
 RFP-فرم تدوین و ارایه عناوین سفارش طرح های پژوهشی

 عنوان پروژه: پمپ تزریق آالستومر جهت ویجینگ سیم پیچ استاتور 1

  
 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

 توضیح: تزریق حجمی کامال دقیق و کنترل شده و یکسان در کلیه ویج ها ،بدون دخالت نفر در تغییر میزان تزریق

    

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            

 عنوان پروژه:  نصب رطوبت گیر در پیت ژنراتور) طراحی رطوبت گیر و نصب  در پیت ژنراتور( 2

  

 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

جلوگیری از ایجاد  -اتورتوضیح: رفع محدویت های بهره برداری در جهت تنظیم کاهش دبی خروجی کولینگ ژنر

 رطوبت در واحد

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

              

 عنوان پروژه: تولید برق با استفاده از انرژی تجدید پذیرباد)( 3

  
 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

 توضیح: کاهش هزینه تولید و در دسترس بودن برق  

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            

 عنوان پروژه: نصب و راه اندازی نیروگاه کوچک با استفاده از آبهای تونلهای زیرزمینی )نیروگاه( 4

  
 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

 توضیح: کاهش هزینه مگاوات ساعت مصرف داخلی سایت  و بهره وری  از منابع در دسترس

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

                

 عنوان پروژه: تعمیر کارت های معیوب سیستم کنترل  5

  

 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

باال بررسی دالیل معیوب شدن کارت ها و اتخاذ راهکارهای الزم جهت  -توضیح: استفاده چند باره از کارتهای معیوب

 بردن ضریب اطمینان آنها

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            

 عنوان پروژه: ساخت ربات پرنده فیلمبردار 6

  
 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

 شکل و نقاطی که دسترسی به آنها دشوار است.S aتوضیح: عکسبرداری  از قسمت های تونلهای عمودی و 

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            



 RFP-فرم تدوین و ارایه عناوین سفارش طرح های پژوهشی

 T.O.Yعنوان پروژه:ارایه  راهکار مناسب جهت رفع اشکال از عملکرد ناخواسته رله های حفاظتی خطوط  7

  

 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

در اثر به وجود آمدن جریان هجومی در هنگام T.O.Yکال از عملکرد ناخواسته رله های حفاظتی خطوط توضیح: رفع اش

 کلید زنی

    

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            

 زغالهای اسلیپرینگ« جمع آوری دوده های کربنی»عنوان پروژه: ساخت و راه اندازی دستگاه  8

  

 شنهاد دهنده و خواهان طرح: واحد پی

باعث  کاهش زمان تعمیرات و آلودگی و جلوگیری از اتصال سم پیچ « جمع آوری دوده های کربنی»توضیح: دستگاه 

 ژنراتور

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

              

 ا سیستم کنترل و سیستم مانیتورینگعنوان پروژه: ارتباط بین رله حفاظتی خطای اتصال زمین رتور ب 9

  

 واحد پیشنهاد دهنده و خواهان طرح: 

 توضیح:

   مبلغ پیشنهادی: تاریخ  نام ناظر نام مجری  

            

 

 


