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هشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده ها و روابط بين متغيرها ، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و تحقيق بنيادي پژو -1

 نظريه ها مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي نمايد.

برپايه مطالعات كتابخانه اي انجام تحقيق نظري : نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي استدالل و تحليل عقالني استفاده ميكند و  -2

 مي شود.

تحقيق كاربردي : پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي بهينه به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها،  -3

 ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام شود.

 ي : پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام مي شود.تحقيق علم -4

 

 بهبيان متغيرهای مربوطه  های موهول ومبهم وابعاد، حدود مسئله،معرفي دقيق مسئله، بيان جنبه)تشريح  بيان مسأله -5

 حقيق( :تمنظور پرسشهای تحقيق ،

اند که هر يک به دنبال اهداف خود د ساختار در صنعت برق بازيگران مختلفي در بازار برق حضور پيدا کردهبا تجدي

برداري ريزي و بهرهباشند. اين اهداف در برخي موارد با هم در تناقض و تعارض بوده و به همين علت مطالعات برنامهمي

هاي قدرت که مورد نظر ت.يکي از انواع مطالعات سيستمهاي جديدي مواجه کرده اسها را با پيچيدگياين شبکه

هاي در نظر باشد. به داليل امنيتي و پيچيدگي و تقريبريزي توسعه خطوط انتقال ميباشد برنامهرساله حاضر مي

گذاري اين بخش از سيستم قدرت در گذاري هنگفت در قيمت تمام شده برق، هنوز سرمايهگرفتن کامل اين سرمايه

( در سيستم قدرت TSOباشد. بنابراين نهادي به نام اپراتور سيستم انتقال)ها ميکشورها کماکان به عهده دولت برخي

باشد. برداري، تعميرات و قابليت اطمينان اين بخش عمده از شبکه قدرت ميريزي، بهرهشکل گرفته که وظيفه برنامه

-گذاري در توسعه خطوط انتقال به بهبود رقابتنه سرمايهبايست ضمن کمينه کردن هزيبه اين ترتيب اين نهاد مي

 پذيري، افزايش قابليت اطمينان، دسترسي آزاد و کاهش پتانسيل اعمال قدرت بازار بپردازد.

ريزي توسعه انتقال دستخوش تغييراتي از طرف ديگر با افزايش نرخ نفوذ منابع بادي، مسئله برنامه

توان به توليد متغير و تصادفي اين ردد. از جمله اين مسائل ميگشده و برخي مسائل جديد مطرح مي

ريزي توسعه انتقال بايد منابع و فاصله زياد اين منابع از مراکز بار اشاره کرد. بنابراين در برنامه

يافته با در نظر گرفتن اين موارد تاثيرات فني و اقتصادي اين منابع در نظر گرفته شود. مدل توسعه

ريزي توسعه انتقال که يک مسئله بلند مدت هاي مناسبي را براي مسئله برنامهيگنالتواند سمي

ريزي توسعه انتقال است به نامه  حاضر به دنبال ارائه چارچوب مناسب برنامهاست فراهم آورد. پايان

 .کردن هزينه توسعه برآورده سازدپذيري را در کنار کمينهنحوي که هدف  بهبود رقابت



 

  

 

و   )بيان مختصر پيشينه تحقيقات انوام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنهابق مربوطه سوا -6

 (رور ادبيات و چارچوب نظری تحقيقم

ريزي توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن منابع بادي در اين قسمت به مرور کارهايي که تاکنون در زمينه برنامه

ريزي توسعه انتقال نيز هاي مسئله برنامهقطعيتشود. با اضافه شدن منابع بادي، عدمپرداخته ميصورت گرفته است، 

ريزي توسعه انتقال، اين مسئله يک هاي موجود در مسئله برنامهقطعيتافزايش خواهد يافت. با در نظر گرفتن عدم

ريزي توسعه انتقال که با در نظر گرفتن رنامهترين بحث در مسئله ب. بنابراين مهم[1]مسئله احتماالتي خواهد شد 

باشد. نياز مشترکين به داشتن برق با قابليت اطمينان باال باعث گردد، قابليت اطمينان ميتر ميمنابع بادي پررنگ

خصوص با در نظر گرفتن منابع شده است که بحث قابليت اطمينان به عنوان يک معيار مهم در بحث توسعه انتقال، به

ريزي توسعه ي، مد نظر قرار گيرند. در مطالعاتي که صورت گرفته است، معيار قابليت اطمينان در فرآيند برنامهباد

در نظر گرفته شده است. چنانچه قبالً نيز بيان شد، معيار معين شامل  [3]و يا احتماالتي [2]انتقال به عنوان قيد معين 

شود. در حالت ر سادگي و کمتر بودن حجم محاسبات استفاده ميباشد که به خاطمي  (N-2)يا  (N-1)قيد امنيت 

، LOLE1 [4] ،LOEE2[1] ،EUE3[5] ،LOLP4[1] ،EFLC5احتماالتي نيز، قيد قابليت اطمينان به صورت معيارهايي مانند 

EENS6[6]  وEDLC7 هايشده در اين بخش بحثهاي بعدي راجع به مسائل مطرحشود. در بخشدر نظر گرفته مي 

 تري صورت خواهد گرفت.جامع

ريزي توسعه شبکه انتقال با حضور هاي احتماالتي براي مسئله برنامهاز روش [14-7]در مراجع 

قطعيت مربوط به بار در نظر گرفته شده است. فقط عدم [7]هاي بادي استفاده شده است. در نيروگاه

وگاه آبي نيز در نظر گرفته شده است. در قطعيت مربوط به نيرقطعيت بار، عدمعالوه بر عدم [8]در 

 [11]اند. در اطمينان سيستم به عنوان متغيرهاي تصادفي در نظر گرفته شدهسرعت باد و قابليت [9]

نيز [11]قطعيت مربوط به بازار نيز در نظر گرفته شده است. در هاي بار و باد، عدمقطعيتعالوه بر عدم

ها به قطعيتنيز عدم [12]اند. در ت مستقل در نظر گرفته شدههاي بار و باد به صورقطعيتعدم

                                                 
1  

2Loss of Load Expectation 
3Expected UnservedEnergy 
4Loss of Load Probability 
5 Expected Frequency of Load Curtailment 
6Expected Energy not Supplied 
7 Expected Duration of Load Curtailment 



 

  

 

صورت جداگانه در نظر گرفته شده و همبستگي بين منحني بار و باد در نظر گرفته نشده است. در 

گذاري )عدم قطعيت در هاي مربوط به توان خروجي ژنراتور، بار و هزينه سرمايهقطعيتعدم [13]

قطعيت در توان تصادفي توليد شده توسط سازي عدمشده است. مدل سازيها( مدلتغييرهزينه

 با استفاده از روش فازي صورت گرفته است. [14]منابع بادي در 
 

 

 

 نبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق:ج –7

 در نظر گرفتن منابع بادی در توسعه خطوط انتقال. -1

 .بهبود رقابت پذیری در بالزار از طریق توسعه خطوط -2

 ایجاد ارتباط بین عدم قطعیت باد و بار. -3
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  :(كاربردی، و ضرورتهای خاص انوام تحقيق، علميشامل اهداف ) :اهداف مشخص تحقيق -8

  :وران )اعم از موسسات آموزشي پژوهشي و دستگاههای اجرايي و غيره(در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره
 تعیین کریدور بهینه نصب خط جدید -1

 های حدی محلیبهبود رقابت در بازار از طریق کگاهش نوسان قیمت -2

تعیین ظفیت بهینه خطوط متصل کننده منابع بادی دور از شبکه با  -3

 توجه به عدم قطعیت در تولید این منابع

 

 روش كار : -9

 :نوع روش تحقيق -الف

 

 

 



 

  

 

 ) ميداني ، كتابخانه ای و غيره (: روش گرد اوری اطالعات -ب
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 Elsevierو  IEEEهای علمی از طریق اینترنت، سایت

 

 

 

 

 روش توزيه وتحليل اطالعات : -ت

 
 GAMSو  matlabاستفاده از نرم افزارهای 

 

 

 )سوال يا سواالت  اصلي وسواالت فرعي(سؤاالت تحقيق:-ث

 عدم قطعیت منابع بادی چه تاثیری بر توسعه بهینه شبکه انتقال دارد؟

 

 

 

 

 



 

  

 

 فرضيه های اصلي وفرعي((: های تحقيقفرضيه  -ج

 
 بردار سیستم انتقال است.گذار نهاد بهرهسرمایه -1

 شود.های محلی اجرا میاساس قیمتبازار رقابتی بوده و بر  -2

 عدم قطعیت بار. -3
 

 

 متغير های تحقيق:-ح

 تعيين كريدور بهينه جهت احداث خطو  انتقال جديد

 

 پرسش اصلي تحقيق ) مسئله تحقيق(: -ت

 عدم قطعیت منابع بادی چه تاثیری بر توسعه بهینه شبکه انتقال دارد؟

 

 روش شناسي تحقيق: -11

در مورد استفاده و استانداردهاي ، تجهيزات روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل  -الف

 قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: 

تهيه »، «گردآوري اطالعات اوليه»تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز « هاانجام آزمايش»، «آزمون هاينمونه

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشتهيه داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 انوام تحقيق: بندی زمان-11

 10/01/0131 :شروع تاريخ -الف

 ماه 6 :مدت زمان انجام تحقيق -ب

 10/10/39 تاريخ اتمام: -پ

اي( و مدت زمان ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذكر: الزم است كليه فعاليت

م عملي تحقيق، بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجامورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش

 االمكان رعايت گردد.حتي

 سازمان دهي تحقيق: -12

اي جهت بررسي مطالعات موجود در اين زمينه و مدل هاي محاسباتي موجود ارزيابي ابتدا مطتاعات كتابخانه

نامه خواهند شد. در مرحله بعد با توجه به نقاط ضعف مطالعات صورت گرفته، مدل رياضي براي اين پايان

خواهد شد. پس از تكميل مدل، يك سيستم مطالعاتي مناسب انتخاب و مدل بر روي آن سيستم در نرم ارائه 

 نامه انجام خواهد شد.پس از تجزيه و تحليل نتايج كار نگارش پايان سازي خواهد شد.افزار پياده
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  هزينه های تحقيق پايان نامه و رساله - 15

 (نامه و ميزان هر يک )ريالي،ارزی، توهيزاتي و غيره منابع تامين بودجه پايان -الف

 تجهيزات و تسهيالت بودجه ارزي بودجه ريالي نام موسسه رديف

1     

2     

3     

    جمع

 هزينه های پايان نامه  -ب 

 هزينه های پرسنلي )برای مواردی كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشوو قرار ندارد(  - 1ب

کل ساعات کار براي  تعداد افراد ليت نوع مسئو

 طرح

 جمع حق الزحمه درساعت 

     

     

     

     

     

  جمع هزينه هاي تخميني

 هزينه های مواد و وسايل )وسايلي كه صرفا از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداری شود( -2ب

 نام ماده يا وسيله

مقدار يا 

تعداد 

 مورد نياز

في
صر

م
 

صر
ر م

غي
في

 

ساعت 

داخل يا 

 خارج

شرکت 

 سازنده 

 قيمت واحد قيمت واحد

 ارزي ريالي  ارزي ريالي

                    

                    

                    



 

  

 

                    

                    

 جمع هزينه هاي مواد و وسايل
    

 هزينه متفرقه :

 هزينه کل تعداد دهزينه واح شرح هزينه

    هزينه تايپ –الف 

    هزينه تكثير –ب 

    هزينه صحافي -ج

هزينه خريد خدمات تخصصي و مشاوره اي )استفاده  –د 

 ازآزمايشگاه و غيره(

   

    هزينه هاي ديگر  -و

  جمع

 

 جمع كل هزينه ها : 

 ريالي نوع هزينه  رديف 
 ارزي

 هزينه کل به ريال
 دل رياليمعا ارز 

         پرسنلي  

         مواد اوليه )مصرفي(  

         تجهيزات )غير مصرفي(  

         مسافرت  

         متفرقه  

  
 جمع کل

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 فرم الف

 فرم اطالعات پايان نامه های كارشناسي ارشد

 
 اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل مي شود.

 

 هي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتياننام واحد دانشگا

 عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو: 

  شماره دانشجويي:

 سال اخذ پايان نامه:

 نيمسال اخذ پايان نامه:

 تعداد واحد پايان نامه:

            کشااورزي           فناي و مهندساي               علاوم پزشاکي             علاوم پاياه           گروه تحصيلي:علوم انسااني 

 رشته تحصيلي:                           هنر

 مرتبه علمي:                                                نام و نام خانوادگي استاد راهنما: 

 ..............................رشته تحصيلي: 

 ناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:تعداد پايان نامه هاي کارش

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:

 امضاي استاد راهنما                                                                                                                                

 

 مرتبه علمي:                                                     :   مشاورنام و نام خانوادگي استاد 

 ..............................رشته تحصيلي: 

 اي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:تعداد پايان نامه ه

 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:

 مشاورامضاي استاد                                                                                                                                 

معاون پژوهشي واحد آشتيانامضاي                                                                ..............................امضاي مدير گروه               
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 16- پيشبيني زمانبندی فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

 شرح فعاليت رديف
 زمان کل

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

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

1 
 

               2 ایمطالعات كتابخانه

2 
 

              1 آوری اطالعاتجمع

3 
 

               2 هاتجزیه و تحلیل داده

4 
 

              1 نامهگیری و نگارش پایاننتیجه

1 
 

              

6 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

9 
 

              

11 
 

              

11 
 

              

12 
 

              

 االمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.مه، حتيناهاي اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداکثر  6نامه کارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانداقل زمان قابل قبول براي پيشح-2
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-                                                   تاييدات 71  

  :تاريخ امضاء     :................................نام ونام خانوادگي دانشجو

  تاريخ : امضاء  .............................نام و نام خانوادگي استاد راهنما :

  خ :تاري امضاء       ............................خانوادگي استاد مشاور:نام ونام 

 :  گروه تخصصي كميته نظريه -81
 ارتبا  داشتن با رشته تحصيلي دانشوو : -1

 ارتباط ندارد                           ارتباط فرعي دارد                            ارتباط دارد

 جديد بودن موضوع : -2

 خير                                     در ايران بلي                                         بلي  

 اهداف بنيادی و كاربردی : -3

 مطلوب نيست                        قابل دسترس نيست                قابل دسترسي بودن 

 تعريف مساله : -4

 رسا نيست                                        رسا است 

 فرضيات :  -5

 درست تدوين نشده و ناقص است                                  ده است درست تدوين ش

 روش تحقيق دانشوو : -6

 مناسب نيست                                                 مناسب است 

 محتوا و چهار چوب طرح : -7

 وردار نيست از انسجام برخ                             از انسجام برخوردار است 

 گروه تخصصي كميته نظريه

 امضاء نوع راي  سمت و تخصص خانوادگينام و نام رديف

1     

2     

3     

4     

1     

با حضور اعضاي .......................................گروه .در تاريخ ............................ در محل ..............................گروه شوراي گروه تخصصي 

 ................................با عنوان:...................................................   نامه   آقاي/خانم .......................تشكيل و موضوع پايانمربوطه 

..................................................... ..... ...........................................................................  

 بررسي و به تصويب رسيد.
              امضاء                                   تاريخ :                   ...............................       مديرگروه : 

 :تاريخ       امضاء                                                    ...............................     :رياست دانشکده 
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 صورتولسه شورای )پژوهشي( دانشكده:  -91

تحت ...................... دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه .......................آقاي/خانم  نامهتحقيق پايان حضوع و طرمو

 که به تصويب کميته گروه تخصصي .............................................................................................................عنوان.......

مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ....................  شوراي )پژوهشي( دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد 

 اکثريت اعضاء قرار گرفت. تصويب

 

 توضيحات محل امضاء نوع رأي )موافق يا مخالف( خانوادگينام و نام رديف

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

1 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 تاريخ   امضاء    معاون پژوهشي واحد:

 
 
 
 
 
 
 
 


