه ایمنی ،مدار اول ،استخر سوختهای مصرف شده
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
جمعآوری اطالعات مدار اول استخر سوخت و محفظه ایمنی و تهیه بانک اطالعاتی مربوطه
تهیه یک مدل یکپارچه و فایل ورودی کد MELCOR
شبیهسازی بدترین وضعیت در حوادث وخیم و تحلیل نتایج
یافتن یک روش بهینه آرایش بازترکیب کننده های هیدروژن در محفظه ایمنی
ارزیابی کفایت آرایش جدید در شرایط حوادث وخیم
محاسبه حجم گاز هيدروژن توليدي باتوجه به زيرکونيوم بکار رفته در ساخت غالف مجتمعهاي
سوخت قلب راکتور
نحوه توزيع گاز هيدروژن در فضاي داخلي كره فلزي
ارائه پيشنهاد براي بهترين محلهاي نصب دستگاههاي حذفکننده هيدروژن و تعداد دستگاهها،
باتوجه به نحوه توزيع آن
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بررس��ي نحوه کارکردن سيس��تمهاي تهويه محفظه ايمني راكتور در زمان وقوع حادثه و ارائه
پيشنهاد براي جلوگيري ازتجمع گاز هيدروژن در فضاي داخلي كره فلزي
امكانات ،تجهيزات و منابع مورد نياز:
كامپيوتر با پردازشگر مناسب جهت انجام كارهاي شبيهسازي
دسترسي به مدارك نيروگاهي
اطالعات مدار اول استخر سوخت و محفظه ایمنی

کدMELCOR

واحد تعريفكننده

كد پروژه

شرکتتوسع هوارتقاي ایمنی
نیروگاههاياتمی (توانا)

94-NB-B-002

نوع پروژه :فني

مطالعاتي

طراحي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مهندسي هستهاي
مهندسي مكانيك
مهندسي انرژي
نرمافزاري و شبيهسازي

سطح پاياننامه

كارشناسي ارشد
ساخت
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عنوانتحقيق:
بررسي نقش رعايت بازه زماني تعمير و نگهداري تجهيزات بر ايمني نيروگاه و محاسبه پارامترهاي
حساسيت و اهميت در تعمير و تجهيزات
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
بازهه��اي زمان��ي تعمير و نگهداري نقش موثري در افزايش و يا كاهش قابليت اطمينان تجهيزات
دارد .تعيي��ن مدت زمانهاي مذکور و همچنين رعايت تعمي��رات در كيفيت اجراي آنها گامي مهم
در راس��تاي افزايش قابليت اطمينان نيروگاه در واقع يكي از جنبههاي عملي(LPSA (Live PSA
ميباش��د .به تجربه ديده شده كه مدت زمان تعمير تجهيزات به بيش از حد مجاز افزايش مييابد
و اين در حالي است كه در ايمني هستهاي و محاسبات  PSAبراي بازه زماني تعميرات محدوديت
وجود دارد .در اين مطالعه س��عي ميش��ود نقش بازه زماني تعمير و نگهداري تجهيزات در افزايش
ايمن��ي ني��روگاه و همچنين پارامترهايي نظير حساس��يت و اهميت براي بازهه��اي زماني تعمير و
نگهداري تعريف شود.
محدودهكاري:
محدودهكاري اين پروژه ،حوزه كاربردي تعمير و نگهداري تجهيزات نيروگاه اتمي با هدف افزايش
ايمني نيروگاه ميباشد.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسي تاثير مدت زمان تعميرتجهيزات نيروگاه بر ايمني نيروگاه
تعريف و فرمولهكردن پارامترهاي حساسيت و اهميت براي بازه مجاز تعميرات؛
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
دادههاي مربوط به برنامه تعمير و نگهداري
نرمافزار تحليل مدلهاي PSA

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت بهرهبرداري نيروگاه
اتمي بوشهر/دفتر ايمني

91-B-NM-005

مهندسي هستهاي-راكتور

كارشناسي ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
بهروزس��ازي و اختصاص��ي كردن بانكه��اي اطالعاتي مربوط به خطاي تجهيزات با اس��تفاده از
دادههاي اطالعاتي موجود در سايت (روش )Bayesian
شرح مختصري ازپروژه و اهميت آن:
ب��راي انجام تحليلهاي ايمني و محاس��بات قابليت اطمينان ،بانكه��اي اطالعاتي مرجع مربوط
به نرخ خطا كه ش��امل اطالعات عمومي ميباش��د ،موجود هس��تند و در صنايع گوناگون استفاده
ميش��وند .اما در بس��ياري از س��ايتها با توجه به رويدادها و دادههاي واقعي و بدست آمده نياز به
اصالح و اختصاصي كردن بانكهاي ذكر ش��ده ميباش��د .يك��ي از روشهاي اصالح و كاربردي
كردن بانكهاي مذكور ،استفاده از روش  Bayesianميباشد كه در آن با توجه به دادههاي جديد،
دادههاي قديمي اصالح ميشود.
محدودهكاري:
محدودهكاري اين پروژه در حوزه كاربردي نيروگاه اتمي بمنظور ايجا د بانكهاي اطالعاتي مرجع
براي انجام تحليلهاي ايمني و محاسبات قابليت اطمينان ميباشد.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
ارائه روش براي بروزكردن بانك اطالعاتي موجود براساس تكنيك Bayesian؛
عمليكردن تكنيك  Bayesianبراي دادههاي نيروگاهي و ارزيابي اين روش براس��اس جداول
موجود؛
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
بانكهاي اطالعاتي مرجع
جداول محاسباتي موجود به عنوان نمونه و جهت ارزيابي و تصديق نهايي روش

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت بهرهبرداري نيروگاه
اتمي بوشهر /دفتر ايمني

91-B-NM-006

مهندسي مكانيك
مهندسي هستهاي

كارشناسي ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
مطالعه و تهيه روش انجام تست التراسونيك برروي ديواره و كف استخر سوخت ،با توجه به فاكتورهاي
عدم دسترسي واندازه ضخامت ديواره ضمن در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي براي انجام آن
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
از آنجايي كه ميبايستي استخر سوخت در حالت پر از آب (محلول اسيد بوريك) و با وجود Rack
هاي حاوي مجموعههاي سوخت و دز باالي محيط ،تحت تست التراسونيك واقع شود و از طرفي
ضخامت كم صفحات زنگنزن كف و ديواره استخر سوخت امكان عيبيابي برروي آنها را دشوار
ميكند لذا الزم است بهترين ،كمهزينهترين و دقيقترين روش براي انجام اين كار ارائه گردد.

محدودهكاري:
نيروگاههاي اتمي
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسي نيروگاههاي اتمي مواجه با اين مشكل؛
بررس��ي و مقايسه دستگاههاي خودكار انجام تس��ت التراسونيك موجود در جهان و نقاط ضعف
و قوت آنها؛
بررسي و تعيين مناسبترين روش التراسونيك جهت انجام تست بدنه استخر؛
ارائه روشهايي براي بهينهسازي طراحيهاي دستگاه اتوماتيك موجود؛
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي و اطالعات كاربردي

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت بهرهبرداري نيروگاه
اتمي بوشهر /دفتر ايمني

91-B-NM-008

مهندسي مكانيك
فيزيك

كارشناسي ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 19

عنوانتحقيق:
امكانسنجي در طراحي و انتخاب جنس لولههاي انتقال آب دريا بدون پوشش و اندود
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
با توجه به خورندگي آب دريا معمو ًال داخل لوله ها را اندود ضد خوردگي انجام ميدهند ولي بعلت
عدم چس��بندگي و دو پوسته ش��دن اين اندودها سريعكنده ش��ده و بصورت تكه هاي مسطح به
فيلترهاي آب دريا انتقال يافته و ش��ديداً افت فش��ار ايجاد ميكند به عنوان مثال با بررسي داخلي
فيلتر VB10,20,30,40N001كه چندين بار تاكنون افت فشار داشته به اين نتيجه دست يافتيم كه
اكثر اليههاي اندودهاي كنده ش��ده از خط  VCآب دريا ميباش��د لذا چنانچه بتوان لوله هايي از
جنس پلي اتيلن يا PVCيا مواد خاص ديگر انتخاب نمود كه نياز به اندود نباشد و همچنين از نظر
فاكتورهاي اقتصادي وپارامترهاي كاري داراي قابليتهاي الزم باشد.
محدودهكاري:
سيستم پمپاژ و خنككنندگي نيروگاههاي هستهاي
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسي خورندگي آب دريا بر اليه داخلي لولهها ،داليل وجودي آن
شاخصهاي انتخاب لولههاي جايگزين با خوردگي پايين تر
انتخاب و معرفي لولههاي جايگزين از نظر جنس
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مش��اوره با سازندگان لولههاي انتقال آب و همچنين و استفاده ازشيوههاي نوين طراحي و ساخت
با توجه به تكنولوژي روز

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت بهرهبرداري نيروگاه
اتمي بوشهر /معاونت ايمني

92-B-NM-031

مهندسي مكانيك
مهندسيمواد

كارشناسي ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

20

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
احياء فيلترهای تبادل يونی سيستم TR
شرح مختصری از پروژه و اهميت آن:

سيس��تم  ،TRسيس��تم جمعآوری آبهای دورريز و فرآوری آنها در س��ه س��اختمان  ZA ,ZB ,ZCاست .آبهای
جمعآوری ش��ده ابتدا در تبخيرکننده و پس از آن در صورت نياز به س��وی فيلتر هدايت میش��وند
اين سيس��تم دارای دو فيلتر تبادل يونی است که فيلتر کاتيونی پس از اشباع شدن با محلول اسيد
س��ولفوريک احيا میش��ود و فيلتر آنيونی احيا نمیگردد به عبارت ديگر پس از اشباعشدن تعويض
رزين انجام میش��ود .احيا فيلتر کاتيونی با محلول اس��يد سولفوريک مشکالتی مثل خوردگی بين
کريس��تالی فلز را بوجود میآورد و همچنين حالليت س��ولفات حاصل از اسيد سولفوريک کم است
بط��وري ک��ه پس از احيا ،فيلتر بايد با حجم زيادی آب دمين شس��ته ش��ود .اگر مقداری از اس��يد
س��ولفوريک در فيلتر باقی بماند ،احتمال ورود آن به سيس��تمهای مختلف سه ساختمان ZA ,ZB
 ,ZCوجود دارد .تعويض رزينهای آنيونی بدليل قيمت باالی آن مقرون بصرفه نيس��ت و همچنين
باعث افزايش حجم پس��ماند اکتيو جامد نيز میشود .بنابراين برای احيا فيلتر کاتيونی بهتر است از
محلول ديگری استفاده کرد و زير سيستمی جهت احيا فيلتر آنيونی طرح کرد.
محدودهکاری:
سيستم  TRنيروگاه اتمي بوشهر
عناوين کلی فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
انتخاب محلولی جهت احيا فيلتر کاتيونی
تغييرات الزم طرح فرآيند زير سيستم احيا فيلتر کاتيونیسيستم  TRبرای محلول جديد
انتخاب محلولی جهت احيا فيلتر آنيونی
طراحی فرآيندزير سيستم احيا فيلتر آنيونی سيستم TR
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مدارك طراحي و بهرهبرداری كتابخانهاي نيروگاهي
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت بهرهبرداری نيروگاه
اتمی بوشهر /معاونت توليد

94-B-NM-041

مهندسی شيمی
مهندسی هستهای

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 21

عنوانتحقيق:
کاهش ميزان آب دورريز و پسماندهای راديواکتيو در سيستم  TRهنگام تعميرات اساسی نيروگاه
شرح مختصری از پروژه و اهميت آن:
هنگام تعميرات اساس��ی نيروگاه ،با توجه به شرايط خوردگی و شيميايی مولد اصلی بخار ،ممکن است
سطوح داخلی (سمت پوسته) آن با محلولهای شيميايی شستشو شود که حجمی معادل  600m3برای
هر چهار مولد بخار دارد .طبق طرح اين حجم محلول پس از شستش��و به باکهای سيس��تم  TRتخليه
میش��وند .از آنجاييکه اين محلول سمت پوسته مولد اصلی بخار (مدار دوم) قرار میگيرد و در صورت
نداش��تن نشتی از طرف لوله به پوسته (از مدار اول به مدار دوم) ،اکتيويت ه بااليی نخواهد داشت ،ارسال
آن به سيستم  TRباعث افزايش قابل مالحظه آب دورريز و پسماندهای راديواکتيو میگردد که اصال
اکتيو نيستند .از طرف ديگر ظرفيت باکهای سيستم ( TR )140m3برای اين حجم محلول کافی نيست.
بنابراين ابتدا بايد روشی برای تعيين کيفی محلولهای شستشوی شيميايی استفاده شده مولد بخار از نظر
ميزان اکتيويته انتخاب کرد و پس از آن زيرسيستمی جهت "تصفيه محلولهای شستشوی شيميايی با
اکتيويته پايين" طراحی کرد.

ی:
محدودهکار 
سيستم  TRنيروگاه اتمي بوشهر
عناوين کلی فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
روشی برای تعيين کيفی محلولهای شستشوی شيميايی استفاده شده مولد بخار از نظر ميزان اکتيويته
انتخاب تجهيز يا سنسوری جهت تعيين ميزان اکتيويته
انتخاب محل نصب تجهيز در مسير فرآيند
انتخاب روشی جهت "تصفيه محلولهای شستشوی شيميايی با اکتيويته پايين"
طراحی زيرسيستمی برای "تصفيه محلولهای شستشوی شيميايی با اکتيويته پايين"
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
ي نيروگاهي
مدارك طراحي و بهرهبرداری كتابخانها 
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت بهرهبرداری نيروگاه
اتمی بوشهر /معاونت توليد

94-B-NM-043

مهندسی شيمی
مهندسی هستهای

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

22

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
محاسبه تعداد میلههای سوخت آسیب دیده و نوع آسیب آنها با توجه به غلظت محصوالت شکافت
رها شده در سیال خنککننده نیروگاه بوشهر
شرح مختصری از پروژه و اهمیت آن:
پس از ش��روع به کار راکت��ور ،غالف بعضی از میلهها دچار نقص جزئی یا کلی میش��وند .نقص
جزئی به نقصی گفته میش��ود که فقط گازهای داخل میله س��وخت توانایی رها شدن داشته باشند
و نقص کلی به نقصی گفته میش��ود که سیال خنککننده مستقیم ًا با آب در تماس قرار میگیرد.
بر حس��ب افزایش ناگهانی محصوالت شکافت در سیال میتوان از نرخ شکافت داخل میله اطالع
پیدا کرد و بر اس��اس نرخ شکافت میله س��وخت به غنای آن رسید .دانستن غنای میله آسیبدیده
محدوده جس��ت و جو در میان تمامی مجتمعهای س��وخت را کمتر میکن��د که در نهایت هزینه
تعویض را کاهش خواهد داد.
محدودهکاری:
ميلههاي سوخت راكتور
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
جمعآوری اطالعات در مورد نیروگاهها و سوختهای مشابه نیروگاه بوشهر
مدلسازی نقص در مورد میله سوخت و تعیین محصوالت شکافت رها شده در مدت زمان معین
بدست آوردن نمودار غلظت محصوالت شکافت بر حسب غنای میله سوخت آسیب دیده
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
برخی از مدارک تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه
تجربيات واحدهاي ديگر

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

94-O-NM-069

مهندسی هستهای
مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

شرکت مهندسین مشاور
افق هستهای /معاونت
فرآیندهای هستهای
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 23

عنوانتحقيق:
بررسي تاثير عملكرد مكرر سيستم حفاظت اضطراري در قلب و پوسته راكتور
شرح مختصري ازپروژه و اهميت آن:
هنگامي كه پارامترهاي قلب ،مدار يك و مدار دو از حد مشخصي كه توسط طراحي تعيين ميگردد
فرات��ر روند جهت جلوگيري از آس��يب به تجهيزات و مهمتر از همه ميلههاي س��وخت ،سيس��تم
حفاظ��ت اضط��راري ( )Emergency Protectionراكتور عمل كرده و ب��ا فرو انداختن ميلههاي
كنترل به داخل قلب راكتور باعث قطع ش��كافت نوتروني ميشود ،اما عمل كردن سيستم حفاظت
اضطراري ( )EPهمچنين باعث قطع ناگهاني توليد حرارت در قلب و ايجاد تنش گرمائي ميش��ود
ك��ه تاثير نامطلوب به ويژه بر قلب و پوس��ته راكتور دارد ب��ه گونهاي كه تعداد دفعات عمل نمودن
سيستم ( )EPدر طول عمر كاري نيروگاه محدود است .حال با توجه به اين تاثير نامناسب بجاست
كه با بررس��ي اثرات نامناس��ب مذكور معياري براي تعيين بازههاي زماني عمل كردن اين سيستم
بدست آيد.
محدودهكاري:
قلب و پوسته راكتور
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
محاسبه تاثيرات عمل كردن  EPبه قلب و پوسته راكتور
تاثير عمل كردن  EPبر عمر مفيد كاري قلب و به ويژه پوسته راكتور
تعيين معيار و تعيين بازه زماني تكرار عمل كردن سيستم EP
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
نرمافزارهاي شبيهسازي

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت مادر تخصصي توليد
و توسعه انرژي اتمي ايران/
مديريت ايمني هستهاي

91-N-NM-076

مهندسي مكانيك -مهندسي
مواد -مهندسي هستهاي

كارشناسي ارشد

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

24

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
بررسي روشهاي كاهش خوردگي تجهيزات در نيروگاه اتمي بوشهر و طراحي آن
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
اهميت تجهيزات نيروگاهي و ش��رايط محيطي ،شناسايي روشهاي كاهش خوردگي را از اهميت
وي��ژهاي برخ��وردار مينمايد ،اين پروژه با توجه به مفهوم ارزيابي خس��ارت ناش��ي از خوردگي در
طي دورههاي زماني طوالني مدت و تالش براي درك بهتر و عميقتر نحوهي پيش��رفت سرعت
خوردگي و تغييرات نرخ خوردگي با زمان ،روشهاي موثر و نوين كاهش خوردگي را مورد ارزيابي
ق��رار ميدهد تا در نهاي��ت بتواند راهكاري جهت كنترل و يا كاهش خوردگي در تجهيزات مختلف
نيروگاه اتمي ارائه نمايد .اين راهكار ميتواند ش��امل مجموعهاي از روشها براي كاهش خوردگي
و كنترل آن باشد.
محدودهكاري:
تجهيزات نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تجزيه تحليل و ارزيابي روشهاي موجود كاهش خوردگي ،شناس��ايي و ارزيابي تركيبي از شرايط
فرآيندي و مواد سازندهي هر تجهيز ،تعيين نرخ خوردگي تجهيزات ،مشخص نمودن مقادير مجاز
خوردگي ،تعيين عمر باقيماند ه و فركانس از كارافتادگي تجهيزات ،اولويتبندي تجهيزات ،ارائهي
روشهاي مهار خوردگي ،محاس��بهي ميزان تأثير روشهاي پيشنهادي بر افزايش سطح اطمينان
به نرخ خوردگي ،تهيهي نرمافزار
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مدارك طراحي و كتابخانهاي نيروگاهي
نرمافزاري شبيهسازي
استانداردهاي سري APIو BS

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شركت توليد و توسعه انرژي اتمي
ايران /مديريت ايمني هستهاي

92-N-NM-077

مهندسي شيمي -مهندسی
مواد -مهندسی مكانيك

كارشناسي ارشد

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 25

عنوانتحقيق:
آنالیز و بررس��ی اثر  Spikingدر نیروگاه هستهای بوشهر در شرایط گذرای خاموشی و تریپهای
از پیش تعریف نشده
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
طی ش��رایط گذرای خاموش��ی راکتورهای هستهاي و یا تریپهای از پیش تعیین نشده نشت مواد
رادیواکتی��و از میلههای س��وخت به میزان قابل مالحظهای افزایش مییاب��د .این امر به این دلیل
میباش��د که غالفهای س��وخت به ندرت میتوانند در طول مدت کاری راکتور به نحوی س��یلد
ش��ده باش��ند که از خروج مواد رادیواکتیو به طور کامل جلوگیری نمایند .بر این اساس با توجه به
کاهش فش��ار س��یال مدار اول به دلیل تغییرات زیاد قدرت احتمال نشت این مواد به مدار اول زیاد
میگردد .به این منظور میبایست محاسبات الزم به منظور تعیین میزان سهم اکتیویته قلب راکتور
با توجه به پدیده مذکور و با توجه به میزان مصرف س��وخت و تاریخچه قلب راکتور مورد بررس��ی
و مدلسازی قرار گیرد.
محدودهكاري:
نیروگاه اتمی بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مدلسازی قلب راکتور اتمی بوشهر به منظور انجام محاسبات مصرف سوخت در سیکلهای مورد
نظر با استفاده از کدهای  WIMSو  PARCSو انجام مدلسازی مربوط به مدار اول نیروگاه اتمی
بوشهر با استفاده از کد RELAP
انجام محاسبات الزم به منظور تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو از میلههای سوخت
تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو مهم در مدار اول نیروگاه و ردیابی مکانهایی در مدار اول که
تجمع مواد رادیواکتیو نشت شده بیشینه است.
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مدارک گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
کدهای  WIMS، RELAPو PARCS
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)

95-T-NM -116

مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

26

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
اثر اس��تفاده از تجهیزات اس��ترس تس��ت (تجهیزات س��یار نظیر دیزلژنراتور و پمپ) بر کاهش
فرکانس ذوب قلب راکتور در حوادث ماورای طرح
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
اس��تفاده از تجهیزات استرستس��ت به منظور افزایش ایمنی نیروگاههای هس��تهای پس از حادثه
فوکوش��یما ،مورد توجه قرار گرفته و درحال حاضر در بس��یاری از نیروگاههای هس��تهای از جمله
نیروگاه اتمی بوش��هر در حال اجرا میباش��د .پروژه حاضر به اثر بکارگیری این تجهیزات از دیدگاه
احتماالتی بر کاهش فرکانس ذوب قلب راکتور میپردازد.
محدودهكاري:
حدود این پروژه کلیه تجهیزات مدلس��ازی ش��ده در مدارک  PSAنیروگاه اتمی بوش��هر همراه با
تجهیزات استرستست اضافه شده به آن میباشد.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مروری بر اهمیت استرس تست و دالیل بکارگیری تجهیزات مربوط به آن
جمعآوری (و در صورت لزوم بروزرسانی) دادههای قابلیت اطمینان تجهیزات مربوطه
استفاده (و در لزوم توسعه) و بروزرسانی مدل  PSAنیروگاه بر اساس تجهیزات اضافه شده
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات الزم با توجه به تحلیلهای حساسیت انجام گرفته
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:

نرمافزارهای تحلیل آماری مانند Excel، SPSS

نرمافزارهای تحلیل ریسک از جمله  SAPHIRو RiskSpectrum

نرمافزارهای تحلیل بیزین از جمله WINBUGS

واحد تعريفكننده

كد پروژه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)

95-T-NM -117

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مهندسی هستهای-
مهندسی برق -مهندسی
مکانیک
نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد
س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 27

عنوانتحقيق:
تجزیه و تحلیل روشهای مختلف خنک سازی کریوم در داخل و خارج  RPVحین حوادث وخیم
در نیروگاه اتمی بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
فراهم س��ازی ش��رایط برداش��ت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب ،در داخ��ل و خارج  RPVاز
م��واردی اس��ت که بای��د در مدیریت حوادث وخیم م��ورد توجه قرار گی��رد .در این خصوص الزم
اس��ت راه حلهای فنی مختلف (داخل و خارج از طراحی) مورد بررس��ی قرار گرفته و دستیابی به
ش��رایط پایدار تحت کنترل ،تحقیق ش��ود .یک راهکار فنی در این رابطه به عنوان نمونه میتواند
تزری��ق آب ب��ه گپ بی��ن  RPVو  Core barrelو خنک س��ازی خارجی کریوم ق��رار گرفته در
 lower plenumباشد.
محدودهكاري:
مدار اول ، RPV ،چاهک راکتور
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تهیه لیست اولیه از راهکارهای فنی در خصوص انتقال آب به  RPVو چاهک راکتور
شبیه سازی فرآیند ذوب قلب حین حوادث وخیم با استفاده از کد MELCOR
شبیه سازی روشهای مختلف برداشت حرارت از مواد مذاب با استفاده از کد RELAP5
یافتن راهکارهای عملی مناسب به منظور برداشت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب در شرایط
حوادث وخیم
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
اطالعات مدار اول ،قلب راکتور RPV ،و چاهک راکتور
کد  MELCORوRELAP5
تجارب بینالمللی در خصوص برداشت حرارت از مواد مذاب

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاههاي اتمی (توانا)

95-T-NM -118

مهندسی هستهاي

دکترا

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

28

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
ارزیابی امکان اس��تفاده از سیستم  TL09نیروگاه اتمی بوش��هردر راستای کاهش فشار در شرایط
حوادث وخیم و ارائه راهکار جهت ارتقای آن
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
یکی از آسیبپذیریهای نیروگاه در شرایط حوادث وخیم ،از دست رفتن یکپارچگی محفظه ایمنی
در اثر لود فشار بخار است .در شرایط نشت داخل محفظه ایمنی توأم با عدم کارکرد مؤثر سیستم
اس��پری و افزایش فشار به باالی  ۰/۴۶ MPaممکن است اپراتور تصمیم به کاهش فشار محفظه
ایمنی از طریق سیستم تهویه  TL09بگیرد .از آنجاییکه فیلترهای این سیستم برای کار در شرایط
حوادث وخیم طراحی نش��ده اس��ت الزم اس��ت کفایت و قابلیت فیلترهای این سیستم در شرایط
فوقالذکر ارزیابی گردد.

محدودهكاري:

سیستم تهویه TL09

عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
ارزیابی شرایط حوادث وخیم از حیث مواد رادیواکتیو و لود فشار در محفظه ایمنی
بررسی عملکرد فیلتراسیون سیستم TL09
بررسی استانداردهاي آالیندگی نیروگاه اتمی بوشهر
ارائه یک طرح بهینه به منظور ارتقا و بهبود عملکرد سیس��تم  TL09با هدف مقابله با ش��رایط
حوادث وخیم
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
اطالعات طراحی سیستم تهویه نیروگاه اتمی بوشهر
اطالعات استانداردهای آالیندگی نیروگاه اتمی بوشهر
اطالعات آنالیز حوادث وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاههاي اتمی (توانا)

95-T-NM -119

مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 29

عنوانتحقيق:
شناسایی پارامترهای مهم نیروگاه در مدیریت حوادث وخیم و ارزیابی عملکرد تجهیزات اندازهگیری
و کنترل مربوطه در نیروگاه اتمی بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
اجرای برنامه مدیریت حوادث وخیم مبتنی بر مش��اهده و نظارت بر تعدادی پارامتر مشخص انجام
میشود .از آنجاییکه طراحی سیس��تمها و تجهیزات اندازهگیری نیروگاه بوشهر بر اساس حوادث
مبنای طراحی بوده اس��ت ،ضروری اس��ت یک بازنگری کلی در این خصوص با توجه به ش��رایط
ح��وادث وخی��م انجام پذیرد .در این رابطه ،بهخصوص سنس��ورهای تش��خیص غلظت هیدروژن،
آشکارس��ازهای تشخیص ،سنسورهای تشخیص فش��ار در محفظه ایمنی و سنسورهای تشخیص
دما در  ،RPVمورد توجه اس��ت که باید بازه کاری و قابلیت کاری آنها در ش��رایط حوادث وخیم
ارزیابی گردد.

محدودهكاري:
مدار اول ،مدار دوم ،محفظه ایمنی راکتور
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تهیه لیست پارامترهای مهم در مدیریت حوادث وخیم
تهیه لیست تجهیزات اندازهگیری و کنترل مرتبط با پارامترهای شناسایی شده در مرحله قبل
شبیه سازی مدار اول ،بخشی از مدار دوم و محفظه ایمنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث وخیم
و شناسایی بدترین وضعیتهای ممکن
ارزیابی بازهکاری و قابلیت کاری سیستمها و تجهیزات اندازه گیری در شرایط حوادث وخیم
ارائه پیشنهاد جهت ارتقا تجهیزات اندازه گیری و کنترل در شرایط حوادث وخیم
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
اطالعات طراحی مدار اول و دوم و محفظه ایمنی نیروگاه بوشهر
کد MELCOR
اطالعات کارخانهای تجهیزات اندازهگیری و کنترل
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی-
نیروگاههاي اتمی (توانا)
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

30

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
بررس��ی  Natural circulationدر استخر ذخیره سوختهای مصرف شده نیروگاه بوشهر در زمان
قطع سیستم برداشت حرارت
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
پدیده گردش طبیعی س��یال و جوش��ش آب استخر تنها گزینههای برداشت حرارت از سوختهای
درون استخر ذخیره سوختهای مصرف شده میباشند .مطالعه برداشت حرارت از سوختهای درون
استخر به کمک گردش طبیعی ( )Natural circulationمیتواند با هدف شناخت بیشتر پدیده
گردش طبیعی س��یال در استخر سوختهای مصرفشده باش��د .همچنین این مطالعه برای تعیین
تغییرات دمای س��وختها و همچنین نرخ کاهش س��طح آب اس��تخر تا میزان مجاز و تا خش��ک
ش��دن کامل آب درون استخر در زمان وجود پدیده گردش طبیعی ضروری میباشد .برای این کار
میت��وان از کدهای مکانیکی  CFDمانند نرماف��زار  FLUENTو یا کدهای ترموهیدرولیکی مانند
 RELAP5انجام شود.
محدودهكاري:
استخر ذخیره سوختهای مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شبیه سازی استخر با کد مناسب  CFDو یا RELAP5
تحلیل پدیده گردش طبیعی سیال در استخر سوخت
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
دادههای الزم جهت شبیه سازی استخر سوخت
کد RELAP5
نرم افزار FLUENT

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 31

عنوانتحقيق:
بررس��ی تغییرات  DNBRمیله گرم در زمان خنکسازی قلب راکتور نیروگاه بوشهر از طریق مدار
دوم
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
یکی از پارامترهای اساس��ی که کنترل آن در زمان خنکس��ازی قلب راکتور از طریق مدار دوم با
چالش همراه میباش��د پارامتر  DNBRمیباش��د .برای بررسی این شاخص در زمان خنک کردن
قل��ب از طری��ق مدار دو مانند خنکس��ازی از طری��ق تزریق به مدار اول و یا به کمک ش��یرهای
 BRU-Kو  ،BR-Aمیتوان از کد RELAP5استفاده کرد.

محدودهكاري:
مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مدلسازی مدار اول و دوم نیروگاه با کدRELAP5
شبیهسازی سناریو حوادث نیازمند خنک سازی قلب به کمک مدار دوم
اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی
تحلیل تاثیر روشهای مختلف خنکسازی از طریق مدار دوم بروی پارامتر  DNBRمیله گرم
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
دادههای الزم جهت شبیهسازی مدار اول و دوم نیروگاه بوشهر
کدRELAP5

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
بررس��ی کفایت سیس��تم  TJدر فرونش��انی مواد رادیواکتیو و کاهش فش��ار محفظهی ایمنی حین
حوادث وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
یکی از راهبردهای اساس��ی در مقابله با پیامدهای حوادث وخیم استفاده از سیستم اسپری محفظه
ایمنی اس��ت .از آنجاییکه عملکرد این سیس��تم در نیروگاه اتمی بوشهر حین حوادث وخیم تاکنون
ارزیابی نش��ده است الزم است در یک کار پژوهشی محفظهی ایمنی نیروگاه بوشهر حین حوادث
وخیم ش��بیه سازی ش��ده و عملکرد سیستم اسپری ( )TJدر فرونش��انی مواد رادیواکتیو و کاهش
فش��ار محفظه ایمنی ارزیابی گردد .یکی از پیامدهای به کارگیری این سیستم کاهش غلظت بخار
و افزایش ریس��ک انفجار هیدروژن اس��ت که این موضوع نیز میتواند در قالب این پژوهش مورد
بررسی قرار گیرد.
محدودهكاري:
محفظه ایمنی ،مدار اول ،استخر سوخت
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شبیهس��ازی ش��رایط حوادث وخیم در محفظه ایمنی حین حوادث از حیث شرایط ترمودینامیکی
و پخش مواد رادیواکتیو
شبیهسازی عملکرد سیستم اسپری در مقاطع مختلف زمانی پیشرفت حوادث
ارزیابی فرونشانی مواد رادیواکتیو ،کاهش فشار و ریسک هیدروژن
ارائه پیش��نهاد برای بهترین زمان فعالس��ازی سیستم بر اس��اس پارامترهای قابل رؤیت در اتاق
کنترل
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
کد شبیهسازی مناسب
اطالعات محفظه ایمنی ،مدار اول و استخر سوخت

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاههاي اتمی (توانا)
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي
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عنوانتحقيق:
تغییرات فرکانس ذوب قلب ناش��ی از پیادهس��ازی برنامه  RCMبرروی تجهیزات کالس  2ایمنی
نیروگاه اتمی بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
برنامهه��ای تعمیرات و نگهداری تجهیزات جهت افزایش زم��ان کارکرد ایمن تجهیزات همراه با
کاهش هزینههای تعمیرات صورت میگیرد .این امر در نهایت موجب افزایش زمان کارکرد ایمن
نیروگاه و افزایش بهرهوری آن میگردد .اجرای برنامه  ،RCMموجب بهینهسازی برنامه تعمیرات
و نگه��داری تجهیزات از نگاه قابلیت اطمینان میگردد .انواع ش��اخصهای مورد بررس��ی جهت
بهینهس��ازی ،افزایش زمان بهرهبرداری از تجهیزات ،کاهش هزینههای تعمیرات و افزایش ایمنی
میباشد .با توجه به کالس ایمنی منتخب در این پروژه ،شاخص مورد بررسی ،ایمنی میباشد.
محدودهكاري:
حدود این پروژه کلیه تجهیزات مدلسازی شده در مدل  PSAنیروگاه اتمی بوشهر میباشد با این
شرط که تحلیلهای انجام گرفته تنها بر روی برای تجهیزات کالس  2ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
انجام شده و باقی تجهیزات بدون تغییر در مدل باقی میمانند.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تشریح روش  RCMو اهمیت آن
جمعآوری (و در صورت لزوم بروزرسانی) دادههای قابلیت اطمینان تجهیزات
تحلیل  RCMو بروزرسانی بازههای تست و تعمیرات
استفاده (و در لزوم توسعه) مدل  PSAنیروگاه
بررسی اثرات ناشی از بهینهسازیهای انجام گرفته بر روی فرکانس ذوب قلب راکتور
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات الزم با توجه به تحلیلهای حساسیت انجام گرفته
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:

نرمافزارهای تحلیل آماری مانند Excel، SPSS

نرمافزارهای تحلیل ریسک از جمله  SAPHIRو RiskSpectrum

نرمافزارهای تحلیل بیزین از جمله WINBUGS
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
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مهندسی هستهای -مهندسی
برق -مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي
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عنوانتحقيق:
آنالیز حوادث  Bypassمحفظه ایمنی ناشی از نشت یا شکستگی خط لوله مدار دوم به همراه پارگی
لولههای مولد بخار
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
آنالیز حوادث ایمنی که منجر به آزادسازی مواد رادیواکتیو به خارج از محفظه ایمنی میگردند همواره
از اهمیت ویژهای برخوردار هس��تند .چنین حوادثی میتوانند هم از طریق ذوب کامل قلب و از بین
رفت��ن س��دهای ایمنی صورت پذیرند و هم میتوانند از طریق حوادث��ی رخ دهند که مواد رادیواکتیو
محفظه ایمنی را بایپس نمایند .از جمله چنین حوادثی میتوان به نش��ت یا شکستگی خط مواد دوم
اش��اره نمود که بیرون محفظه ایمنی رخ دهد .این حادثه در مواقعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است که مدار دوم آغشته به مواد رادیواکتیو باشد .یکی از مواقعی که چنین امری رخ میدهد میتواند
زمانی باشد که در مولد بخار تیوبهای مدار اول دچار پارگی گردند و بدین صورت آب مدار اول که
آغشته به مواد رادیواکتیو است به مدار دوم منتقل و آن را رادیواکتیو نماید .در چنین مواقعی آزادسازی
بخار رادیواکتیو مدار دوم به بیرون از محفظه ایمنی بسیار حائز اهمیت میباشد.
محدودهكاري:
نیروگاه اتمی بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مدلسازی مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر با کد RELAP
انجام محاسبات الزم به منظور اعتبارسنجی اولیه فایل ورودی نوشته شده
پیادهسازی حادثه مورد نظر در کد RELAP
خروجی مناس��ب در ارتباط با چگونگ��ی روند تغییرات خروج مواد رادیواکتی��و با میزان تغییرات
پارامترهای اصلی
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مدارک گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
کد RELAP
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
حل عددی معادله پخش گاز در س��وخت هس��تهاي به منظور محاس��به نرخ رهاسازی محصوالت
شکافت گازی بر اساس روش  FORSBERG & MASSIHو ANS - 5.4
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
در هن��گام تولید میله س��وخت ،فضای آزاد داخل میله را با گاز هلی��وم پر میکنند .همچنین تولید
و رهاش��دن محصوالت ش��کافت گازی در س��وخت هس��تهاي در طی کار راکتور منجر به تغییر
ترکیب و فشار گاز داخل میله میشود .در میله سوخت طیف گستردهای از محصوالت شکافت به
وجود میآید که کریپتون و زنون بیش��ترین س��هم گازهای تولیدی را به خود اختصاص میدهند.
محصوالت شکافت گازی تولید شده در ساختار سوخت فوراً به فضایی آزاد راه نمییابند .به عبارت
دیگر نرخ تولید با نرخ رهاش��دن متفاوت اس��ت .تولید محصوالت ش��کافت گازی منجر به تجمع
و حرک��ت گازه��ا به مرز دانهها ش��ده و پس از آن به فضای آزاد داخل میله س��وخت راه مییابند.
مدلهای ریاضی برای شبیهسازی این پدیده با تئوری پخش گاز توسعه داده شده است که میتوان
به مدلهای  FORSBERG & MASSIH ، ANS -5.4اشاره نمود .معادله حاکم بر نحوه پخش،
معادله دیفرانسیل پخش گازی است که به صورت عددی میتوان به روش اختالف محدود و المان
محدود حل نمود .هدف از این پروژه حل عددی معادله پخش گاز در س��وخت هس��تهاي به منظور
محاسبه نرخ رهاسازی محصوالت ش��کافت گازی منطبق بر مدل FORSBERG & MASSIH
و مدل ANS -5.4میباشد.
محدودهكاري:
در این پروژه برای حل معادله پخش گازی در س��وخت هس��تهاي به صورت یک بعدی و با روش
اختالف محدود برای گازهای حاصل از شکافت برنامهای تولید میشود و در توسعه کدهای تحلیل
عملکرد میله سوخت استفاده خواهد شد.
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مطالعه مدلهای تولید و رهاس��ازی محصوالت ش��کافت گازی ،استخراج معادالت حاکم ،مطالعه و
انتخاب روشهای عددی قابل اس��تفاده ،اس��تخراج معادالت جبری برای حل معادله دیفرانس��یل،
تهیه الگوریتم و برنامه نویس��ی ،مدلس��ازی چند مسئله نمونه و مقایس��ه با نتایج کد مرجع ،تهیه
گزارش نهایی.
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع تئوری مدل  FORSBERG & MASSIHمورد نیاز اس��ت که در اختیار دانشجو قرار داده
میشود.
منابع تئوری مدل  ANS.5.4مورد نیاز است که در اختیار دانشجو قرار داده میشود.
زبان برنامهنویسی فرترن

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت
نیروگاههای اتمی /معاونت
محاسبات پیشرفته
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مهندسی هستهای

کارشناسی ارشد

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي
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عنوانتحقيق:
کوپل داخلی کد محاسبات مصرف سوخت  ORIGEN2با کد محاسبات مونت کارلوی MCNP
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
محاسبات مصرف سوخت یکی از مهمترین بخشهای محاسبات نوترونیک قلب است .برای انجام
محاس��بات قلب وابسته به زمان در طول کارکرد قلب راکتور ،باید محاسبات مصرف سوخت انجام
ش��ود تا تغییرات موجودی قلب در محاسبه شار و طیف جدید استفاده شود .یکی از کدهای مهم و
پرکاربرد در زمینه محاسبات مصرف سوخت کد  ORIGEN2است که محاسبات را به صورت یک
گروهی و بی بعد (بدون توجه به هندس��ه) انجام میدهد .محاس��بات مصرف سوخت نیاز به توزیع
توان و همچنین س��طح مقطعهای یکی گروهی متناسب با س��امانه مورد نظر دارد ،که با محاسبه
توزیع ش��ار و طیف انرژی مهیا میش��ود .برای این منظور باتوجه به نوع محاسبات میتوان از یک
کد ترابرد همانند کد  MCNPبهره برد .در نس��خه  2.6این کد ،از کد مصرف سوخت CINDER
به صورت داخلی برای انجام محاس��بات مصرف سوخت استفاده شده است .کد  CINDERبدلیل
اینکه تنها از روش خطیس��ازی برای انجام محاس��بات اس��تفاده میکند ،سرعت پایینی نسبت به
 ORIGEN2دارد .یکی دیگر از اش��کاالت این کد عدم انجام محاس��بات فوتونی است .در پروژه
پیش��نهادی با کوپل داخلی دو کد  ORIGEN2و  ،MCNPس��طح مقاطع یک گروهی برای کد
 ORIGEN2بوس��یله کد  MCNPمهیا و متقابال ترکیب ایزوتوپی مواد پس از محاسبات مصرف
تعیین میش��ود .در هر بازه مصرف س��وخت با اس��تفاده از چگالی اتمی ایزوتوپها و کتابخانه 18
گروهی فوتونی  ORIGEN2محاسبات فوتونی نیز انجام میشود.
محدودهکاری:
محاسبات مصرف سوخت ،محاسبات قلب ،محاسبات گرمای باقیمانده
عناوين كلي فعاليتها ونتایج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسی سورس کد  ORIGEN2و نحوه عملکرد آن
بررسی سورس کد  MCNPو نحوه عملکرد آن
تولید سطح مقطعهای یک گروهی کد  ORIGEN2با استفاده از کد MCNP
تبادل اطالعات با کوپل داخلی کدهای  ORIGEN2و MCNP
ایجاد روالهای مناسب برای تکرار محاسبات داخلی
خروجی مناسب نتایج کد  ORIGEN2در خروجی MCNP
اعتبارسنجي
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
سورس کد ORIGEN2
سورس کد MCNP

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت
نیروگاههای اتمی /معاونت
محاسبات پیشرفته
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مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد
دکترا

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
بهینهس��ازی چیدمان قلب ب��ا درنظر گرفتن توابع هدف نوترونیکی و ترموهیدرولیکی بوس��یله کد
PARCS

شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
بدلیل محدودیتهای ایمنی و طراحی ،در قلب راکتورهای هس��تهای از س��وخت با غناهای مختلف
(یا چند نوع س��وخت) استفاده میشود .چگونگی چیدمان این سوختها با بهینه کردن پارامترهای
مختل��ف نوترون��ی و ترموهیدرولیکی تعیین میش��وند .اکثر کارهای دانش��گاهی که در این مورد
انجام ش��ده اس��ت ،محدود به توزیع توان و ضریب تکثیر بوده که بهدلیل محدود بودن پارامترها
عم�لا در کاربردهای واقعی قابل اس��تفاده نمیباش��ند .در این پروژه کد  PARCSبعنوان هس��ته
محاس��باتی و روش بهینه س��ازی سردش��دن تدریجی ( )SAبعنوان تابع جستجوگر در نظر گرفته
شده است .کد  PARCSتوانایی محاسبه پارامترهای نوترونیک (همانند توزیع توان ،ضریب تکثیر،
غلظت اسید بوریک بحرانی و  )...و پارامترهای ترموهیدرلیکی (همانند دما و چگالی خنک کننده،
دمای س��وخت و  )...را دارا میباش��د .برای بهکارگیری کد  PARCSنیاز ب��ه پارامترهای گروهی
(ضریبپخش ،سطح مقطعهای جذب ،پراکندگی و تولید) وابسته به متغیرهای حالت (دما وچگالی
خنک کننده ،دمای س��وخت ،غلظت اسید بوریک و  )...میباشد .فراهم آوردن پارامترهای گروهی
نیازمن��د محاس��بات س��لولی بوده که انجام آن با توج��ه به تعداد حالتها (باتوج��ه به نوع و محل
جاگیری س��وخت متغیرهای حالت متفاوت وجود دارد) بس��یار زمانبر میباش��د .راه حل پیشنهادی
اس��تفاده از کتابخانه  PMAXSمیباش��د .با این رویکرد باتوجه به حالت مرجع و گامهای مناسب
برای متغیرهای حالت ،کتابخانه  PMAXSتولید و در هنگام بهینهس��ازی در محاس��بات به دفعات
بکارگرفته میش��ود .روش  SAنیز یک روش بهینهس��ازی ساده و کارآمد است که در اکثر کدهای
تجاری همانند  ROSAبعنوان روش بهینهسازی انتخاب شده است.
محدوده کاری:
بهینهس��ازی چیدمان س��وخت ،پارامترهای نوترونی ،پارامتره��ای ترموهیدرولیک ،کد ،PARCS
کتابخانه PMAX
عناوين كلي فعاليتها ونتایج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
آشنایی با کاربری کد PARCS
آشنایی با نحوه تولید کتابخانه PMAXS
طراحی و پیادهسازی زیرروال تولید ورودی کد  PARCSبرای چیدمان مشخص
طراحی و پیادهسازی زیرروال استخراج پارامترهای نوترونیک و ترموهیدرولیک
طراحی و پیادهسازی زیرروال محاسبه تابع هدف و ایجاد حلقه بهینهسازی باروش SA
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
کد PARCS
مولد کتابخانه PMAXS

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای
اتمی /معاونت محاسبات پیشرفته

95-S-NM -128

مهندسی هستهای

کارشناسی ارشد

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي
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عنوانتحقيق:
طراحی و پیادهسازی الگوریتم تولید پارامترهای  ADFو  CDFبرای کتابخانه PMAXS
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
کتابخانه  PMAXSحاوی دادههای مورد نیاز برای کد  PARCSبرای انجام محاسبات حالتگذرای
کوتاه مدت و بلند مدت میباش��د .در حال حاضر این کتابخانه با استفاده از کد  WIMSتولید شده
است ولی پارامترهای اختیاری و مهم:
( Assembly Discontinuity Factors(ADFو(CornerPoint discontinuity factor(CDF
در آن موجود نمیباش��ند .این پارامترها برای مس��ائلی که شیب ش��ار زیاد باشد ،مانند مجتمعهای
حاشیه قلب ،و یا راکتورهای حاوی سوختهای  ،MOXاهمیت زیادی دارند .بیشترین کاربرد این
پارامترها برای نواحی بازتابندهها میباشدکه وجود آنها باعث افزایش دقت محاسبات قلب میشود.
از آنجا که این دادهها معموال توس��ط کدهای س��لولی تولید نمیشوند لذا از روشهای ثانویه برای
تولی��د آنها باید بهره برد .ک��د  GENPMAXSبرای تولید این دادهه��ا معادله پخش را در یک و
دو بعد (به ترتیب برای پارامترهای  ADFو )CDFحل کرده و با الگوریتمی خاص س��طح مقاطع
پراکندگی را اصالح مینماید.
محدودهكاري:
محاسبات قلب راکتور ،کتابخانه PMAX
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
مطالعه روش تولید پارامترهای ADFو  CDFدر کد GENPMAXS
مطالعه سایر روشها برای تولید این پارامترها و یافتن روش بهینه
طراحی الگوریتم انجام محاسبات و تولید این دادهها
توسعه کد جهت به روزرسانی کتابخانه  PMAXSموجود با پارامترهای  ADFو CDF
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
کامپیوتر پرسرعت
کتابخانه استاندارد PMAXS
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای
اتمی /معاونت محاسبات پیشرفته

95-S-NM -129

مهندسی هستهای

کارشناسی ارشد

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي
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عنوانتحقيق:
ارائه روش هیبرید برای تخمین فرکانس وقوع حادثه از دست رفتن شبکه برق خارجی به نیروگاههای
هستهای ،با کمک تحلیل رفتار دینامیکی شبکه برق متصل به نیروگاه و ابزارهای تحلیل PSA1
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
از دس��ت رفتن منبع برق خارجی به نیروگاه هس��تهاي ( )LOOPبه عنوان رویداد آغازگر و در پی
آن احتمال از دس��ت رفتن ش��بکه داخلی ( )SBOاز حوادثی هستند که در تحلیل احتماالتی ایمنی
( ،)PSAمورد بررس��ی قرار میگیرند و دارای س��هم قابل توجهی در فرکانس ذوب قلب میباشند.
حادث��ه فوکوش��یما به عنوان یک  SBOزنگ خطری برای دیگر کش��ورها ب��رای تحلیل اثرات و
جوانب وقوع چنین حادثه ای میباش��د .فرکانس وقوع این رخداد در یک نیروگاه هستهاي خاص،
از یکس��و به عوامل متعددی نظیر س��اختار و توپولوژی ش��بکه برق متصل به نیروگاه و از س��وی
دیگر به طراحی داخلی نیروگاه وابس��ته اس��ت .بنابراین ،الزم اس��ت دینامیک ش��بکه برق رسانی
به نیروگاه ،در هنگام وقوع حاالت گذرا مورد مطالعه قرار گیرد و درختهای س��اختاری و بنیادی
( )Rooted Tree and Functional Treeبا تکیه بر نتایج بدست آمده از مدلسازی رفتار لحظهای
ش��بکه برق رس��انی موجود ،تش��کیل ش��وند .در حال حاضر روشهای موجود در دنیا بر تخمین
فرکانس  LOOPعمدت ًا مبتنی بر روشهای گذش��ته نگر هس��تند ،این مورد برای کش��وری مثل
آمریکا که تعداد نیروگاههای هستهاي و طول عمر آنها نسبت ًا زیاد است تا حدودی مناسب است اما
برای کشوری مثل ایران مناسب نیست.
در این پایاننامه روشی ساختاری و ترکیبی برای محاسبه فرکانس  LOOPو SBOبرای نیروگاههای
هس��تهاي با تحلیل رفتار دینامیکی ش��بکه برق متصل به نیروگاه و ابزاره��ای تحلیل  PSAارائه
خواهد شد .همچنین یک مطالعه موردی برای نیروگاه IR -360انجام خواهد شد.
محدودهكاري:
محدوده کاری این تحقیق در حیطه تحلیل رویدادهای آغازگر  PSAبرای حوادث داخلی میباشد.
مطالعه موردی بر روی نیروگاه  IR -360انجام خواهد شد.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
ارائه روش هیبرید برای تخمین فرکانس  LOOPو SBO
تخمین فرکانس وقوع  LOOPو SBOبرای نیروگاه IR -360

 -1برای این پروژه الزاماً یک راهنما و یک مشاور از شرکت مسنا ،خواهند بود.
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امكانات ،تجهيزات و منابع مورد نياز:

مدارک  PSAR & PSAنیروگاه IR -360

نقشههای شبکه توزیع برق مرتبط با نیروگاه IR -360

دادههای خرابی تجهیزات شبکه سراسری برق
نرمافزار Risk Spectrum & Dig SILENT

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت
نیروگاههای اتمی /معاونت طراحی
و مهندسی – مدیریت ایمنی

95-S-NM -130

مهندسی هستهاي
مهندسی برق

دکتری

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي
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عنوانتحقيق:
بررسی و ارزیابی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوشهر در برابرحادثه  LUHSجهت تهیه دستورالعملهای
بهره برداری
1

شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
منبع برداش��ت حرارت نهایی نیروگاه و تجهیزات مرتبط به عنوان آخرین مرحله برداشت حرارت
باقی مانده سیس��تمهای نیروگاه میباش��ند .وظیفه منبع برداش��ت حرارت نهایی ،انتقال حرارت
باقی مانده در ش��رایط عملکرد نرمال ،خاموش��ی و حادثه میباشد .مهمترین وظایف این سیستم
عبارتند از خنککاری قلب راکتور ،اس��تخر س��وخت ( ،)fuel poolسیس��تمهای ایمنی و دیگر
تجهیزات .دو سیس��تم بس��یار مهم در برداشت حرارت نهایی عبارتاست از -1 :سیستم آب خنک
کاری دریا ( )VEو  -2سیس��تمهای مربوط به خنککاری تجهیزات مدار اول ( )TFکه ش��امل
پمپهای خنککننده مدار اول ،سیس��تم برداشت حرارت اضطراری ،سیستم خنککاری استخر
س��وخت و ....میباشد .بنابراین در زمان حادثه ،منبع برداش��ت حرارت نهایی نقش بسیار مهمی
را جهت پیش��گیری حادثه ش��دید به دنبال حوادث طبیعی ایفا مینماید .پس از حادثه فوکوشیما
مدارکی تحت عنوان درسهای گرفته ش��ده از فوکوشیما تدوین گردید که دراین مدارک ،حادثه
از دس��ت رفتن منبع برداش��ت حرارت نهایی ( )LUHSبه عنوان یکی از حوادث مهم نیروگاهی
به دنبال حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است .به منظور باال بردن سطوح ایمنی نیروگاههای
هس��تهاي در برابر حوادث طبیعی تعدادی از نیروگاهها در قالب برنامه استرس تست به بررسی و
بازبینی سیس��تمهای ایمنی در برابر این دسته از حوادث پرداختهاند .در ادامه جهت بهبود سطوح
ایمن��ی و ق��رار نگرفتن نیروگاه در ش��رایط بس��یار وخی��م ( )severe accidentدر برابر حوادث
طبیعی تجهیزات  portableلحاظ گردیده اس��ت .هدف از انجام پروژه مذکور نیز ارزیابی ایمنی
نیروگاه بوش��هر در برابر حوادث  LUHSبه دنبال حوادث طبیعی مانند زلزله و س��ونامی و تدوین
دس��تورالعملهای بهرهبرداری میباش��د .جهت مقابله نیروگاه بوش��هر در مواقع حوادث طبیعی
تعدادی از تجهیزات مهم  portableنظیر دیزل ژنراتور و دیزل پمپ نیزخریداری گردیده است.
بنابراین جهت انجام این پروژه الزم اس��ت ضمن شناسایی و آشنایی کامل با سیستمهای ایمنی
نیروگاه بوشهر در ابتدا یک آنالیز و ارزیابی اولیه ایمنی در برابر حادثه  LUHSبه وسیله کدهای
معتبر ترموهیدرولیکی انجام داد .س��پس سناریوها و دستورالعملهای الزم در برابر حادثه مذکور
با توجه به تجهیزات خریداری ش��ده تدوین و در ادامه به واس��طه محاس��به مجدد و تحلیلهای
ترموهیدرولیکی برنامه زمانبندی تهیه گردد .در انتها با توجه به دس��تورالعملها و س��ناریوهای
متفاوت بررسی شده ،بهینهترین آنها از لحاظ فنی ،زمانی و اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
ضرورت انجام این پروژه توس��ط  WANOمورد تاکید قرار گرفته اس��ت و با توجه به تجهیزات
س��یار تهیه ش��ده نیاز به تدوین دس��تورالعملهای بهرهبرداری میباش��د.
1- Loss of Ultimate Heat Sink
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محدودهكاري:
آشنایی کامل با سیستمهای ایمنی مدار اول و دوم
سیستمهای برداشت حرارت نهایی نیروگاه بوشهر
آشنایی با حادثه فوکوشیما و ارزیابی مجدد سیستمهای ایمنی سایر نیروگاهها
آشنایی با تجهیزات قابل حمل خریداری شده نیروگاه بوشهر
آشنایی با کدهای  Relabیا SAPHIRE
آشنایی و تسلط بر کدهای ترموهیدرولیکی نظیر  RELAP5یا SCDAP/RELAP5
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررس��ی دس��تورالعملها ،ش��رایط ،ضواب��ط و معیاره��ای بینالملل��ی در مواجه��ه ب��ا
حوادث طبیعی
تدوین و بررسی  EVENT TREEمربوط به حادثه  LUHSبا توجه به تجهیزات PORTABLE
تهیه شده
بررسی ترموهیدرولیکی حادثه  LUHSدر سایر نیروگاههای مشابه
شبیهس��ازی حادثه از دس��ت رفتن منبع برداش��ت حرارت نهایی نیروگاه بوش��هر به وس��یله کد
 Relapیا Relap/SCDAP
به دس��ت آوردن پارامترهای مهم ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان در طی حادثه
( LUHSبدون استفاده از تجهیزات قابل حمل)
تهی��ه و تدوین دس��تورالعملهای متفاوت در برابر حادثه  LUHSب��ا توجه به نتایج آیتم قبلی و
تجهیزات قابل حمل نیروگاه بوشهر
شبیهس��ازی سناریوهای در نظر گرفته شده جهت مواجهه با حادثه  LUHSدر نیروگاه بوشهر و
به دس��ت آوردن پارامترهای مهم ترموهیدرولیکی با گذش��ت زمان جهت تهیه برنامه زمان بندی
اتصال تجهیزات
بهینهس��ازی دس��تورالعملهای متفاوت تهیه ش��ده در مواجهه با حادثه  LUHSاز نظر زمانی،
اقتصادی و فنی
تهیه گزارش جامع و ارائه پروژه
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
سیستم کامپیوتر با قابلیت پردازش موازی
مدارک درسهای گرفته شده از فوکوشیما
دستورالعملها و مدارک تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث فراتر از طراحی
دستورالعملهای مرتبط با تجهیزات خریداری شده جهت مواجهه با حوادث طبیعی
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کدهای  PSAنظیر  Relabو SHPHIRE

کدهای ترموهیدرولیکی نظیر Relap5یا SCDAP/Relap5

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت افق هستهاي
معاونت فرآیندهای هستهاي

95-O-NM -131

مهندسی هستهاي

دکتری

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
تدوین س��ناریوی حادثه ( station black out (SBOجهت اجرای برنامه اس��ترس تست نیروگاه
بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
در ماه مارس سال  2011و در پی حادثه فوکوشیما تصمیم گرفته شد که کلیه نیروگاههای هستهای
اتحادیه اروپا از لحاظ ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرند( .)Stress testحادثه فوکوشیما اثبات نمود که
وقوع رویداد حوادث وخیم با احتمال بسیار پایین نیز امکانپذیر میباشد .حادثه آغازگر در این واقعه
س��ونامی بود که باعث از دست رفتن سیستم تغذیه الکتریکی نیروگاه و خنککننده راکتور گردید.
دیزل ژنراتورهای اضطراری که در سطح تراز دریا قرار داشتند به وسیله سیل ناشی از سونامی پس
از گذش��ت یک س��اعت از وقوع حادثه از دس��ت رفتند .اتحادیه اروپا براین اساس اقدام به ارزیابی
ایمنی نیروگاههای خود به دنبال دو حادثه طبیعی زمینلرزه و سیل نمود .در نیروگاه بوشهر نیز به
عنوان یک نیروگاه هستهای مقرر گردید که برنامه استرس تست جهت حفظ ایمنی بیشتر نیروگاه
در برابر حوادث طبیعی اجراگردد .جهت اجرای برنامه اس��ترس تست نیروگاه بوشهر الزم است که
عالوه بر آش��نایی با تجارب سایرکشورها ،استانداردها و دستورالعملهای مرتبط ،سناریوهای الزم
جهت اجرای برنامه تدوین گردد تا بتوان برنامه مورد نظر را موافق و همگام با استانداردهای معتبر
روز دنیا پیادهس��ازی نمود .این حادثه به جهت اینکه ممکن اس��ت منجر به خرابی محفظه ایمنی
ش��ده و به دنبال آن باعث پخش و انتش��ار مواد رادیواکتیو به بیرون شود از نقطه نظر ایمنی بسیار
مهم میباش��د .حادثه  SBOش��امل از دس��ت رفتن کامل تمامی منابع برق  ACخارج از نیروگاه،
سیستم تامین برق داخلی نیروگاه و سیستم تأمین برق اضطراری میگردد .پس از وقوع حادثهSBO
در نظر گرفته ش��ده در برنامه اس��ترس تست خنککاری دو قس��مت نیروگاه بسیار مهم میباشد:
 -1استخر سوخت که حاوی سوختهای مصرف شده میباشد و  -2قلب راکتور که گرمای ناشی
از پارههای ش��کافت در آن تولید میگردد .بر این اساس  NRCازنیروگاههای هستهاي درخواست
نموده اس��ت ک��ه  Flexibilityو  Diversityنیروگاههای خ��ود را جهت مواجهه با حوادث طبیعی
مانند سیل و زمینلرزههای شدیدکه معموال منجر به حادثه  SBOمیشوند را ارتقاءدهند .همچنین
در این خصوص  WANOاز کش��ورهای عضو درخواست نموده اس��ت تا برنامه استرس تست را
اجرا نمایند .در این راستا برای نیروگاه بوشهر نیز تعدادی از تجهیزات سیار خریداری شده است که
برای بهرهبرداری از آنها دس��تورالعملی تهیه نگردیده است .بنابراین در این پروژه باید سناریوهای
متفاوت در مواجهه با حادثه مذکور را بررس��ی نمود و برای آنها با توجه به آنالیز ترموهیدرولیکی و
نوترونیک برنامه زمانبندی و دس��تورالعمل بهرهبرداری تهیه نمود .در واقع پروژه مذکور کاربردی
بوده و در راس��تای ارتقای ایمنی نیروگاه بوش��هر در برابر حوادث طبیعی شدید میباشد که نیازمند
ی بهرهبرداری میباشد .درخصوص حادثه  SBOدر نیروگاه بوشهر توجه به
به تهیه دستورالعملها 
نکات زير ضروری است:
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خنکسازی استخر سوخت که از طريق کانال سیستم برداشت حرارت باقی مانده مربوط به استخر
سوخت ( )THباید انجام پذیرد.
ب راکتور که از طریق يکی ازکانالهای سیس��تم برداشت حرارت باقی مانده ) TH
خنکس��ازیقل 
الزام ًا متفاوت با کانال مورد اس��تفاده جهت خنک س��ازی استخر سوخت( ،سیستم برداشت حرارت
تجهیزات ( )TFو سیس��تم خنککاری آب دریا ( )VEانجام میگردد .بنابراین هدف از این پروژه
در ابتدا ارزیابی و بررس��ی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوش��هر در برابر حادثه  SBOبه وسیله کدهای
معتبر در این زمینه مانند کد  Relapمیباش��د .در ادامه با توجه به تجهیزات در نظر گرفته ش��ده
برای اجرای برنامه اس��ترس تست ،س��ناریوها و برنامه زمانبندی تدوین میگردد .در نهایت پس
از ارزیابی مجدد ایمنی نیروگاه به وس��یله کدهای معتب��ر ترموهیدرولیکی نظیر  Relapبهینهترین
سناریو از لحاظ اقتصادی ،فنی و زمانی تعیین میگردد.
محدودهكاري:
خنکسازی استخر سوخت
آشنایی کامل با اجزا مدار اول و دوم نیروگاه بوشهر
آشنایی با سیستمهای ایمنی نیروگاه بوشهر در مواجهه با حادثه SBO
آشنایی با برنامه استرس تست سایر نیروگاهها در مواجهه با حادثه SBO
آشنایی با کدهای  Relapیا SAPHIRE
آشنایی با کدهای ترموهیدرولیکی مانند کد  RELAP5یا SCDAP/RELAP5
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسی مدارک مربوط به استرس تست تحت عنوان درسهای گرفته شده از Fukushima
بررسی برنامه استرس تست در سایر کشورها و نیروگاههای مشابه
بررسی و تدوین  EVENT TREEحادثه  SBOبا توجه به تجهیزات سیار نیروگاه بوشهر
شبیهسازی حادثه  SBOبه وسیله کد  Relapیا Relap/SCDAP
تعیین زمان رسیدن پارامترهای ترموهیدرولیکی مهم مدار اول و دوم به نقاط بحرانی
تدوین سناریوهای متفاوت به دنبال حادثه  SBOبا توجه به تجهیزات  FLEXنیروگاه بوشهر
محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان و تعیین برنامه زمان بندی
به کارگیری تجهیزات  FLEXنیروگاه بوشهر
تعیی��ن بهترین س��ناریو به دنبال حادث��ه  SBOبا توجه به کارگیری تجهی��زات  FLEXنیروگاه
بوشهر
تهیه گزارش جامع و ارائه
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
سیستم کامپیوتری با قابلیت پردازش موازی
دستورالعملهای مربوط به حوادث BDBA
کاتالوگهای مربوط به تجهیزات  FLEXخریداری ش��ده جهت اجرای برنامه اس��ترس تس��ت
نیروگاه بوشهر
کدهای  PSAنظیر  Relapو SAPHIRE
کدهای  RELAP5یا SCDAP/RELAP5
مدارک تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت افق هستهای
معاونت فرآیندهای هستهای

95-O-NM -132

مهندسی هستهای

دکتری

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي
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عنوانتحقيق:
تهیه کد  )COCWFT)Change Of Composition With Flux Timeجهت بررسی تغییرات
ایزوتوپهای مهم مواد تشکیل دهنده سوخت براساس (flux time (burn up
شرح مختصری از پروژه و اهمیت آن:
در این پروژه با توجه به اطالعات در دس��ترس یک نیروگاه  ،PWRپارامترهای اولیه نظیر σ ، υ ، α
و ...بررسی میگردد .سپس تغییرات ایزوتوپهای مهم پلوتونیوم و اورانیوم در نظر گرفته میشود .جهت
بررس��ی این تغییرات باید معادالت حاکم برهر یک از این ایزوتوپها بررس��ی گردد .این معادالت باید
به صورت همزمان حل ش��وند تا مقدار هر یک از این ایزوتوپ ها به دس��ت آورده شود .جهت حل این
معادالت کوپل شده باید از نرم افزارهای محاسبات ریاضی قوی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
در راستای انجام این پروژه باید از کدهای برنامهنویسی قوی که از  Graphical User Interfaceنسبت ًا
خوبی نیز برخوردار میباشد استفاده نمود .پس از برنامه نویسی و حل این معادالت ،میتوان با وارد کردن
 flux timeمقدار هر یک از ایزوتوپهای مورد نظر را به صورت گرافیکی مشاهده نمود.
محدوده کاری:
محدوده کاری ش��امل قلب راکتور ،آشنایی با مباحث سوخت ،آشنایی با محاسبات عددی پیشرفته
و برنامه نویسی
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسی معادالت حاکم بر هریک از ایزوتوپهای مورد نظر
بررسی روشهای متفاوت حل معادالت دیفرانسیل کوپل شده
برنامه نویسی جهت حل معادالت کوپل شده به چندین روش
خروجی گرفتن از برنامه به صورت گرافیکی
تجهیزات و منابع موردنیاز:
مدارک مربوط به مجتمعهای سوخت قلب راکتور بوشهر
آشنایی با مباحث و فرآیندهای سوخت
محاسبات عددی
کد برنامه نویسی با  graphical user interfaceمناسب
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت افق هستهاي
معاونت فرآیندهای هستهای

95-O-NM -134

مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
بهینهس��ازی چند هدفه برنامههای نگهداری و تعمیرات سیستمهای ایمنی راکتور هستهای بوشهر
با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان وابسته به زمان
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
ب��اال بردن قابلی��ت اطمینان ( )Reliabilityسیس��تمهای ایمنی یا به عب��ارت دیگر ،کاهش عدم
دسترس��ی ( )Unavailabilityآن ه��ا با کم��ک روش  PSAیکی از اهداف اصلی و مهم اس��ت
که در نیروگاههای هس��تهاي دنبال میش��ود 20 .درصد از کل نیروگاههای هس��تهاي جهان بیش
از  30س��ال از عمرش��ان میگ��ذرد و تقریبا  50درص��د دیگر در بازه  20تا  30س��ال در حال کار
بودهان��د .نیروگاه هس��تهاي بوش��هر نیز ب��ا توجه به قدمت چند س��اله آن و اس��تفاده از تجهیزات
تقریبا قدیمی ،یک راکتور کار کرده به حس��اب میآید .در اکثر محاس��بات ایمنی ،مقدار متوس��ط
و ثابت��ی از قابلی��ت اطمین��ان در نظ��ر گرفته میش��ود؛ در حالی ک��ه ش��رایط کاری و محیطی
( )Enviromental conditionsو همچنین مدت زمان س��پری شده از عمر تجهیزات ()Aging
تاثیر بسزایی در کاهش قابلیت اطمینان سیستم در فواصل دورههای بازبینی و تعمیرات دارد .از این
رو مدلس��ازی دقیق پارامتر قابلیت اطمینان وابسته به زمان ()Time-dependent Reliability
ض��روری به نظر میرس��د .ه��دف از این مطالعه ،بهینه س��ازی برنامههای نگه��داری و تعمیرات
سیس��تمهای ایمنی راکتور هستهاي بوشهر در جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینههای
جاری است .با توجه به ماهیت غیرخطی ،حجیم و پیچیده توابع قابلیت اطمینان و هزینه ،روشهای
معمول بهینه س��ازی که مبتنی بر مشتقگیری هستند ،پاسخگو نیست .از این رو ،اتخاذ روشهای
مدرن بهینه س��ازی چندهدفه که از الگوریتمه��ای تکاملی ( )Evolutionary Algorithmsمثل
الگوریتم ژنتیک( ،)GAازدحام ذرات ( ،)PSOکولونی مورچگان ( )Ant colonyو  ...بهره میبرند،
پیش��نهاد میش��ود .در این مطالعه س��عی میگردد که ضمن معرفی مدل جدی��دی از تابع قابلیت
اطمینان وابس��ته به زمان ،با کمک بهینه سازی چندهدفه ،سطح ایمنی نیروگاه باال رفته و متعاقبا
از میزان هزینهها کاسته شود.
محدودهكاري:
سیستمهای ایمنی نیروگاه بوشهر
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناخت سیستمهای ایمنی نیروگاه هستهای بوشهر و آشنایی با تجهیزات تشکیل دهنده آنها
جمعآوری دادههای قابلیت اطمینان و پارامترهای مربوطه
مطالعه و بررسی برنامههای نگهداری و تعمیرات جاری سیستمهای ایمنی
توسعه روابط و توابع قابلیت اطمینان وابسته به زمان و هزینههای نگهداری و تعمیرات
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استفاده از الگوریتمهای تکاملی در جهت بهینه سازی چندهدفه توابع تعریف شده
محاسبات و تحلیل نتایج
ارائه برنامههای جدید نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نتایج به دست آمده
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:

کدهای  SAPHIRE، ReLapو MATLAB

مدارک  FSARنیروگاه هستهاي بوشهر
برنامههای نگهداری و تعمیرات سیستمهای ایمنی راکتور هستهاي بوشهر

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت افق هستهاي
معاونت فرآیندهای هستهاي

95-O-NM -135

مهندسی هستهاي

کارشناسی ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
تحليل ترموهيدروليكي حادثه به وقوع پيوسته در مخزن هوازداي نيروگاه هستهاي بوشهر ناشي از
عملكرد نامناسب يك شير ورودي بخار و محاسبه نيروهاي وارد بر بدنه و پايههاي مخزن
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
يك��ي از تجهي��زات اصلي مدار دوم نيروگاه هس��تهاي بوش��هر هوازدا (دي ايرتور) مي باش��د كه
وظيف��ه جداس��ازي گازه��اي محلول در آب را بر عه��ده دارد .به دليل وقوع ش��وك هاي حرارتي
و ترموهيدروليك��ي ،تجهي��زات و اتص��االت آن همواره زير تنش ق��رار دارد .هرگونه بهره برداري
نامناس��ب يا پديدآم��دن ايرادي در نازلها موج��ب واردآمدن نيروهاي با مقياس بزرگ ش��ود كه
ميتواند به تخريب خود تجهيز يا اتصاالت آن بينجامد .در اين پروژه تالش خواهد گرديد تا تحليل
و آناليز كاملي از حادثه پيشآمده در س��الهاي گذش��ته كه منجر به خم و كنده شدن تكيهگاهها
شده است ،به دست آيد.
محدودهكاري:
به دليل اينكه اين تجهيز از توليدات ش��ركت  KWUآلمان ميباش��د ،موضوع قديميشدن آن از
اهميت بااليي برخوردار اس��ت به گونهاي كه هر نوع آس��يب ميتواند باعث خارج شدن نيروگاه از
مدار و خاموش��ي دراز مدت آن ش��ود .بنابرين انجام اين كار ميتواند به تهيه پيش��نهادات اقدامات
اصالح��ي جهت بهرهبرداري ايمن و مطمئن اين تجهيز مه��م و نهايت ًا بهرهبرداري نيروگاه كمك
نمايد.
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تحليل تئوري حادثه ( تحليل فيزيكي فرآيند و توسعه معادالت حاكم)
برآورد نيروهاي وارد بر مخزن ناشي از بروز پيشامد ياد شده
مدلسازي نرمافزاري و تحليل نتايج
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مادر تخصصي توليد و
توسعه انرژي اتمي ايران
مديريت امور مهندسي

95-N-NM-136

مهندسی مكانيك
مهندسي هستهاي (راكتور)

كارشناسي ارشد

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
تعیین و بروزرس��انی پارامترهای قابلیت اطمینان سیس��تم  VEبا اس��تفاده از روش  Bayesianو
محاسبه احتمال خرابی آن با نرمافزار SAPHIRE
هدف تحقیق:
ه��دف از این تحقیق ،بروزرس��انی پارامترهای قابلیت اطمینان تمامی اجزاء سیس��تم خنك كننده
( )VEبا اس��تفاده از روش  Bayesianو محاس��به فرکانس خرابی سیس��تم با استفاده از نرم افزار
 SAPHIREو مقایسه با دادههای طراحی میباشد.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
سیس��تم ه��ا و تجهیزات یک نی��روگاه اتمی در طی بهره برداری و با گذش��ت زمان در حال تغییر
میباش��ند .ای��ن تغییرات میتوان��د تغییرات ناش��ی از مدرنیزاس��یون ،تغییر در دس��تورالعملهای
بهرهبرداری و کنترل حوادث و غیره باش��د .جهت تحلیلهای ایمنی الزم اس��ت مدلهای مربوطه
ب��ر اس��اس آخرین تغیی��رات رخ داده در نی��روگاه ب��روز و تحلیلهای ایمنی بر اس��اس آن انجام
( )Living PSAو س��طح ایمن��ی نیروگاه در زمان بهره برداری مش��خص و تعیین ش��ود .در این
خصوص ،با توجه به اینكه تحلیلهای  PSAنیروگاه بوشهر در مرحله طراحی و بر اساس اطالعات
طراحی انجام ش��ده است ،الزم اس��ت این تحلیل ها با توجه به تغییرات ایجاد شده در زمان بهره
برداری (تغییرات فيزيكي ،فرسودگی ،تغییر در دستورالعمل ها ،مدرنیزاسیون و  )...بروز شود.
در پروژه حاضر تهیه مدل  PSAجهت سیستم  VEنیروگاه اتمی بوشهر بر اساس آخرین تغییرات
انجام ش��ده در آن و محاس��به پارامترهای قابلیت اطمینان آن با اس��تفاده از روش  Bayesianو
محاسبه احتمال خرابی آن با نرمافزار  SAPHIREمد نظر میباشد.
محدوده کاری:
کلیه تجهیزات سیستم  VEنیروگاه
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
آشنایی با نرمافزار  SAPHIREو مدارک  PSAنیروگاه
مدل سازی سیستم  VEتوسط نرمافزار  SAPHIREبا استفاده از دادههای طراحی
جمعآوری دادههای بهرهبرداری سیستم VE
بروزرسانی پارامترهای قابلیت اطمینان سیستم  VEبا استفاده از روش  Bayesianمناسب
مدلسازی مجدد سیستم  VEبا پارامترهای بروزشده توسط نرمافزار SAPHIRE
مقایسه و نتیجهگیری
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امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
دسترسي به ژورنالهای ثبت عیب ،تست ،تعمیرات و نگهداری و نصب تجهیزات سیستم VE
مراجع و منابع:

[1]IAEA, “Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA)”, TECDOC-1106,
1999.

)[2]IAEA, “Regulatory review of Probabilistic Safety Assessment (PSA
Level-1”, TECDOC-1135, 2000.
[3]Atomenergoproekt, «BNPP Probabilistic Safety Assessment, level 1»,
revision 0, Joint Stock Company, 2014.
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شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
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طراح��ي
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عنوانتحقیق:
طراحی و س��اخت دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی گازهای نادر اکتیو موجود در
هوای خروجی از استک نیروگاههای اتمی
هدف تحقیق:
هدف از این پروژه ،دس��تیابی به دانش طراحی یک دس��تگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته
حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا و و ساخت این دستگاه میباشد.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
ب��ا توج��ه به اینکه یکی از کاربرده��ای تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی ،اس��تفاده از آن جهت
آشکارس��ازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوای خروجی اس��تک
نیروگاه میباش��د ،انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی س��ازی دانش فنی آن از اهمیت
زیادی برخوردار اس��ت .در این راس��تا این پروژه ش��امل دو مرحله طراحی ( توس��عه الگوریتمهای
محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی ساختار هندسی ،طراحی برد الکترونیک) ،ساخت تجهیزات و
پیادهسازی الگوریتمهای محاسبات اکتیویته بر روی آن میباشد .در این خصوص الزم است فرایند
جریان گازهای نادر در محفظه اندازه گیری دس��تگاه مدل س��ازی ش��ده و بر اساس آن تابع پاسخ
آشکارساز دستگاه محاسبه گردد .سپس الگوریتمهای محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس دادههای
دریافت ش��ده از آشکارساز توسعه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی
خواهد شد .همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و
تست دستگاه انجام میشود.
محدوده کاری:
این پروژه محدود به توس��عه الگوریتمهای محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی س��اختار فیزیکی
و چیدمان اجزای دس��تگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدس��ت آمده از شبیهسازیهای پرتوی،
طراحی برد الکترونیکی دس��تگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیادهسازی الگوریتمهای ریاضیاتی
بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکلهای خروجی اطالعات میباشد.
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
فعالیتهای کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر میباشند:
مطالعه ساختارهای اجزای دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی گازهای نادر
بتازای موجود در هوای خروجی از استک نیروگاههای اتمی؛
مطالعه ریاضیات مرتبط با محاس��به اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا از روی
دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
توس��عه الگوریتمهای ریاضیاتی محاس��به اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا از
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روی دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
طراحی س��اختار فیزیکی دس��تگاه ،چیدمان آشکارس��از و محفظه اندازهگی��ری آن ،اتصاالت و
ارتباطات میان اجزای دستگاه؛
طراحی برد الکترونیک دستگاه ،شامل برد تقویتکننده ،برد تحلیلگر چند کاناله و برد محاسبات
اکتیویته از روی دادههای آشکارساز؛
برنامه نویسی و پیادسازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید در
هوا بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمتهای مرتبط؛
ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحیها؛
ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛
راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تستهای آزمایشگاهی؛
در صورت امکان ،راس��تی آزمایی کارکرد دس��تگاه با نصب در اس��تک نیروگاه و مقایس��ه نتایج
اندازهگیری آن با دستگاههای متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر میباشد:
اطالعات موردی اندازهگیریشده توسط دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی
گازهای نادر بتازای موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛
امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
امکان تست دستگاه ساختهشده در آزمایشگاه مناسب؛
امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.
مراجع و منابع:
دفترچههای راهنما و بروشورهای دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی گازهای
نادر بتازای موجود در هوا؛
کتابها ،مقاالت و مدارک مرتبط با طراحی و س��اخت دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته
حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا؛
دادههای مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر
كد پروژه

واحد تعريفكننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
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عنوانتحقیق:
طراحی و س��اخت دس��تگاه آشکارس��ازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی ذرات معلق رادیواکتیو در
هوای خروجی از استک نیروگاههای اتمی
هدف تحقیق:
هدف از این پروژه ،دستیابی به دانش طراحی دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی
ذرات معلق آلفازا و بتازای موجود در هوا و ساخت این دستگاه میباشد.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
ب��ا توج��ه به اینکه یکی از کاربرده��ای تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی ،اس��تفاده از آن جهت
آشکارس��ازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی ذرات معلق آلف��ازا و بتازای موجود در هوای خروجی
اس��تک نیروگاه میباش��د ،انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی سازی دانش فنی آن از
اهمیت زیادی برخوردا است .در این راستا این پروژه شامل دو مرحله طراحی ( توسعه الگوریتمهای
محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی ساختار هندسی ،طراحی برد الکترونیک) ،ساخت تجهیزات و
پیادهسازی الگوریتمهای محاسبات اکتیویته بر روی آن میباشد .در این خصوص الزم است فرایند
نشست ذرات معلق بر روی فیلترهای دستگاه مدل سازی شده و بر اساس آن تابع پاسخ آشکارساز
دستگاه محاسبه گردد .س��پس الگوریتمهای محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس دادههای دریافت
ش��ده از آشکارساز توس��عه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی خواهد
ش��د .همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و تست
دستگاه انجام میشود.
محدوده کاری:
این پروژه محدود به توس��عه الگوریتمهای محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی س��اختار فیزیکی
و چیدمان اجزای دس��تگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدس��ت آمده از شبیهسازیهای پرتوی،
طراحی برد الکترونیکی دس��تگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیادهسازی الگوریتمهای ریاضیاتی
بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکلهای خروجی اطالعات میباشد.
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
فعالیتهای کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر میباشند:
مطالعه س��اختارهای اجزای دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی ذرات معلق
رادیواکتیو موجود در هوا؛
مطالع��ه ریاضیات مرتبط با محاس��به اکتیویته حجمی ذرات معلق اکتی��و موجود در هوا از روی
دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
توسعه الگوریتمهای ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی ذرات معلق اکتیو موجود در هوا از روی
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دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
طراحی س��اختار فیزیکی دستگاه ،چیدمان آشکارساز و فیلترهای آن ،اتصاالت و ارتباطات میان
اجزای دستگاه؛
طراحی برد الکترونیک دستگاه ،شامل برد تقویتکننده ،برد تحلیلگر چند کاناله و برد محاسبات
اکتیویته از روی دادههای آشکارساز؛
برنامه نویسی و پیادسازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی ذرات معلق اکتیو در هوا
بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمتهای مرتبط؛
ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحیها؛
ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛
راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تستهای آزمایشگاهی؛
در صورت امکان ،راس��تی آزمایی کارکرد دس��تگاه با نصب در اس��تک نیروگاه و مقایس��ه نتایج
اندازهگیری آن با دستگاههای متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر میباشد:
اطالعات موردی اندازهگیریشده توسط دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی
ذرات معلق رادیواکتیو موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛
امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
امکان تست دستگاه ساختهشده در آزمایشگاه مناسب؛
امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.
مراجع و منابع:
دفترچههای راهنما و بروش��ورهای دس��تگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی ذرات
معلق رادیواکتیو موجود در هوا؛
کتابها ،مقاالت و مدارک مرتبط با طراحی و س��اخت دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته
حجمی ذرات معلق رادیواکتیو موجود در هوا؛
دادههای مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر
واحد تعريفكننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعاتي
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عنوانتحقیق:
طراحی و ساخت دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید در هوای
خروجی از استک نیروگاههای اتمی
هدف تحقیق:
هدف از این پروژه ،دستیابی به دانش طراحی دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی
رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوا و ساخت این دستگاه میباشد.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
ب��ا توج��ه به اینکه یکی از کاربرده��ای تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی ،اس��تفاده از آن جهت
آشکارس��ازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوای خروجی استک
نیروگاه میباش��د ،انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی س��ازی دانش فنی آن از اهمیت
زیادی برخوردار اس��ت .در این راس��تا این پروژه ش��امل دو مرحله طراحی ( توس��عه الگوریتمهای
محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی ساختار هندسی ،طراحی برد الکترونیک) ،ساخت تجهیزات و
پیادهسازی الگوریتمهای محاسبات اکتیویته بر روی آن میباشد .در این خصوص الزم است فرایند
نشست رادیوایزوتوپهای ید بر روی فیلترهای دستگاه مدل سازی شده و بر اساس آن تابع پاسخ
آشکارساز دستگاه محاسبه گردد .سپس الگوریتمهای محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس دادههای
دریافت ش��ده از آشکارساز توسعه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی
خواهد شد .همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و
تست دستگاه انجام میشود.
محدوده کاری:
این پروژه محدود به توس��عه الگوریتمهای محاس��بات اکتیویته حجمی ،طراحی س��اختار فیزیکی
و چیدمان اجزای دس��تگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدس��ت آمده از شبیهسازیهای پرتوی،
طراحی برد الکترونیکی دس��تگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیادهسازی الگوریتمهای ریاضیاتی
بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکلهای خروجی اطالعات میباشد.
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
فعالیتهای کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر میباشند:
مطالع��ه س��اختارهای اج��زای دس��تگاههای آشکارس��ازی و اندازهگی��ری اکتیویت��ه حجم��ی
رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوای خروجی از استک نیروگاههای اتمی؛
مطالعه ریاضیات مرتبط با محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوا از روی
دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
توس��عه الگوریتمهای ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوا از
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روی دادههای اندازهگیریشده توسط آشکارساز دستگاه؛
طراحی س��اختار فیزیکی دستگاه ،چیدمان آشکارساز و فیلترهای آن ،اتصاالت و ارتباطات میان
اجزای دستگاه؛
طراحی برد الکترونیک دستگاه ،شامل برد تقویتکننده ،برد تحلیلگر چند کاناله و برد محاسبات
اکتیویته از روی دادههای آشکارساز؛
برنامه نویسی و پیادسازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپهای ید در
هوا بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمتهای مرتبط؛
ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحیها؛
ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛
راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تستهای آزمایشگاهی؛
در صورت امکان ،راس��تی آزمایی کارکرد دس��تگاه با نصب در اس��تک نیروگاه و مقایس��ه نتایج
اندازهگیری آن با دستگاههای متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر میباشد:
اطالعات موردی اندازهگیریشده توسط دستگاههای آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته حجمی
ید رادیواکتیو موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛
امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
امکان تست دستگاه ساختهشده در آزمایشگاه مناسب؛
امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.
مراجع و منابع:
دفترچهه��ای راهنما و بروش��ورهای دس��تگاههای آشکارس��ازی و اندازهگی��ری اکتیویته حجمی
رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوا؛
کتابها ،مقاالت و مدارک مرتبط با طراحی و س��اخت دستگاه آشکارسازی و اندازهگیری اکتیویته
حجمی رادیوایزوتوپهای ید موجود در هوا؛
دادههای مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر
كد پروژه

واحد تعريفكننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

96-T-NM-148

طراح��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مهندسی هستهای
(برق /الکترونیک)
نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد
س��اخت
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عنوانتحقیق:
آنالیز خس��تگی حرارتی در جریان س��یال گذرا از اتصال  Tشکل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی
بوشهر
هدف تحقیق:
تخمین عمر باقیمانده اتصال  Tشکل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
در اتصالهای  Tشکلی که دمای دو سیال ورودی به آن دارای اختالف چشمگیری باشد ،در ناحیه
اختالط دو جریان در خروجی اتصال ،گردابههای جریان ایجاد میشوند .در اثر این گردابهها جدار
داخلی لوله دچار نوسان دمایی میشود .در نتیجه این نوسان دمایی ،در سطح داخلی لوله تنشهای
نوسانی ایجاد میشود که باعث بروز پدیده خستگی چرخه باال و در نهایت شکست آنها میشود .در
طی این تحقیق بر اساس دادههای مربوط به جنس مواد محل اتصال ،Tپارامترهای سیال عبوری
از آن و نحوه تغییرات دمای سیال ،عمر باقیمانده اتصال تخمین زده میشود.
محدوده کاری:
اتصاالت  Tشکل دارای اختالف دمای باال
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
تخمی��ن عمر باقیمانده اتصال  Tش��کل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی بوش��هر با کمک آنالیز
خستگی چرخه باال
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
استفاده از آنالیز  CFDدر انجام این تحقیق ضروری میباشد.
مراجع و منابع:
مدارک و نقشههای موجود و مرتبط با سیستمهای مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

96-T-NM-149

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه پروژه در احداث نیروگاههای هستهای
هدف تحقیق:
مدیریت یکپارچه طرح احداث نیروگاه هستهای با تلفیق نرمافزارهای مدیریت پروژه و نرمافزارهای
مدیریت چرخه عمر محصول
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
در ای��ن تحقیق نرمافزاره��ای معتبر مدیریت پ��روژه همچ��ون  PRIMAVERAو نرمافزارهای
مدیریت چرخه عمر محصول همچون  ENOVIAمورد بررس��ی ق��رار گرفته و امکان بکارگیری
بهینه این گروه نرمافزارها در کنار هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
محدوده کاری:
طرح احداث نیروگاههای هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
معرفی نرمافزارهای معتبر مدیریت پروژه
معرفی نرمافزارهای معتبر مدیریت چرخه محصول
نح��وه و روش بکارگی��ری نرماف��زار  ENOVIAو  PRIMAVERAبه عن��وان نرمافزارهای
اصل��ی مدیری��ت پروژه و مدیریت چرخ��ه عمر محصول در پروژه در ط��رح احداث یک نیروگاه
هستهای
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:

نرمافزارهاي  PRIMAVERA؛  ENOVIA؛ CATIA

مراجع و منابع:
راهنماهای کاربردی نرمافزارهای  PRIMAVERA؛  ENOVIA؛ CATIA
كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

96-T-MT-150

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
روشهای تطابق محاسبه پیشرفت فیزیکی و مالی در طرح احداث یک نیروگاه هستهای
هدف تحقیق:
بررسی امکان تطابق محاسبه پیشرفتهای فیزیکی و مالی در طرح احداث یک نیروگاه هستهای
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
در این تحقیق روشهای تطابق محاس��به پیش��رفتهای فیزیکی و مالی در طرح احداث نیروگاه
هستهای مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقاسیه مزایا و معایب روشهای مختلف ،روش بهینهای
جهت این موضوع پیشنهاد خواهد گردید.
محدوده کاری:
طرح احداث نیروگاههای هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
معرفی روشهای مختلف اندازه گیری پیشرفت فعالیت ها در طرح احداث یک نیروگاه هستهای
بررسی روشهای مختلف پرداخت در طرح
بررسی روشهای مختلف تطابق محاسبه پیشرفتهای فیزیکی و مالی و معایب و مزایای هر روش
پیشنهاد روش بهینه
نحوه اجرای روش بهینه و درج آن در برنامه زمان بندی طرح
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز- :
مراجع و منابع:
استانداردهای  PMBOKنسخه پنجم و راهنمای NP-T2.7

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

96-T-MT-151

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
واکاوی شایستگی مدیران پروژه جهت احداث یک نیروگاه هستهای
هدف تحقیق:
در دس��ترس داش��تن دورنمایی از موارد مرتبط با شایس��تگی مدیران پروژه و رتبه بندی موارد از
لحاظ اهمیت
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
عوامل بس��یاری موفقیت و یا شکس��ت یک پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله این عوامل
میتوان به شایستگیهای مدیران پروژه اشاره نمود .هدف ازاین تحقیق واکاوی شایستگی مدیر پروژه
در طرح احداث یک نیروگاه هستهای میباشد.جهت تحقق این موضوع استراتژی مطالعه موردی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت (طرح تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر).شایستگیهای استخراج شده از
مصاحبه با مدیران میانی و باال دست تعدیل و اصالح شده و مواردی به آنها اضافه خواهد شد.
محدوده کاری:
طرح احداث نیروگاههای هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
معرفی و بررسی استانداردهای شایستگی مدیر پروژه همچون ICB(IPMA COMPETENCY
 )MODELو مدارک مرتبط آژانس بینالمللی انرژی اتمی
تهیه روش و ساختار و سواالت مرتبط با پرسشنامه در خصوص شایستگی مدیران
تعیین جامعه هدف و انجام مصاحبههای مورد نیاز
تجمیع موارد و تعیین الگویی جهت اولویت بندی
مقایسه موارد با استاندارد  ICBو بهبود موضوعات
ارایه خروجی تحقیق به صورت اولویتبندی شده
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امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز- :
مراجع و منابع:

استاندارد (ICB(IPMA COMPETENCY MODEL

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

96-T-MT-152

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
مقایس��ه تطبیقی اس��تاندارد مدیریت پروژه ( PMBOKویرایش پنجم) و مدرک راهنمای مدیریت
پروژه در احداث نیروگاههای هستهای ()NP-T- 2.7
هدف تحقیق:
بررس��ی نقاط و فصول مشترک حوزههای دانشی راهنمای مدیریت پروژه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی با معتبرترین استاندارد مدیریت پروژه
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
در این تحقیق دو اس��تاندارد اش��اره ش��ده مذکور از لحاظ حوزههای دانشی و فرآیندهای مرتبط با
مدیریت پروژه مورد بررس��ی قرار گرفته و نقاط اشتراک و تفاوتهای دو مدرک مورد بررسی قرار
گرفته و مشخص میگردند .بدیهی است نتایج بررسی قابل ارایه به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
میباشد.
محدوده کاری:
طرح احداث نیروگاههای هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
شرح تفصیلی دو مدرک PMBOKو NP-T. 2.7
مقایسه حوزههای دانشی دو مدرک
مقایسه فرآیندهای دو مدرک
نتیجهگیری و ارایه پیشنهاد بهبود در خصوص مدرک NP-T. 2.7
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز- :
مراجع و منابع:

استانداردهای  PMBOKنسخه پنجم و راهنمای NP-T. 2.7

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

96-T-MT-153

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی
نیروگاههای اتمی (توانا)
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي
پروژههاي منابع انساني

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

عناوین
پروژههای
منابعانساني

70

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
طراحي نظام جانشينپروري با مطالعه موردي شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
از آنجا كه بيش��تر س��ازمانهاي پيشرو سيس��تمي دارند تا اطمينان حاصل كنند كه توانايي فني و
مديريتي آنها به طور مستمر حفظ خواهد شد و با تمركز بر اليههاي باالي مديريتي و يا عميقتر
و در برگيرنده اليههاي پايينتر كارشناس��ي طرحي را اجرا كردهاند كه نظام جانشينپروري ناميده
ميش��ود و به منظور پيادهس��ازي اين طرح در ش��ركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي
ايران ،ضرورت طراحي نظامي جامع با بررس��ي پيشينه و مدلهاي مختلف سيستم جانشينپروري
و انتخاب مدل بهينه ،بوميس��ازي آن و تهيه نقش��ه فرآيندي ،ضرورت بسيار داشته؛ بهگونهاي كه
به عنوان راهنمايي براي پيادهسازي اين طرح در شركت عمل نمايد.
محدودهكاري:
حوزه منابع انسانی شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
مدیریت آموزش و توسعه سرمایه انسانی نیروگاهها
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تدوين مدل تفصيلي و نقشه فرآيندي پيادهسازي طرح جانشينپروري در شركت
بررس��ي موانع و مش��كالت پيش رو در اجراي مراحل طراحي ش��ده نظام جانشينپروري و ارائه
راهكارهاي اجرايي جهت پيشگيري يا رفع آنها
انج��ام مطالعات تطبيقي و تببين تجربيات موفق اجراي طرح جانش��ينپروري در ش��ركتهاي
داخلي و چگونگي پيادهسازي اين طرح در آن شركتها
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مستندات و مدارك شركتهاي موفق در زمينه پيادهسازي طرح جانشينپروري
استانداردهايي در اين زمينه
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

شركت مادر تخصصي توليد و توسعه
انرژي اتمي ايران /مدیریت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی نیروگاهها

91-N-MT-103

مديريت منابع انسانيMBA

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

مديريت دولتي و بازرگاني

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

كارشناسي ارشد
س��اخت
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عنوانتحقيق:
تفكر استراتژيك در توسعه منابع انساني در نيروگاههاي اتمي
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
از دي��دگاه کلي ،تفکر اس��تراتژيک يک «بصيـــ��رت و فهم از وضعيت موج��ود و بهرهبرداري از
فرصتها» اس��ت .اين بصيرت کمک ميکند تا واقعيتهاي بازار و قواعد آن به درستي و به موقع
ش��ناخته شود؛ و براي پاسخگويي به اين ش��رايط راهکارهاي بديع و ارزش آفريني خلق شود .لذا
تفکر اس��تراتژيک جهتگيري مناسب سازمان را با خلق روشهاي نوآورانه نسبت به نيازهاي بازار
فراهم ميس��ازد و برنامهريزي اس��تراتژيک سازمان را درجهت مش��خص شده به پيش ميبرد .به
عبارت ديگر ،ابعاد تحليلي و عقاليي اس��تراتژي با ابعاد خالقانه و نوآورانه تفکر اس��تراتژي پيوند
ميخورد و يک رويکرد قوي براي مديريت در بازار کام ً
ال رقابتي و ناس��المي که امروز با آن روبرو
هستيم را فراهم ميسازد .با توجه به اهميت منابع انساني در نيروگاههاي هستهاي ،الزم است ابعاد
تحليلي و عقاليي استراتژي با ابعاد خالقانه و نوآورانه تفکر استراتژيک پيوندخورده و يک رويکرد
قوي براي توسعه منابع انساني تدوين شود.
محدودهكاري:
حوزه منابع انساني شركت توليد و توسعه و شركت بهرهبرداري
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
دريافت اطالعات از بوشهر و شركت توليد و توسعه
مستندات آژانس بينالمللي انرژي اتمي

كد پروژه

واحد تعريفكننده

شركت مادر تخصصي توليد و
توسعه انرژي اتمي ايران/
مديريت برنامهريزي و كنترل
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

92-N-MT-106

طراح��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مهندسي صنايع
مديريت
منابع انساني
نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

كارشناسي ارشد
س��اخت

72

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
ارائه راهكارهاي توس��عه زيرس��اختهاي اقتصادي ،صنعتي و آموزشي كشور جهت ساخت داخل
نيروگاههاي هستهاي
شرح مختصري از پروژه واهميت آن:
اين پروژه با ارائه راهكارهاي اجرايي و فراهمس��ازي مقدمات الزم ،موجب تس��ريع آهنگ حركت
فعاليتهاي بوميس��ازي در عرصه توليد برق هس��تهاي كشور ميگردد .شايد اين پروژه ،به عنوان
يك��ي از مهمترين پروژههاي تعريف ش��ده در اين حوزه باش��د كه ميت��وان از نتايج اجراي آن در
جهت گس��ترش فرهنگ بوميسازي در كشور و توجيه و آشناسازي مسئولين در جهت آغاز جدي
و نظاممند فعاليتهاي اين حوزه اس��تفاده نمود .پر واضح است كه بوميسازي ساخت نيروگاههاي
هستهاي عالوه بر منافع اقتصادي و ايجاد رفاه اجتماعي ،در عرصه سياسي نيز تأثيرات فراواني را
بر كشور خواهد داشت.
محدودهكاري:
توسعه زيرساختهاي صنعت هستهاي
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسي وضعيت زيرساختهاي موجود در كشور در جهت افزايش مشاركت ملي كه زمينه ساز
ارتقاء توان س��اخت داخل نيروگاههاي هس��تهاي ميش��ود
بررس��ي زيرس��اختهاي حكومتي ،صنعتي ،علوم و فنون ،آموزش��ي و تحصيلي
معرفي قوانين و الزامات تس��هيل كننده اين حركت در كش��ور
معرفي موانع قانوني و سياس��ي حاكم بر توس��عه اين زيرس��اختها
بررس��ي استانداردسازي و تأثير آنها به عنوان يكي از زيرساختارهاي اساسي در توس��عه داخل
نحوه جلب همكاري و مشاركت سازمانها در اين مهم با توجه به مشكالت و محدوديتهاي
اقتصادي و سياس��ي حاكم بر كش��ور
نحوه جلب و تأمين س��رمايه الزم براي انجام اين هدف
نح��وه ايجاد بازار داخلي براي محصوالت بوميس��ازي ش��ده در كش��ور (نح��وه به كارگيري
محصوالت در س��اير صنايع به منظور تشويق س��رمايهگذاران و سازمانها در جهت توسعه توان
داخل) و درخصوص نتايج مورد انتظارموارد زير موردنظرميباش��د:
جمعبندي و معرفي بهترين مسير و فرآيند توسعه زيرساختهاي توسعه ساخت داخل نيروگاههاي
هستهاي
نقش��ه راه توسعه زيرس��اختهاي اقتصادي ،صنعتي و آموزشي در كشور در حوزه توسعه صنعت
نيروگاههاي هستهاي
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معرفي الگو يا الگوهاي مناس��ب در جهت جذب س��رمايههاي بالقوه و سرگردان ملي موجود در
توسعه زير ساختها
معرفي بخشهاي حكومتي ،صنعتي و س��اير مراكز (آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي) موردنياز در
جهت توسعه زيرساختها
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مدارك و مستندات موجود در آژانس و شركت

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

مديريت صنعتي  -مديريت
شركت مادر تخصصي توليد
بازرگاني
92-N-MT-109
كارشناسي ارشد
و توسعه انرژي اتمي ايران/
مهندسي صنايع  -مهندسي
مديريت بومي سازي
هستهاي
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
طراح��ي
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

74

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
بررس��ي استراتژيها و برنامههاي عملياتي كشورهاي توسعه يافته در گسترش توان داخل ساخت
نيروگاههاي هستهاي
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
اين پروژه به منظور تشريح روند شكلگيري ،تكامل و ارتقاء توان داخل كشورهاي توسعه يافته در
اجراي طرحهاي نيروگاههاي هس��تهاي موردنياز خود تعريف گرديده است .در اين مطالعه ترجيح ًا
كش��ورهايي به عنوان الگوي بررسي انتخاب ميگردند كه شرايطشان قبل از توسعه مشابه شرايط
كنوني كش��ور ايران بوده باشد تا بدين وسيله از تجربيات ايشان به نحوه مقتضي براي ارتقاء توان
س��اخت داخل كشور اس��تفاده بهتري گردد .بيشك تجربيات كش��ورهاي مذكور در جهتگيري
سياستها و ساير تصميمگيريهاي ملي بسيار مفيد فايده خواهد بود.
محدودهكاري:
بوميسازي صنعت هستهاي
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناس��ايي زيرساختهاي حكومتي ،صنعتي و آموزشي كش��ورهاي توسعه يافته ،شيوههاي حمايتي از
توليدات داخلي (به عنوان مثال توس��عه و اصالح قوانين س��اخت داخل) ،نحوه الگوبرداري اين دسته از
كشورها از ساير كشورها ،آموزش كاركنان و افزايش مهارتهاي آنها ،نحوه مشاركت كشورهاي خارجي
در توسعه ساخت داخل اين كشورها ،نحوه عبور از شرايط وابستگي به شرايط خودكفايي ،نحوه تأمين
مالي طرحها ،نحوه تجاريسازي فن آوريهاي بدست آمده در اين كشورها ،در اين پروژه ،ارائه الگوها و
ي سازي در كشورهاي توسعه يافته از نتايج مورد انتظار محسوب ميشود.
نقشهراه تحقق بوم 
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
مستندات و مدارك آژانس و تجربيات ديگر كشورها
مستندات و مدارك تجربيات صنايع ديگر در كشور

واحد تعريفكننده

شركت مادر تخصصي توليد و توسعه
انرژي اتمي ايران
مديريت بوميسازي
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

كد پروژه
92-N-MT-110

طراح��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مديريت صنعتي  -مديريت
بازرگاني -مهندسي صنايع
مهندسي هستهاي
نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

كارشناسي
ارشد
س��اخت
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عنوانتحقيق:
ارزيابي ارگونوميك محلهاي كاري (از حيث آنتروپومتري) و مش��اغل (از نقطهنظر روانشناختي)
در نيروگاه اتمي بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
در اين پروژه در بخش ارزيابي ارگونوميك محلهاي كاري ،ميبايس��ت محلهاي كاري كاركنان
بر اساس لوازم و ادوات موجود مورد استفاده كاركنان و همچنين شرايط شيميايي و فيزيكي حاكم
ب��ر اين اماك��ن ،مورد ارزيابي قرار گيرد تا عواملي كه موجب بروز بيماريهاي ش��غلي ميش��وند،
تعيين و حدود آنها نيز مشخص گردند .در بخش ارزيابي ارگونوميك شغلي نيز ميبايست مشاغل
نيروگاهي در گروههاي مختلف از حيث روانشناختي و با كمك روشها و نرمافزارهاي موجود در
اين زمينه مورد ارزيابي قرار گيرند.
محدودهكاري:
محلهاي كاري مشاغل نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار پس از اتمام پاياننامه:
بازديد ميداني از محلهاي كاري در نيروگاه اتمي بوشهر؛
آشنايي با مشاغل نيروگاهي از طريق مصاحبههاي فردي؛
بكارگيري روشها و نرمافزارهاي مختلف در زمينه ارزيابي ارگونوميك؛
ارائه اقدامات اصالحي به منظور بهبود شرايط و وضعيت موجود در محلهاي كاري؛
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
اطالعات كاربردي در خصوص مشاغل و محلهاي كاري
مستندات آژانس

واحد تعريفكننده

كد پروژه

شركت بهرهبرداري نيروگاه
اتمي بوشهر/معاونت ايمني

92-N-MT-111

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

مهندسي صنايع
روانشناسي صنعتي
روانشناسي سازماني
نرماف��زاري و شبيهس��ازي

سطح پاياننامه

كارشناسي ارشد
س��اخت

76

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عنوانتحقيق:
بررسی عوامل موثر بر ترک شغل در شرکتهای زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
نیروی انس��انی ،مهمترین و ارزش��مندترین عامل ،از منابع مختلف تولید اس��ت .عامل انس��انی در
س��ازمان ،کلیه کارکنان ش��اغل در س��ازمان اعم از مدیران ،سرپرس��تان ،کارشناسان ،کارمندان و
کارگران را در س��طوح مختلف ش��غلی در برمیگیرد و اش��تغال از جمله مسائلى است که همیشه،
دولتها و ملتها را به خود مش��غول داشته .س��ازمانها زماني ميتوانند حرف تازهاي براي گفتن
داش��ته باشند كه منابع انساني آنها نس��بت به حرفه ،سازمان و ارزشهاي كاري ،تعهد و وابستگي
از خود نش��ان دهند و مشاركت شغلي بيشتري داشته باش��ند .به همین دلیل و با توجه به افزایش
رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی ،سازمانها تالش میکنند تا کارکنان مستعد خود
را حف��ظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا بتوانند عملکرد باالیی از خود بروز دهند؛ اما ،س��ازمانها
همواره از این مس��اله بیم دارند که س��رمایههای انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا،
هر سازمان برای آموزش ،تربیت و آمادهسازی کارکنان خود تا مرحله بهرهدهی و کارآیی مطلوب،
هزینههای بس��یاری را صرف میکند و با از دس��ت دادن نیروهای ارزشمند ،متحمل از دست دادن
مهارتها و تجربیاتی میشود که طی سالها تالش به دست آمده است.
یافتههای علمی نشان میدهد که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای
ترک س��ازمان ناشی میش��ود .یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمیکنند ،بلکه “تمایل به
ترک شغل” را به صورت تدریجی در خود پرورش میدهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و
مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر ،اقدام به ترک شغل مینمایند.
محدودهكاري:
یکی از ش��رکتهای زیر مجموعه س��ازمان انرژی اتمی به عنوان م��ورد مطالعاتی انتخاب خواهد
شد.
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
بررسی عوامل موثر بر تمايل به ترك كار
ارائه راهکارهایی جهت جلوگيري از ترك كار کارکنان
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي و اطالعات كاربردي و همچنین پرسش��نامههای تکمیل ش��ده توس��ط پرسنل
شرکت مورد مطالعه

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت مهندسی و ساخت
نیروگاههای اتمی/
مدیریت برنامهریزی و فاوا
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مدیریت منابع انسانی -
 -MBAمدیریت دولتی و
بازرگانی

کارشناسی ارشد

نوع پروژه :فني

مطالعاتي

طراحي

نرمافزاري و شبيهسازي

ساخت
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عنوانتحقيق:
ارزیابی نقش خطای انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
به دليل تاثير زياد خطاي انساني در فركانس ذوب قلب در تحليل  PSAيكي از مراحل جداگانه به اين امر
اختصاص يافته است .براي تحليل خطاي انساني بايد يك راهبرد نظاممند براي تشخيص اين خطاها،
اعمال آنها در مدل منطقي ايمني نيروگاه ( )FT, ETو همچنين كميسازي و به دست آوردن احتمال آنها
وجود داشته باشد .اگرچه در سالهاي اخير روشها و راهبردهاي متفاوتي براي اين امر اتخاذ شده و در
اين مدت پيشرفتهايي حاصل گرديده است ،هنوز يك روش يكتا و مورد پذيرش همگان در اين زمينه
وجود نداشته و هر كدام از روشها ،مزايا و معايب خاص خود را دارند .هدف از انجام این پروژه شناخت
روشهای مختلف آنالیز قابلیت اطمینان انسانی و ارزیابی نقش خطای انسانی در مقایسه با خرابی
تجهیزات و فاکتورهای مختلف دیگر در فرکانس ذوب قلب و آنالیز حساسیت است.
محدودهکاری:
سطح یک  PSAنیروگاه بوشهر
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار پس از اتمام پایاننامه:
مقایس��ه روشهای مختلف انجام آنالیز قابلیت اطمینان انس��انی ( )HRAو شناخت نقاط ضعف
و قوت هر روش
آنالیز قابلیت اطمینان انسانی در سطح یک  PSAنیروگاه بوشهر و محاسبه احتمال خطای انسانی
برای عملکردهای مختلف اپراتور
محاسبه نقش خطای انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر
آنالیز حساسیت ،مقایسه نتایج و ارائه پیشنهادات
امکانات ،تجهیزات و منابع موردنیاز:
مدارک  PSAنیروگاه بوشهر
نرمافزار SAPHIR
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

شرکت افق هستهای /معاونت
فرآیندهای هستهای
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مهندسی هستهای

دکتری

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
اس��تقرار نظام جامع منابع انس��اني (مطالعه موردي :ش��ركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي
اتمي ايران)
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
مديريت منابع انس��اني در س��ه بخش اصلي مديريت برنامهريزي و جذب ،توس��عه و نگهداش��ت
و نيز خروج از خدمت منابع انس��اني در راس��تاي اهداف س��ازمان ايفاي نقش مينمايد .بررس��ی
سیس��تمهای منابع انسانی سازمانها مشخص میس��ازد که اغلب اوقات بین زیر سیستمهای آن
از قبیل :آموزش ،توس��عه ،ارزیابی عملکرد ،جذب و اس��تخدام و  ...ارتباط و پیوس��تگی الزم وجود
نداش��ته و همین امر به ناکارآمدی سیستمهای منابع انسانی منتهی میشود .از طرف ديگر ،وجود
همپوش��انیهای قوی بین زیرسیس��تمهای منابع انس��انی به منظور تقویت متقابل هر یک از این
زیر سیس��تمها و افزايش بهرهوري ،امري ضروری بوده كه با نظاممند شدن و يكپارچگي این زير
سیستمها امكانپذير است .شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران ،ضمن تهيه و
تدوين سياس��تهاي كالن حوزه منابع انس��اني و نيز با توجه به چشمانداز خود در اين حوزه ،توجه
ويژهاي به اس��تقرار نظام جامع منابع انس��اني با رويكرد يكپارچه داشته كه در اين راستا ،شناسايي
گامهاي اجرايي براي اس��تقرار آن ،شناسايي و ارائه پيش��نهاد در خصوص سيستمهاي نرمافزاري
موجود و قابليتهاي آنها ،بررسيهاي تطبيقي و نيز بررسي الگوهاي موفق در استقرار نظام جامع
منابع انس��اني از اهميت ويژهاي برخوردار بوده تا بتوان با پيادهس��ازي اين نظام بهرهوري در حوزه
منابع انساني را ارتقا داد.
محدودهكاري:
حوزه منابع انساني شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و شركت بهره برداري
نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناسايي فرآيندهاي نظام جامع منابع انساني؛
طراحي و ارائه گامهاي اجرايي براي استقرار نظام جامع منابع انساني؛
مطالعات تطبيقي و بررسي الگوهاي موفق در استقرار نظام جامع منابع انساني؛
بررسي موانع و مشكالت استقرار اين نظام و راهكارهاي آنها؛
بررس��ي شركتهاي نرمافزاري ارائه دهنده سيستم نرمافزاري در اين حوزه و ارائه پيشنهاد پس
از تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي
مستندات شركتهاي موفق در زمينه پيادهسازي نظام جامع منابع انساني
شركتهاي نرمافزاري مرتبط و الگوهاي استفاده شده توسط آنها

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها
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مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني
(گرايش منابع انساني) ،مديريت دولتي
(گرايش توسعه منابع انساني و گرايش
مديريت تحول) ،مديريت سازمانهاي
دولتي (گرايش منابع انساني و روابط
كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش
استراتژي ،منابع انساني)

كارشناسي ارشد
و دكتري

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 81

عنوانتحقيق:
تدوين مدل شايستگيهاي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
در طول س��الیان اخیر ،همواره نقش و جایگاه منابع انس��انی مورد توجه سازمانها و به عنوان پایه
و اس��اس فعالیت در بازار پیچیده و رقابتی قرار گرفته اس��ت .به همين منظور ،ظهور و شکلگیری
نظریهها و مدلهای کاربردی متنوعی را برای پرداختن به جایگاه منابع انس��انی و بهبود عملکرد
آنان ش��اهد میباش��یم .یکی از این نظریهها و مدلهايي که در مدت زمان کوتاهی مورد استفاده
اکثر س��ازمانها و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی قرار گرفته ،طراحی و تعریف مدل شایستگی
متناس��ب با سازماناست .شایستگیهای هر س��ازمان میبایست براساس ویژگیها و خصوصیات
حاکم بر آن سازمان تدوین و با تواناییها و خصوصیات کارکنان آن منطبق باشد.
شناسايي شايستگيهاي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در سطوح مختلف
پرس��نلي و بروزرس��اني مدل آن براي استفاده در ساير زير نظامهاي منابع انساني از اهميت بااليي
برخوردار بوده ،چرا كه ميتواند به عنوان پايهاي براي ساير زير نظامها مطرح باشد كه هدف از اين
پروژه ،شناسايي شاخصها و تدوين مدل به همراه پيادهسازي آن ميباشد.
محدودهكاري:
حوزه منابع انساني شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
عناوين كلي فعاليتها ونتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
طراحي مراحل اجراي شناسايي شايستگيهاي مشاغل شركت؛
شناس��ايي شايستگيهاي عمومي(رفتاري) و شايس��تگيهاي فني(تخصصي) مشاغل شركت و
اوزان آنها؛
بررسي مدل شايستگيهاي شركتهاي مشابه داخلي و خارجي؛
تدوين مدل شايستگيهاي شركت؛
پيادهسازي و ارزيابي مدل شايستگيهاي ارائه شده
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي
انجام مصاحبههاي ساختار يافته يا ساختار نيافته
مستندات مربوط به مدل شايستگيهاي شركتهاي مشابه داخلي و خارجي

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

واحد تعريفكننده

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها
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مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني
(گرايش منابع انساني) ،مديريت دولتي
(گرايش توسعه منابع انساني و گرايش
مديريت تحول) ،مديريت سازمانهاي
دولتي(گرايش منابع انساني و روابط
كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش
استراتژي ،منابع انساني)

كارشناسي ارشد
دكتري

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
مديري��ت فرآيند نظارت بر حوزه منابع انس��اني در ش��ركتهاي مادر تخصص��ي (مطالعه موردي:
شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران)
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب شده؛ به طوريكه بدون توجه به اين جزء ،ساير
اجزاي مديريت مانند برنامهريزي ،س��ازماندهي و هدايت نيز ناقص بوده و تضميني براي انجام درست
آنها وجود ندارد .بنابراين نظارت و كنترل ابزاري است كه امكان حركت به سمت اهداف تعيين شده را
با اطمينان باال فراهم ميكند .اين امر در شركتهاي مادر تخصصي كه دو وظيفه اصلي سياستگذاري
و نظارت بر اجراي سياستها را در شركت خود و شركتهاي زير مجموعه پيگيري ميكنند از اهميت
باالتري برخوردار است .تعيين شاخصهاي كليدي عملكردي در حوزه منابع انساني ،ارائه مدل فرآيندي
نظارت و به تبع آن چگونگي استقرار فرآيند نظارت با بررسي الگوهاي موفق و مطالعات تطبيقي ،گامي
مؤثر در پيشبرد اهداف شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران خواهد بود.
محدودهكاري:
حوزه منابع انس��اني شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و شركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
تعيين شاخصهاي كليدي عملكردي حوزه منابع انساني؛
شناسايي و ارائه گامهاي اجرايي استقرار فرآيند نظارت بر حوزه منابع انساني؛
بررسي الگوهاي موفق در زمينه نظارت بر حوزه منابع انساني در شركتهاي داخلي و خارجي و
ارائه مدل پيشنهادي بهينه در اين زمينه
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي
مستندات شركتهاي موفق در زمينه استقرار فرآيند نظارت بر حوزه منابع انساني
واحد تعريفكننده

كد پروژه

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها
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ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني (گرايش منابع

مطالعات��ي

انساني) ،مديريت دولتي (گراي 
ش توسعه منابع انساني و گرايش كارشناسي
مديريت تحول) ،مديريت سازمانهاي دولتي (گرايش منابع
ارشد
انساني و روابط كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش
دكتري

طراح��ي

استراتژي ،منابع انساني)

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان با رويكرد ارتقا بهرهوري(مطالعه موردي
شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران)
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
برنامهري��زي دقيق و سيس��تماتيك براي ايج��اد ،حفظ و افزايش انگي��زه كاركنان از مهمترين
راهكارها جهت افزايش بهرهوري س��ازماني اس��ت .اي��ن برنامه نياز مبرم به بررس��ي همه جانبه،
اولويتبندي ،شناس��ايي و همچنين عارضهيابي عوامل مؤثر بر ارتق��ا انگيزش و بهرهوري نيروي
انس��اني دارد .اين پروژه با هدف شناس��ايي و عارضهيابي عوامل انگيزشي (تشويقي و بازدارندگي)
كاركن��ان براي حفظ و نگهداش��ت نيروهاي كارآم��د و متخصص و ارتقاي س��طح رضايتمندي
و عملكرد كاركنان؛ با توجه به گروههاي ش��غلي ش��ركت و نيز ش��رايط ش��اغلين (سنوات و سن،
تحصيالت و ) ...تعريف ميشود.
محدودهكاري:
حوزه منابع انساني شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناسايي عوامل مؤثر (اقتصادي ،اجتماعي و )...بر رضايت شغلي كاركنان شركت؛
شناسايي عوامل موثر بر بهبود و ارتقا سطح انگيزشي كاركنان؛
ارائه طرح و برنامه هايي متناسب با گروههاي شغلي شركت با هدف بهبود و ارتقا سطح انگيزشي
كاركنان؛
عارضهيابي و تدوين مدل انگيزشي كاركنان در شركت.
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي ،تجربيات شركتهاي موفق
واحد تعريفكننده

كد پروژه

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها

95-S-MT -141

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني (گرايش
ش توسعه
منابعانساني) ،مديريتدولتي (گراي 
منابع انساني و گرايش مديريت تحول) ،مديريت كارشناسي ارشد
دكتري
سازمانهاي دولتي (گرايش منابع انساني و روابط
كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش استراتژي،
منابع انساني)
طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای 85

عنوانتحقيق:
طراحي فرآيند خروج از خدمت كاركنان (مطالعه موردي :ش��ركت مادر تخصصي توليد و توس��عه
انرژي اتمي ايران)
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
امروزه ترك ش��غل در سازمانها با هر ش��كلي از جمله بازنشستگي ،استعفا ،بازخريد ،جابهجايي،
اخراج و  ...به يكي از مهمترين نگرانيها تبديل ش��ده اس��ت .اين امر در مورد كاركنان كليدي و
متخصص كه در مشاغل كليدي سازمان در حال انجام وظايف هستند از اهميت باالتري برخوردار
اس��ت؛ زيرا اين پديده مخاطرات زياد مالي و غير مالي را براي س��ازمان به همراه خواهد داش��ت.
در بس��ياري از موارد ترك خدمت كاركنان در س��ازمانها بدون تجزيه  -تحليل و بررس��ي علل و
ريش��ههاي آن بوده كه در اين صورت و بدون رفع موانع و مش��كالت احتمالي ،احتمال تكرار اين
پدي��ده براي كاركنان ديگر چندان دور از ذهن نخواهد بود .طراحي فرآيندي براي چگونگي خروج
از خدمت كاركنان در ش��ركت مادر تخصصي توليد و توس��عه انرژي اتمي ايران و ش��ركت بهره
برداري نيروگاه اتمي بوش��هر به دليل ماهيت تخصصي و خاص عمده مش��اغل موجود در آن و با
توجه به هرم سني و سنواتي كاركنان آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .به طوريكه بتوان
با گامهاي طراحي ش��ده ،ضمن پي بردن به علل ت��رك خدمت كاركنان ،با برنامهريزي صحيح و
اصولي بتوان آثار و پيامدهاي ترك خدمت كاركنان را ،به خصوص در مواردي كه ميتواند به طور
مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد و ايمني نيروگاه اتمي بوشهر تاثيرگذار باشد ،كاهش داد.
محدودهكاري:
حوزه منابع انساني شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و شركت بهره برداري
نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي اشكال و فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناس��ايي اش��كال و عوامل مختلف خروج از خدم��ت كاركنان و طبقه بن��دي آنها و نيز ارائه
گامهاي اجرايي براي استقرار فرآيند خروج از خدمت كاركنان؛
مطالعات تطبيقي و بررسي الگوهاي موفق در استقرار فرآيند خروج از خدمت كاركنان؛
طراحي فرمها و پرسشنامههاي استاندارد ساختار يافته و غير ساختار يافته مربوط به ترك خدمت
كاركنان براي دريافت اطالعات ،سنجش علل ترك خدمت كاركنان و چگونگي تحليل آن؛
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امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي ،شركتهاي موفق در زمينه استقرار فرآيند خروج از خدمت كاركنان.

واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها

95-S-MT -142

مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني (گرايش
منابع انساني) ،مديريت دولتي (گرايش توسعه
منابع انساني و گرايش مديريت تحول) ،مديريت
سازمانهاي دولتي (گرايش منابع انساني و روابط
كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش استراتژي،
منابع انساني)

كارشناسي
ارشد
دكتري

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقيق:
مديريت فرآيند تغيير سازماني با رويكرد منابع انساني (مطالعه موردي شركت مادر تخصصي توليد
و توسعه انرژي اتمي ايران)
شرح مختصري از پروژه و اهميت آن:
تغيير در تمامي س��ازمانها امري اجتناب ناپذير اس��ت و بايد به منظور ايجاد تحوالت س��ازنده و
مؤثر در س��ازمانها پيش بيني و راهكارها طراحي و مديريت ش��وند .در فرآيند تغيير در سازمان با
رويكرد منابع انس��اني ،انس��انها در قالب تغيير قرار ميگيرند .بدون تغيير در دانش ،نگرش ،باور
و انديش��ههاي نيروي انس��اني ،فرآيند تغيير و تحول انجام نخواهد شد .در اين پروژه ،فرآيند تغيير
س��ازماني در قالب منابع انساني مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفته و موانع و مشكالت موجود در
تغيير سازماني را مورد مطالعه قرار ميدهد .همچنين فرآيندهاي مبتني بر منابع انساني قبل و بعد
از تغييرات به منظور اثربخشي فرآيند تغيير در سازمان پايش ميشود.
محدودهكاري:
حوزه منابع انس��اني ش��ركت مادر تخصصي توليد و توس��عه انرژي اتمي ايران با در نظر گرفتن
شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر
عناوين كلي فعاليتها و نتايج مورد انتظار از انجام پاياننامه:
شناسايي و ارائه گامهاي اجرايي براي مديريت فرآيند تغيير در شركت؛
بررسي و پايش ميزان تأثيرگذاري فرآيند تغيير(موردي) در شركت؛
چگونگي تحليل اثر تغييرات بر ساير فاكتورهاي منابع انساني.
امكانات ،تجهيزات و منابع موردنياز:
منابع كتابخانهاي ،استفاده از تجربيات شركتهاي موفق در زمينه مديريت تغيير
واحد تعريفكننده

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

مديريت آموزش و
توسعه سرمایه انسانی
نیروگاهها

95-S-MT -144

مديريت منابع انساني ،مديريت بازرگاني (گرايش
ش توسعه
منابعانساني) ،مديريتدولتي (گراي 
منابع انساني و گرايش مديريت تحول) ،مديريت
سازمانهاي دولتي (گرايش منابع انساني و روابط
كار) ،مديريت اجرايي( MBA ،گرايش استراتژي،
منابع انساني)

كارشناسي
ارشد
دكتري

ن�وع پ�روژه :فن��ي

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت

عناوین
پروژههای
اجتماعي–فرهنگي
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عنوانتحقیق:
مبانی نظری ،الزامات و مؤلفههای پذیرش اجتماعی نیروگاههای برق هستهای در ایران
هدف تحقیق:
ابزارهای مفهومی بسته به فرهنگ کشورها و متن اجتماعی و سیاسی آنها متفاوت است .در ایران
با توجه به شرایط فرهنگی ،بومی و مبانی ارزشی حاکم بر سیاستها میتوان از ابزارهای مفهومی
ویژهای برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سیاس��تها و پروژهها استفاده کرد .بنابراین بسط
ادبی��ات مفاهی��م اجتماعی مربوط به نیروگاههای برق هس��ته ای و احصاء ضرورتهای فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی این امر ،مهمترین هدف این تحقیق قلمداد میگردد.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
بررسي عوامل مؤثر بر جلب مشاركت اقشار مختلف ،متناسب با شرایط بومی و محلی از کلیدی ترین
وجوه اهمیت مبانی نظری است ،که بستر ارائه مطلوب راهکارهای هوشمند و موثر را فراهم میسازد.
چرا که یکی از آثار تهیه مختصات فرهنگی -اجتماعی برای طرحها ،رفع نگرانی و ایجاد انگیزه برای
سایر سازمانها و نهادها در اجرای طرح خواهد بود ،مشروط بر اینکه عوامل طرح و یا پروژه کالن ملی
بتوانند نسبت به انعکاس صحیح موضوع اقدام و مطالعه کنندگان آثار فرهنگی -اجتماعی نیز در جریان
تدوین طرح از نظرات و دیدگاههای آنها استفاده نمایند.

محدوده کاری :حوزه پذیرش اجتماعی نیروگاههای برق هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
گردآوری و تدوین اصولی ابعاد نظری مولفهها و شاخصهای فرهنگی -اجتماعی به انضمام روش
شناسی احصاء مبانی فرآیند پذیرش اجتماعی در ایران ،با نگاه صحیح به  :زمینه شناسی ،موضوع
شناسی ،پیامدشناسی ،شاخص گزینی ،پیامدسنجی و راهکارشناسی.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
تحقیقات بعمل آمده پیشین در این حوزه.
مصاحبه و تحلیل محتوای گفتگو با برخی عناصر و عوامل ذیمدخل
مراجع و منابع:
منابع کتابخانهای و برخی تحقیقات بعمل آمده در سایر حوزههای مشابه
واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

كد پروژه

رشتههاي تحصيلي مرتبط

سطح پاياننامه

96-S-MT-154

علوم انساني

کارشناسی ارشد  /دكتري

مطالعات��ي

طراح��ي

نرماف��زاري و شبيهس��ازي

س��اخت
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عنوانتحقیق:
موانع س��اختاری ،حقوقی و بینش��ی پیش روی تهیه پیوس��تهای فرهنگی -اجتماعی در اجرای
سیاست ها ،برنامه ها و طرحهای توسعه ای نیروگاههای برق هستهای
هدف تحقیق:
تحلیل شرایط ساختاری ،تاریخی ،حقوقی و نگرشی پیش روی پیوست نگاری از جمله؛ ابزارسازی
اعتقادات و ارزشهای دینی برای توجیه اقدامات غلط ،افراط و تفریط در نگاه به مس��ئله ،برخورد
سطحی و شعاری با رویکرد پیوست فرهنگی -اجتماعی از جمله اهداف این تحقیق است.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
به همان میزان که میتوان برای تدوین و اجرای پیوس��ت فرهنگی -اجتماعی آثار مثبت برشمرد،
میت��وان فهرس��تی از دغدغه ها و موان��ع پیش رو را مورد توجه ق��رار داد .برخی از این چالش ها
شامل؛ عدم باور به اهمیت موضوع در بین مدیران اجرائی و مدیران طرحهای اقتصادی ،اجتماعی
و سادهانگاری و پیوست فرهنگی -اجتماعی و بعض ًا انتظار حل ریشهای مسائل.
محدوده کاری:
حوزه پذیرش اجتماعی نیروگاههای برق هستهای
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
احصا تنگناهای س��اختاری (موانعی که عبور از مرحله و یا مس��الهای خاص بدون رفع آن ناممکن
و یا دش��وار باش��د) اعم از ؛ مالحظات حقوقی و قانونی ،مناسبات تاریخی و جغرافیایی و در نهایت
پدیده شناسی تنگناهای ناشی از فقدان معرفت شناسی و به عبارتی تحلیل بینش و نگرش فردی
و عمومی
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
پژوهشهای تقنینی و حقوقی ناظر بر ساختار اجتماعی -فرهنگی در چند دهه گذشته.
مراجع و منابع:
منابع کتابخانهای و برخی تحقیقات بعمل آمده میدانی خصوصا در حوزه اماکن ساختگاه.
واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

كد پروژه
96-S-MT-155

مطالعات��ي

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عنوانتحقیق:
الزام��ات وانتظارات فرهنگی -اجتماعی در اجرای سیاس��ت ها ،برنامه ها و طرحهای توس��عه ای
نیروگاههای برق هستهای در سواحل شمال کشور
هدف تحقیق:
سیاست ها ،برنامه ها و طرحهای توسعه ای در کشورمان ایران موجب افزایش توان تولیدی ،جذب
س��رمایه گذاریهای کالن ملی و بین المللی و ایجاد اشتغال مولد برای جامعه جوان متخصص با
فرهنگ و رس��وم مختلف در گستره نظام ج.ا.ا اس��ت .در این راستا امکان توسعه نیروگاههای برق
هستهای در سواحل شمالی دور از نظر نیست .از این رو مهمترین هدف این تحقیق امکان سنجی
و مطالعه شرایط فرهنگی اجتماعی در نوار سواحل شمالی کشور است.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
احداث تأسیسات بزرگ و توسعه بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی  -اجتماعی آن ،میتواند پیامدهای
ناخواسته فراوانی را به دنبال داشته باشد .این پیامدهای چه در درون خود شرکتها و سازمانهای
متولی و چه بر دامنه جغرافیای پیرامونی طرح تأثیرگذار خواهد بود و باعث هدر رفت ظرفیتهای بالقوه
و همچنین تأثيرات گسترده اي را نیز بر فرهنگ و اجتماعات محلي خواهد گذاشت ودر نتيجه مسئوليت
هاي متعدد اجتماعي را در پي خواهد داش��ت که ش��اهد تقابلی میان توسعه صنعتی و اقتصادی از یک
س��و و فرهنگ و محیط اجتماعی از سوی دیگر خواهیم شد .بنابراین اهمیت اینگونه مطالعات کمتر از
بررسیهای فنی و مهندسی طرحها خصوصا پروژههای کالن ملی نیست.

محدوده کاری :شهرها و نوار ساحلی شمال کشور
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
از مهمترین نتایج مورد انتظار موضوع شناسی ،پیامدسنجی ،و راهکارشناسی ،از زمان اجرا یا بهره برداری
تا زمان فرجام بهرهبرداری
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
مصاحبه و جمع اوری اطالعات کاربردی.
مطالعه و مس��تند س��ازی تجارب پنهان و آشکار طرحها و پروژههای کالن در سواحل شمالی و
همچنین بررسی برخی فعالیتها در آن سوی سواحل شمالی.
مراجع و منابع:
منابع کتابخانهای و نظرسنجیهای بعمل آمده در حوزه استانهای شمالی.
واحد تعريفكننده

كد پروژه

مديريت ارتباطات علمي و
توسعه اجتماعي
مطالعات��ي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

96-S-MT-156

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عنوانتحقیق:
کاوش تج��ارب جهانی پذیرش اجتماعی برق هس��تهای و مطالع��ه تطبیقی مالحظات ابعاد بومی،
فرهنگی و انسانی
هدف تحقیق:
مقایس��ه عملکرد سیاس��تی و کاربردی در دامنه نیروگاههای برق هس��تهای کشورهای دارای این
صنعت ،کش��ف وجوه اشتراک و افتراق ،دس��تیابی به شواهد بیشتر ،گامهای آغازین فعالیتها ،یا
تعیین جهت حرکت و تصمیمس��ازی برای پذیرش اجتماعی و همچنین بررسی ادله اولویت بندی
اقشار مختلف جامعه.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
هر اقدامی که برای توس��عه صورت میگیرد تغییراتی در محیط طبیعی و اجتماعی ایجاد میکند و
گاه این تغییرات میتوانند س��بب تضعیف و یا از بین بردن فرهنگ بومی – محلی جوامع گردند.
از اینرو ،با ارزیابی تأثیرات فرهنگی – اجتماعی طرحهای توس��عه ای در س��ایر کش��ورها میتوان
راهکارهای��ی را جهت تخفیف و کاهش تبعات و پیامدهای منفی ارائه نمود .چرا که زمینه س��ازی
برای فرایند باز طراحی ،اصالح و ارتقاء ش��ئون و مناس��بات نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
واجتماعی کش��ور براس��اس فرهنگ مهندسی شده با توجه به ش��رایط و مقتضیات ملی و جهانی
بس��یار محل تامل اس��ت .ضمن اینکه باز طراحی نظامهای مختلف کشور امریست بلند مدت ،اما
تحقق عملی آن در گرو شکل گیری نمونههای عینی از امکان پذیری طراحی نظامهای موفق را
فراهم خواهد ساخت.
محدوده کاری:
عملکرد و فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی کشورهای صاحب صنعت نیروگاههای برق هستهای.
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
بررس��ی س��یر تحول سیاس��تهای پذیرش اجتماعی -فرهنگی کش��ورهای صاحب فناوری برق
هس��تهای تا به امروز ،حاکی از رویکردهای مختلف ،با این موضوع اس��ت .در همین راس��تا ارائه و
تبیین سیاس��تهای مواجهه اجتماعی در کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه کمک خواهد
کرد تا بر این اس��اس رویکردهای متفاوت و اثرات آنها ،اصول مش��ترک بین کش��ورها و الگوها و
ش��یوههای مناسب آنها شناس��ایی و نگرش و دیدگاه جامع تر و کامل تر حاصل آید و در نهایت با
مقایسه راهبردهای موفق در کشورهای توسعه یافته و ایران ،مدل مطلوب نظام پذیرش اجتماعی
برق هستهای در ایران ارائه شود.

94

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
منابع کتابخانه ای برخی کشورهای پیشرو در حوزه توسعه و پذیرش اجتماعی
سایتهای اینترنتی خصوصا سایت موسسات بین المللی ذیربط نظیر وانو
مراجع و منابع:
منابع کتابخانهای

واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

كد پروژه
96-S-MT-157

مطالعات��ي

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عنوانتحقیق:
ت تولید و توس��عه انرژی اتمی(نیروگاه اتمی بوشهر) در
مطالعه موردی مس��ئولیت اجتماعی ش��رک 
استان بوشهر
هدف تحقیق:
مسئولیت اجتماعی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه،
انسانها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت میکند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی
و مالی فراتر میرود .همین رویکرد موجب میشود ارزیابی فعالیتهای نیروگاه اتمی بوشهر در چند
دهه گذش��ته و برنامههای آتی در حوزه ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی از اهداف خطیر حاکمیتی
به شمار آید.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
اس��تان بوش��هر با سواحل خلیج فارس و مرز آبی با  5کشور و زیست بوم اختصاصی ،دارای تاثیر و
تاثر متقابل با فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر است و مسئولیت اجتماعی شرکت تولید و توسعه بعنوان
راهبر و سیاس��ت گذار ش��رکت بهربردار نیروگاه اتمی بوشهر ایجاب میکند این مهم بطور مستمر
رصد و ارزیابی شود.
محدوده کاری:
استان بوشهر
حوزه پذیرش اجتماعی شرکت بهربردار نیروگاه اتمی بوشهر و فازهای  2و  3توسعه نیروگاه
شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
پیامدشناسی ،شاخص گزینی ،پیامدس��نجی ،راهکارشناسی(با بکارگیری روشهای کمی ،کیفی و
نرم انسانگرایانه و تفسیری برای شناخت كل واقعیتها) شناخت ابعاد نهان پديدههای اجتماعي-
فرهنگی حاصل از فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر و آيند نگاری که از طريق مطالعات موردي تحلیل
وضعیت موجود و اتخاذ تمهید آتی.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
دسترس��ی به برخی مطالعات و تحقیقات استانی بعالوه نظرسنجیهای بعمل آمده در ابعاد مختلف
محلی ،ملی و منطقهای
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مراجع و منابع:
منابع کتابخانهای
دستگاهها ،نهادها و سمنهای مردم نهاد و همچنین متولیان امر پذیرش اجتماعی در نیروگاه

واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

كد پروژه
96-S-MT-158

مطالعات��ي

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عنوانتحقیق:
بررسی جایگاه مختصات فرهنگی – اجتماعی نیروگاههای برق هستهای در اسناد باال دستی نظیر؛
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،نقشه مهندسی فرهنگی ،سند امنیت انرژی ،فرآیند جهانی شدن،
چشم انداز ،1404فناوریهای نوین علمی  ،ارتباطی و زیست بوم
هدف تحقیق:
دستیابی به نظام شاخصهای فرهنگی -اجتماعی مرتبط با نیروگاههای برق هستهای ،دستیابی به
نظام پرس��شهای عمومی و اختصاصی مرتبط با شناسایی موضوع و پیامدهای فرهنگی آن ،بروز
درک مش��ترک و وحدت در رویه پیوست نگاران ،ارتقاء تفاهم و تعامل مجریان طرحها ،پروژهها با
اس��ناد باالدس��تی ،افزایش تفاهم و تعامل با اقشار مختلف مردم و بسترسازی برای طراحی الگوی
سازمانی پیوست نگاری نیروگاههای برق هستهای
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
نظام اجرایی ،س��اختارها و فرآیندها ،س��ازوکار وفرآیند عملیاتی کردن آن ،نظام ارزیابی ،نظارت و
پایش آن ،تضمینهای قانونی و اجرایی عملی شدن پیوست فرهنگی -اجتماعی نیروگاههای برق
هس��تهای و س��از و کار نهادینه سازی ،توانمندی ،ایجاد انگیزه و التزام مدیران در طراحی و اجرای
آن ،ارتباط وثیقی با ایجاد درک و فهم مشترک از اهمیت پیوست نگاری دارد.

محدوده کاری :اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
تبیین ابعاد نقش آفرینی و همچنین وجوه آشکار و نهان تاثیر و تاثر متقابل فعالیت و برنامههای کالن
تولید و توسعه برق هستهای در سیاست گذاری کالن خصوصا در محیط اجتماعی -فرهنگی.
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
مدارک مرتبط در شرکت تولید و توسعه
راهبردهای کالن فرهنگی اجتماعی کشور
اسناد باالدستی نظام ج.ا.ا
مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با برخی صاحب نظران این حوزه
واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

كد پروژه
96-S-MT-159

مطالعات��ي

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عنوانتحقیق:
طراحی مدل ارتباط علمی ش��رکت تولید و توس��عه انرژی اتمی با نهادهای تخصصی ،دانشگاه ها
و بخش غیردولتی
هدف تحقیق:
تدوین راهبرد مدون و جامع ساز و کار ارتباط صنعت برق هستهای با مراکز علمی ،تحقیقاتی
بدون تردید نظاممندی تعامالت بین صنعت و دانش��گاه در جهت افزایش قابلیت ارزش آفرین در
چرخه تکامل و اقتصاد دانش بنیان و هدایت بهتر فعالیت علمی دانشجویان و دانش آموختگان به
نیازهای کاربردی است.
شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
نياز روز افزون صنايع به ویژه صنایع مادر از جمله صنعت نیروگاههای برق هستهای به توانمندي هاي
دانشگاه در حوزه پژوهش ،آموزش و خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي-
فرهنگی و سایر ابعاد جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافته هاي جديد دانشگاه ،استفاده بهينه از
امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن يک مدل ارتباطی پايدار ميان
صنعت برق هستهای و شرکت تولید توسعه بعنوان تولیت این مهم و دانشگاه است.
محدوده کاری:
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران ،نهادها و مراکز علمی
عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
کش��ف نقاط ضعف و قوت هریک از پارامترها و ارائه چارچوب نظام مند برای سیاس��ت گذاران
و برنامه ریزان این حوزه که قادر باش��ند با الگوی مطلوب ارتباط بخش صنعت با دانش��گاه سامان
بخشد
تهیه و تدوین مدل اختصاصی ارتباطات علمی شرکت تولید و توسعه با مراکز علمی
امکانات ،تجهیزات و منابع مورد نیاز:
بررسی مدلهای مختلف ارتباطات علمی ،مراکز صنعتی با مجامع علمی در دنیا

مراجع و منابع :منابع کتابخانهای
واحد تعريفكننده

مديريت ارتباطات علمي
و توسعه اجتماعي
ن�وع پ�روژه :فن��ي

رشتههاي تحصيلي مرتبط

كد پروژه
96-S-MT-160

مطالعات��ي

طراح��ي

سطح پاياننامه

کارشناسی ارشد /
علوم انساني
دكتري
س��اخت
نرماف��زاري و شبيهس��ازي
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عناوین
فرمهاي مربوطه

بسمه تعالي
« فرم شماره يك»

متقاضيان گرامي دقت فرماييد :محتويات اين فرم حتما در فرم سربرگ دانشگاه درج و ارسال گردد.

رئيس محترم كميته حمايت از پروژهها ،پاياننامهها و رسالههاي تحصيالت تكميلي

شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
با سالم

احترام�� ًا،

بدينوس��يله

آقاي/خانم.............................................بش��ماره دانش��جويي،........................................

درمقطع...........................دانشگاه...........................دانشكده................................با موضوع پاياننامه..............................
........................................................................................................................................................................................

به راهنمايي استاد  ..........................................جهت حمايت در قالب يكي از سه طرح :

الف) حمايت مالي
معرفي ميگردد.

ب) انجام پروژه در قالب كسرخدمت سربازي پ) انجام پروژه در قالب جايگزين خدمت سربازي

ضمن ًا بدينوس��يله اعالم ميدارد كه عنوان پيش��نهادي فوق در سازمان يا هر مركز ديگري مورد هيچگونه حمايتي قرار
نگرفته و در صورت حمايت از نامبرده ،استفاده از پاياننامه ايشان توسط آن شركت بالمانع است.

ضمن ًا پروژه مزبور با كد ..................................در صفحه  .........كتابچه حمايت از پايان نامهها درج گرديده است.

نام و نام خانوادگي ،امضاء و مهر رئيس دانشكده يا دانشگاه

براي دانش�جويان يا فارغ التحصيالني كه متقاضي اس�تفاده از طرح «ب» و «پ» حمايت ميباش�ند ،امضاء اس�تاد
راهنما كافيست.
آدرس  :تهران ،خيابان نلسون ماندال ،كوچه تنديس ،شماره  8تلفن 021-22882817 :فكس021-24882616 :
صندوق پستي 14395/1486 :كدپستي1915613663 :

« فرم شماره دو»
سازمان انرژی اتمی ایران

شرکت مادر تخصصی
تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

كميته حمايت از پروژهها ،پاياننامهها و رسالههاي تحصيلي
دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

فرم پروپوزال

حمايت از پاياننامه  /رساله تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

کدFRM-482C2-01 :
پاييز 1396

تجديد نظر :يك

 -1اطالعات فردي دانشجو
 1-1مشخصات عمومي
نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

كد ملي

شماره دانشجویی

 2-1سوابق تحصيلي
الف -كارشناسي – رشته تحصیلی:
نام دانشگاه

نام دانشكده

تاريخ فراغت از
تحصيل

تعداد واحد
طي شده

معدل

ب -كارشناسي ارشد– رشته تحصیلی:
نام دانشگاه

نام دانشكده

تاريخ فراغت از
تحصيل

تعداد واحد
طي شده

معدل

ج -دكتري– رشته تحصیلی:
نام دانشگاه

نام دانشكده

تاريخ فراغت از
تحصيل

تعداد واحد
طي شده

معدل

 3-1اطالعات تماس
آدرس پستي
آدرس پست الكترونيكي
تلفنهاي تماس

تلفن ثابت

تلفن همراه

تلفن محل كار

 -2اطالعات استاد راهنما
 1-2مشخصات عمومي (استاد اول)

نام و نام خانوادگي

كد ملي

رتبه دانشگاهي

دانشگاه محل خدمت

مدرك و رشته تحصيلي

تخصص اصلي

تعداد پاياننامههاي در
دست راهنمايي

 2-2اطالعات تماس
آدرس پستي
آدرس پست الكترونيكي
تلفنهاي تماس

تلفن ثابت

شماره حساب (شبا)

تلفن همراه

 -3اطالعات استاد راهنماي دوم يا استاد مشاور
 1-3مشخصات عمومي (استاد دوم) يا استاد مشاور
نام و نام خانوادگي

كد ملي

رتبه دانشگاهي

دانشگاه محل خدمت

مدرك و رشته تحصيلي

تخصص اصلي

تعداد پاياننامههاي در
دست راهنمايي

 4-2اطالعات تماس
آدرس پستي
آدرس پست الكترونيكي
تلفن ثابت
تلفنهاي تماس

تلفن همراه

شماره حساب (شبا)

 -4مشخصات تحقيق
 1-4عنوان تحقيق

 2-4كد طرح پژوهشي در دفترچه حمايت

 3-4عنوان پاياننامه
فارسي
انگليسي
تعداد واحد پاياننامه/
رساله

 4-4نوع كار تحقيقاتي
كاربردي

بنيادي

توسعهاي

ساير

 5-4بيان مسئله
(شامل تشريح ابعاد ،حدود مسئله ،معرفي دقيق آن ،بيان جنبههاي مجهول و تعريف متغيرهاي مربوط به
سؤاالت تحقيق):

 6-4سوابقمربوطه
(بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع و نتايج تحصيل شده در داخل و خارج در رابطه با مسئله تحقيق)

 7-4اهداف تحقيق
(شامل اهداف علمي ،كاربردي و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق)

 8-4ضرورت انجام تحقيق

 9-4جنبههاي جديد و نوآوري طرح

 10-4بازه زماني انجام تحقيق
تاريخ تصويب

طول مدت اجراي تحقيق

تاريخ شروع

 -5جدول تاييدات
مسئوليت
استاد راهنماي اول
استاد راهنماي دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم
دانشجو

نام و نام خانوادگي

تاريخ

امضاء

پرسشنامه تحقیقاتی
(ستاد)

« فرم شماره سه »

اطالعات فردی:
نام و نام خانوادگی
کد ملی

شماره شناسنامه

شماره تلفن ثابت

نام پدر

شماره تلفن همراه

نام سازمان درخواست کننده:

عنوان طرح:

تعریف طرح:

اهداف و ضرورت اجرای طرح یا مسئله:

دستاوردهای موردنظر:
نوع تحقیق		:

بنیادی

کاربردی

توسعهای

		
نوع طرح یا مسئله:

صنعتی

غیرصنعتی

اجتماعی-فرهنگی

طبقه بندی طرح با مسئله:

عادی

محرمانه

خیلی محرمانه

زمان موردنیاز اجرا:
تعداد کارشناسان موردنیاز اجرائی طرح یا مسئله همراه با مقطع تحصیلی و تخصص:
اعتبار موردنیاز اجرای طرح یا مسئله و محل تأمین آن:
محل اجرای طرح پیشنهادی:
طرح پیشنهادی در راستای اهداف شرکت  /پژوهشکده ................................. /میباشد.
پیشنهاد دهنده طرح:

		
نام:

		
سمت:

		
تاریخ:

امضاء

تأیید طرح پیشنهادی حسب مورد توسط مدیرعامل/رئیس پژوهشکده /مدیر کل:
		
نام

		
تاریخ:

امضاء

تأیید طرح پیشنهادی توسط معاون سازمان:
		
نام

		
تاریخ:

					

امضاء

« فرم شماره چهار »
فرم تک برگ متقاضیان استفاده از کسر خدمت در سازمان ،معاونت امنیت و حفاظت هستهای

اطالعات فردی:

الصاقعکس

نام:
نا م خانوادگی:
نام پدر:
شماره ملی:

ش.شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ تولد:
مذهب:

دین:

مجرد

وضعیت تاهل:

محل تولد:

تابعیت فعلی:

نام خانوادگی قبلی:
تاریخ اعزام:

عالمت ویژه:

متاهل

مشخصات همسر:

ش.شناسنامه:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

ت.تولد:

محل صدور:

نام خانوادگی قبلی:

تابعیت:

میزان تحصیالت:

شغل:

مذهب:

دین:

نام ,نشانی و تلفن محل اشتغال:
تحصیالت خود از ابتدای دوره متوسطه تا دریافت آخرین مدرک تحصیلی (اعم از داخل وخارج ازکشور) بنویسید.
ردیف

نام دانشگاه/آموزشگاه

مقطع

معدل

رشته تحصیلی وگرایش

1

از

تاریخ

نشانی دقیق

تا

2
3

هرگونه اشتغال و همکاری رسمی و غیررسمی در موسسات دولتی و خصوصی اعم از تمام وقت یا پاره وقت:
ردیف

نام محل کار

1

وابستگی به
مراکز دولتی

شغل

علت قطع
همکاری

مدت اشتغال
تا
از

نشانی و تلفن محل کار

2
3

آیا قب ً
ال با سازمان و مجموعههای تابعه همکاری داشته اید؟ نحوه همکاری؟
برنامه کاری بعد از امریه :آیا قصد ماندن در سازمان را دارید؟
آیا قصد ادامه تحصیالت درداخل

 /خارج

دارید؟

نشانیهای محل سکونت ( :استان– شهر– محله– خیابان اصلی– خیابان فرعی– کوچه– پالک– کد پستی )
فعلی
قبلی
تلفن محل سکونت :
آدرس پست الكترونيك :

نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه:

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

تلفن جهت تماس ضروری :
آدرس سايت  /وبالگ :

امضاء

« فرم شماره پنج »
فرم شماره  5فرم اطالعات همکاران تحقیقاتی بخش دفاع

الصاق عکس

 2-1نام و مشخصات درخواست کننده:
شماره شناسنامه

کد ملی

						
نام ........
نام خانوادگی ..........

نام پدر 									.............
استان محل تولد :شهرستان
 2-2وضعیت تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
الف -درحال تحصیل

محل صدور شناسنامه:
وضعیت تاهل :مجرد

ب -فارغ التحصیل

رشته:
تاریخ شروع تحصیل:

متاهل
گرایش:

تاریخ فراغت:

تاریختولد/ / :
مذهب:

دین:

نام دانشگاه /موسسه:
واحد گذرانده:

تاریخ اعزام به خدمت
دریافت کردهام
 2-3وضعیت نظام وظیفه :برگ اماده به خدمت :دریافت نکردهام
مدت خدمت قبلی:
تاریخ شروع:
محل خدمت:
داشتهام
خدمت قبلی :نداشتهام
 2-4سابقه همکاری با سازمانهای دفاعی:
داشتهام
سابقه همکاری با سازمانهای دفاعی نداشتهام
 2-5موضوع انتخاب شده /موضوعات مورد عالقه:

نام سازمان:

عضویت:

مدت همکاری:

 2-6سازمان درخواست کننده :
 2-7آدرس محل سکونت:
شهرستان
استان
شماره تلفن ثابت

خیابان
شماره تلفن همراه

پست الکترونیکی
کد پستی:

 2-8تذکرات :همکاران تحقیقاتی بخش دفاع باید:

الف) متعهد به هیچ یک از س��ازمانهای دولتی (امریه) و وزارتین علوم بهداش��ت (بورسیه) و مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی
کشور (دانشگاههای دولتی و غیردولتی) در فبال خدمت سربازی نباشد.
ب) تا بحال در این بنیاد (نخبگان و کس��رخدمت) تش��کیل پرونده نداده و چهت کس��ر خدمت از س��ازمانهای نظامی پروژهای اخذ
ننموده باشند.
ج) انج��ام بی��ش از یک پروژه بطور همزمان و موازی ممنوع بوده و فرد تنها پس از اتمام پروژه قبلی میتواند جهت اخذ پروژه جدید
اقدام نماید.
د) پس از تمام همه پروژهها برای هر فرد فقط یک بار کمیسیون تشکیل میگردد.
اینجانب  ................................................تذکرات فوق را مطالعه نموده و صحت اطالعات مندرج دراین فرم را تایید مینمایم.
امضا
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« فرم شماره شش»

فرم تقاضاي انجام طرح تحقيقاتي در قبال كسر خدمت نظام وظيفه در سازمان انرژي اتمي ايران
 -4شماره شناسنامه:
 -5محل صدور:
 -6شماره ملي:

 -1نام:
 -2نام خانوادگي:
 -3نام پدر:
 -11وضعيت خدمت نظام وظيفه :

الف :دانشجو مشمول
دانشجو درحال خدمت
محل خدمت
مدت
دارم
ندارم
ب :سابقه كسر خدمت قبلي:
ساير......................... :
بسيج
ايثارگري :شرح

طرح تحقيقاتي عنوان و محل اجراي طرح..................................... :
...............................................................................................................

13
ماه سال
 -7تاريخ تولد :روز
مذهب:
 -9دين:
 -8محل تولد:
متاهل
مجرد
 – 10وضعيت تاهل:
 -12نشاني محل اقامت دائمي:

استان:
خيابان:
كدپستي:
پست الكترونيكي:
تلفن همراه:
تلفن ضروري:

شهر:

تلفن ثابت:

 -13سوابق و وضعيت تحصيلي

رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي:
معدل كل كتبي:
عنوان پاياننامه كارشناسي:

گرايش:
دانشگاه:

رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد:
معدل كل كتبي:
عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد:

گرايش:
دانشگاه:

رشته تحصيلي در مقطع دكترا:
معدل كل كتبي:
عنوان پاياننامه دكترا:

گرايش:
دانشگاه:

 -14دورههاي آموزشي (تخصصي و يا كارآموزي):

نام موسسه

محل موسسه (كشور ،شهر)

رشته تخصصي و يا كارآموزي

عنوان گواهينامه

تاريخ شروع و خاتمه دوره

 -15سوابق و تجربه كاري :

 -16نحوه حضور در اجراي پروژه واگذاري:

تمام وقت

پاره وقت

طبق نظر استاد راهنما

ساير:

فرم تقاضاي انجام طرح تحقيقاتي در قبال كسر خدمت نظام وظيفه در سازمان انرژي اتمي ايران از پشت صفحه
براي توضيحات بيشتر استفاده شود.
امضاء
تاريخ

سئواالت متداول

پاس��خ به برخي از سؤاالت دانشجويان در خصوص انجام پروژه در غالب طرحهای كسر خدمت سربازي و يا جايگزين

		
خدمت سربازي در زير آورده شده است.
س

 – 1متقاضيان استفاده از مزاياي اين طرح بايد حائز چه شرايطي باشند؟

ج :الف – نخبگان :بايد داراي شرايط احراز نخبگي از بنياد ملي نخبگان باشند .تا از طرح «جايگزين خدمت سربازي»
استفاده نمایند.

ج :ب – همكاران تحقيقاتي :افراد با مقطع تحصيلي كارشناس��ي ارشد و دكترا كه توان انجام پروژههاي تحقيقاتي
شركت توليد توسعه انرژي اتمي ايران را داشته باشند ميتوانند در طرح «كسر خدمت سربازي» مشاركت نمايند.
س

 – 2آيا افراد فارغ التحصيل مشمول ،در حين خدمت سربازي ميتوانند از مزاياي اين طرح استفاده نمايند؟

س

 – 3آيا اين موضوع با بنياد نخبگان نيروهاي مسلح مرتبط ميباشد؟

ج :بله -ميتوانند.

ج :شركت توليد توسعه انرژي اتمي ايران اين طرح را هماهنگ با بنياد نخبگان نيروهاي مسلح انجام ميدهد .در پايان
هر طرح با تأييد ش��ركت توليد توس��عه انرژي اتمي ايران (سازمان انرژي اتمي ايران) و موافقت بنياد نخبگان نيروهاي
مس��لح ،گواهي كسر و يا جايگزين خدمت س��ربازي توسط بنياد نخبگان نيروهاي مسلح به سازمان نظام وظيفه اعالم

ميگردد.
س

 – 4دانشجويان چه رشتههايي ميتوانند در اين طرح شركت كرده و از مزاياي آن برخوردار باشند؟

ج :در حال حاضر مهندس��ي برق ،مهندسي مواد ،مهندس��ي هستهاي ،مهندسي مكانيك ،مهندسي كامپيوتر ،مهندسي
صنايع ،مهندس��ي عمران ،مهندسي معماري ،مهندسي شيمي ،فيزيك ،مهندسي محيط زيست ،مديريت ،منابع انساني،

 ،MBAزمينشناس��ي و هواشناس��ي ،علوم اجتماعی ،آیندهپژوهی موردنياز اس��ت .به جهت كثرت رشتههاي موردنياز
امكان درج آنها در اين پاسخ نامه ميسر نيست .ليكن عنوان پروژهها متناسب با رشتهها در دفترچه آورده شده است.
س

 –5آيا دانشجويان ميتوانند در موضوعاتي غير از رشته تحصيلي خودشان پژوهش انجام دهند؟

س

 –6آيا متقاضيان بايد گزينش شوند؟

س

 –7سير مراحل اداري براي شركت در اين طرح چيست؟

ج :مشروط به توانايي انجام پروژه ميتوانند غير رشته خودشان مشاركت نمايند.

ج :نيازي به گزينش نيست ولي استعالمات الزم از سازمان انرژي اتمي ايران انجام خواهد شد.
ثبت نام متقاضي:

(تكميل مش��خصات كلي  +ارس��ال گواهي اش��تغال به تحصيل يا فراغت از تحصيل +ارسال رزومه و عكس +تصوير

كارت ملي +تصوير شناسنامه +تكميل فرم درخواست  +تكميل فرم پروپوزال به همراه مشخص نمودن استاد راهنماي
متخصص و امضاي ايشان +تكميل فرم معاونت امنيت و حفاظت هستهاي)

تكميل پرونده توسط شركت و ارسال نامه اعالم نياز به «سازمان انرژي اتمي» توسط كميته حمايت از پاياننامهها

و رسالههاي دانشجويي شركت.
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ارسال نامه اعالم نياز به «بنياد نخبگان نيروهاي مسلح» توسط سازمان انرژي اتمي.

صدور مجوز بكارگيري توسط «بنياد نخبگان نيروهاي مسلح» و ابالغ به سازمان و شركت.
اعالم بكارگيري توسط كميته حمايت از پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي.

ابالغ به پژوهشگر و شروع بكار پژوهشگر با هدايت و راهنمايي استاد راهنما و مشاور صنعتي.
تهيه گزارش دورهاي ماهانه از روند پيشرفت كار توسط پژوهشگر و ارسال به شركت.

ارائه گزارش نهايي پروژه (بهمراه فايلها و نرمافزارهاي جانبي و مدلهاي محاس��باتي) توس��ط پژوهش��گر و تاييد

استاد راهنما و مشاور صنعتي.

برگزاري جلسه دفاع از پروژه توسط دانشجو.

ارسال گزارش پايان كار پروژه بهمراه تاييديه توسط مشاور مربوطه براي كميته پژوهشي در چارچوب فرم احتساب

كسر خدمت سربازي.

اعالم گزارش پاياني و اعالم «كسر خدمت» يا «جايگزين خدمت» به «سازمان انرژي اتمي» توسط كميته حمايت

از پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي شركت.

اعالم گزارش پاياني و اعالم «كسر خدمت» يا «جايگزين خدمت» به سازمان انرژي اتمي ايران جهت انعكاس به

«بنياد نخبگان نيروهاي مسلح».

اعالم كسر خدمت از جانب «بنياد نخبگان نيروهاي مسلح» به «سازمان نظام وظيفه».

س

 –8چه مداركي براي تشكيل پرونده مورد نياز است؟

ج - :نخبگان :گواهي احراز نخبگي بنياد ملي نخبگان و نامه معرفي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح.
همكاران تحقيقاتي و طرح كسر خدمت:

ارائه تصويرنامه فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل
ارائه تصوير كليه صفحات شناسنامه
ارائه تصوير كارت ملي

فرمهاي تكميل شده شماره  1تا  6بهمراه الصاق عكس
س

 –9فرآيند تصويب طرح پژوهشي چگونه است؟

ج :طرح با توان س��نجي و توافق ش��ركت واگذار ميگردد و در پايان ،كار انجام ش��ده توس��ط استاد راهنما و مشاور و
كميته حمايت از پاياننامههاي ش��ركت تائيد و ارزيابي ش��ده و براي س��ير مراحل كسر خدمت به مركز نخبگان ارسال

ميگردد.
س

 –10چگونه ميتوان از عنوان پروژهها مطلع شد؟

ج :افراد متقاضي ميتوانند از طريق سايت شركت ،در قسمت مربوطه ،كتابچه حمايت از پاياننامههاي  pdfرا دانلود
نموده و عنوان موردنظر خود را متناسب با توان و تخصص خود انتخابنمايند.
س  –11آيا متقاضي ميتواند خودش پروژهاي را پيشنهاد دهد؟

ج :ميتواند پيشنهاد دهد ،ليكن پذيرش يا رد پروژه در اختيار شركت توليد توسعه انرژي اتمي ايران در راستاي اهداف

و نيازها ميباشد.
س

 –12آيا انجام پايان نامه مشمول اين طرح ميشود؟

ج :پاياننامه از قبل تهيه ش��ده خير ،ولي ميتواند در قالب «طرح حمايت از پاياننامهها» درخواس��ت خود را ارس��ال
نمايد.
س

 – 13حداقل و حداكثر مدت كس��ر خدمت كه به ازاي انجام طرح تحقيقاتي تعلق ميگيرد چند ماه ميباش��د و بر

چه اساسي محاسبه ميگردد؟

ج :بر حس��ب ارزش انجام كار هر پروژه ميزان كس��ر خدمت براس��اس نظر كميته حمايت از پاياننامهها و رسالههاي
دانشجويي شركت و قوانين و ضوابط ستاد سازمان تعلق ميگيرد.
س

 –14از زم��ان پاي��ان طرح تحقيقاتي توس��ط متقاضي تا زمان اعطاي گواهي نامه كس��ري خدمت چه مدت زمان

طول ميكشد؟

ج :صرف ًا اين موضوع يك كار اداري در س��تاد كل نيروهاي مس��لح است و طبيعت ًا در محدوده فعاليتهاي شركت قرار
نميگيرد.
س

 –15آيا متقاضي ميتواند بيش از يك طرح تحقيقاتي را به انجام برساند و از مزاياي كسر خدمت استفاده كند؟

ج :همزمان نميتواند چند پروژه را انجام دهد ولي بعد از اتمام پروژه ميتواند پروژه ديگري تا سقف دو پروژه دريافت
و از مزاياي آن برخوردار شود.
س

 –16آيا در زمان انجام طرح نياز به حضور مستمر متقاضي در شركت ميباشد؟

ج :نيازي به حضور مس��تمر نيس��ت ،ولي مدت زمان مراجعه براي رفع احتياجات انجام پروژه متناسب با نوع آن و نظر
كميته حمايت از پاياننامهها تعيين ميشود.
س

 – 17آيا بين پروژههاي مختلف (نخبگان ،همكاران تحقيقاتي) تفاوتي وجود دارد؟

س

 – 18آيا محقق ميتواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده كند؟

ج :توان و تخصص و مدت زمانيكه افراد براي انجام پروژه وقت صرف مينمايند تعيين كننده نوع پروژه است.
ج :نتايج انجام پروژه متعلق به ش��ركت توليد توس��عه انرژي اتمي ايران اس��ت .هر نوع بهرهبرداري ديگري منوط به
اجازه شركت است.
س

 – 19پروژهها بايد انفرادي باش��د يا ميتواند توس��ط چند نفر به صورت مشترك انجام شود ( در اين صورت نحوه

محاسبه كسر خدمت براي هر يك از افراد چگونه خواهد بود)؟

ج :در موارد خاص پروژه ميتواند توس��ط چند نفر حس��ب نياز انجام گيرد ،در اينگونه موارد پروژه تقسيم بندي شده و
هر قس��مت به فردي واگذار ميگردد ،ارزش كار هر فرد برابر با كاري كه روي قس��مت مربوط به خود انجام داده است
تعيين ميشود.
س

 – 20آيا پروژه بعد از پايان بايد دفاع شود؟

س

 – 21آيا همكاران تحقيقاتي ملزم به ارائه مقاله هستند؟

ج :بلي.
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ج :خير.
س

 –22ش��ركت توليد توس��عه براي انجام طرحهاي تحقيقاتي (كس��ر خدمت) مصوب چه حمايتهايي را در اختيار

دانشجوي متقاضي قرار ميدهد؟

ج :برحسب نياز ،منابع ،ابزار ،آزمايشگاه ،بودجه در اختيار گذاشته ميشود.
س

 – 23آيا داوطلبيني كه در حال حاضر مشغول خدمت هستند ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

س

 – 24آيا همكاري با شركت توليد توسعه در اين زمينه مانع خروج متقاضي از كشور نميشود؟

س

 –25اگر متقاضي ضمن انجام پروژه فارغ التحصيل و مش��مول ش��ود ،آيا ميتواند از مزاياي كسر خدمت در ادامه

ج :بلي ،ليكن مدت خدمت سربازي باقي مانده به اندازه زمان انجام پروژه و بهره برداري از امتياز آن باشد.
ج :خير

خدمت استفاده كند؟

ج :بلي ،همچنانكه در سؤاالت قبل اشاره شد ،ضمن خدمت هم ميتواند در اين طرح شركت كند.
س

 –26اگر پروژهاي به هر دليل امكان ادامه نداشته باشد ،وضعيت كسر خدمت چه شرايطي دارد؟

س

 –27آيا كسانيكه امريه گرفتهاند ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

س

 –28آيا امكان استمرار همكاري با شركت توليد و توسعه بعد از پايان طرح و گرفتن كسر خدمت وجود دارد؟

س

 – 29استاد راهنما و مشاور صنعتي چه نقشي در طرح مربوطه دارند؟

ج :اگر پروژهاي به علت عدم توان اجراي پروژه نيمه تمام باقي بماند ،امتيازي به آن تعلق نخواهد گرفت.
ج :خير به شرط موافقت سازمان امريه دهنده و ارائه رضايتنامه كتبي از آن سازمان ،ميتوانند مشاركت داشته باشند.
ج :بستگي به شرايط و امكانات شركت و توان علمي ،پژوهشي فرد دارد.

اس�تاد راهنما :اس��تاد راهنما بايد حتم ًا در حوزه عنوان طرح ،تخصص داشته باشند و در طول دوره ناظر و پاسخگوي
محقق براي رفع مشكالت خواهند بود.

مش�اور صنعتي :ايش��ان خواستههاي شركت از طرح مزبور را به محقق انتقال ميدهد و بعنوان پاسخگوي محقق در

سواالت است و ناظر گزارشهاي محقق خواهد بود.
س

 –30آيا به استاد راهنما حق الزحمه پرداخت ميگردد؟

بله ،بعد از اتمام نهايي طرح به حساب ايشان واريز ميگردد و به ايشان اطالع داده ميشود.
نكته مهم:

 -1پژوهشگر نميتواند همزمان دو پروژه در هيچ يك از دانشگاهها ،پژوهشگاهها شرکتها ،مؤسسات و مراكز وابسته
به نيروهاي مسلح را داشته باشد.

 -2افراد متقاضی میتوانند با داشتن شرایط موردنیاز سازمان بصورت جداگانه در طرح امریه هم شرکت نمایند که در
این مبحث نیاورده شده است.
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