


أ



ب

هاي نامهکتابچه راهنماي حمایت از پایان
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مقدمه
معرفی:

ي دولت در زمینه هاهدف ساماندهی و اجراي فعالیتبا 1384شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران در سال 
هاي عملیاتی و کارگزاري سازمان انرژي اتمی ایران در این زمینه و راهبري و انجام برخی فعالیتاي، تولید و توسعه برق هسته

بـا اسـتفاده از   ضوع فعالیت این شرکت نیز، انجام هرگونه فعالیت در راستاي تولید و توسعه برقد. موتأسیس شنظارت بر آنها 
برداري ایمـن و  بهرهاي، یابی، طراحی، احداث، تأمین سوخت هستهاي، مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات، مکانهستهانرژي

است. اي عامالت مربوط به برق هستهها و انجام کلیه ماي و تأسیسات آنهاي هستهنیروگاهبرچیدن
. از دیگـر  باشـد واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر میي ازبرداربهرهها،لدستاوردهاي این مجموعه در این ساتریناز مهم

برداري از واحدهاي جدیـد نیروگـاهی اسـت؛ بـدین روي، ایـن شـرکت در       هاي بلندمدت این شرکت نیز، احداث و بهرهبرنامه
هاي تخصصی مربوط بـه طراحـی و سـاخت    سازي ساخت تجهیزات نیروگاهی، شرکتراستاي دستیابی به اهدافی نظیر بومی

هاي علمـی جهـان و ارتقـاي    یافتهگیري از آخریناي را تأسیس نموده که الزمه تحقق آن، بهرههاي هستهجهیزات نیروگاهت
باشد. میتوان ساخت داخل و دستیابی به خودکفایی 

عه هاي بنیادي و کـاربردي مـورد نیـاز توسـ    تقویت و توسعه ساز و کارهاي الزم براي هدایت و راهبري پژوهشایجاد،
ی نیز از جمله راهبردهایی است که گام نخست آن، ارتبـاط بـا مراکـز    هاي مختلف دانشگاهی و پژوهشها توسط بخشنیروگاه

اي خود برخـی از  توسعه-علمی و پژوهشی کشور است. در این راستا، این شرکت در نظر دارد به منظور رفع نیازهاي پژوهشی 
دکتـري اسـت، بـه مراکـز     ی ارشد و هایی در قالب سطوح کارشناسعناوین پژوهشی مرتبط را که قابل تعریف به عنوان پروژه

باشد که با توجه به بازخوردهاي در این خصوص میام شده ی و پژوهشی ارسال نماید؛ این کتابچه از نخستین اقدامات انجعلم
شود.میآن ارائهاکنون ویرایش ششمحاصل و اصالحات مربوط، 

هـاي  عنـاوین و انتخـاب پـروژه   با بررسـی توانند ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور میبر این باوریم که دانشگاه
اي این شرکت داشته باشند. بر این اساس، انتظـار بـر ایـن    توسعه-نظر نقش مؤثري در برآورده نمودن نیازهاي پژوهشیمورد

است که پس از انتخاب موضوع توسط دانشجویان محترم و تأیید پروپزال پروژه در دانشـگاه، درخواسـت دانشـگاه همـراه بـا      
کمیتـه حمایـت از   -ریـزي و توسـعه  معاونـت برنامـه  -ایی و حمایت الزم به این شرکتنهشده براي تصویب ل تأییدپروپزا
هاي ارائه البته قابل ذکر است که با تائیدیه ستاد کل نخبگان نیروهاي مسلح برخی از پروژهارسال شود.هاها و رسالهنامهپایان

زي پذیرفته شوند. توانند در قالب کسر خدمت سرباشده می
تماس حاصل فرمائید. 24882619و 24882606شماره هايلفنتوانید با تبراي کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می

کمیته حمایت از ریزي و توسعه.همعاونت برنام-8پالك -کوچه تندیس-(نلسون ماندال)خیابان آفریقا-نشانی: تهران
ها. ها و رسالهنامهنپایا

nppd-hemayat@nppd.co.irکمیته: رایانامه 
www.nppd.co.irتارنما:
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شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

فرایند استفاده از تسهیالت
ها و نامهبمنظور آگاهی دانشجویان و محققان گرامی براي استفاده از تسهیالت حمایت از پایان

انرژي ها در شرکت تولید و توسعه ها و رسالهنامههاي کسر خدمت، توسط کمیته حمایت از پایانپروژه
ریزي با برنامهآورده شده است، تا عزیزان بتوانند2و1اتمی سیر مراحل مختلف انجام در نمودارهاي 

مناسب روند انجام کار را دنبال نمایند. 
 2و نمودار هاي تحصیالت تکمیلی ها و رسالهنامهاز پایانمالیمراحل حمایت1نمودار

نماید.کسر خدمت سربازي را تشریح میمراحل انجام پروژه در قالب 
 ي هافصلدر نکته قابل توجه این است که دانشجویان و محققان محترم، عناوین پروژه

ولی در در دو گروه (رشته) مشترك بودههابرخی از پروژهمختلف را مطالعه نمایند زیرا
دفترچه فقط در یک گروه آمده است. 

مدارك زیر را از در ابتدا، نیاز استکسر خدمتمتقاضیان محترم براي استفاده از تسهیالت
براي ارزیابی و پیشنهاد عنوان، به دبیر کمیته ارسال دارند.یطریق پست الکترونیک

تصویر نامه فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل -1
ر کلیه صفحات شناسنامه یتصو-2
تصویر کارت ملی -3
بهمراه الصاق عکس6تا 1هاي تکمیل شده شماره فرم-4

پستی به صورت دبیرخانه شرکت و یا بصورت دستی بهباید بهركهاي فیزیکی مداتوجه: نسخه
آدرس شرکت ارسال شود.

هاي موردنیاز در انتهاي کتابچه آورده شده است. فرم
 کافی است. 1،2،4هاي حمایتهاي مالی تکمیل فرممتقاضیان محترم، براي استفاده از

)1توجه (
نامه قرار گیرند. توانند در قالب حمایت مالی از پایانهاي ارائه شده در دفترچه میپروژهتمامی

)2توجه (
هاي کسر خدمت سربازي قرار گیرند. توانند در قالب پروژهدار میهاي ستارهپروژهتنها
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سیر مراحل اداري در خصوص انجام : 1نمودار 
ها نامهها، پایاناز پروژهحمایت مالی الب قدر پروژه

هاي تحصیالت تکمیلیو رساله

خیربه تصحیحنیاز 

بلی 

شروع

به دبیر کمیته از طریق 4و 2و 1هاي شماره ارسال فرم
ایمیل

اعالم به دانشگاه و دانشجو

ارزیابی طرح پیشنهادي توسط کمیته و مشاور صنعتی 

هاي ها به همراه فرمنامهکتابچه حمایت از پایاندریافت 
NPPD.co.irشرکت تارنمايازراهنما

ارسال یک نسخه از قرارداد به دانشجو و استاد راهنما 

تکمیل و امضاء قرارداد توسط استاد و دانشجو و ارسال آن به 
شرکت. "مدیریت دانش و تعالی سازمانی"

ارسال یک نسخه از قرارداد امضاء شده توسط مدیر عامل به 
استاد راهنما به همراه نامه پوششی به رئیس دانشکده یا معاون 

پژوهشی 

معرفی مشاور صنعتی شرکت و دانشجو به یکدیگر

اي پیشرفت پروژه تائید شده توسط استاد ارائه گزارش دوره
راهنما و مشاور صنعتی از سوي دانشجو به کمیته 

کار پروژه (تائید شده توسط مشاور صنعتی) ارسال گزارش پایان
افزارهاي جانبی به کمیته (فرم شماره سه)ها و نرمبه همراه فایل

رسانی به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمینار اطالع

و دانشجوواریز وجه کمک هزینه حمایت به حساب استاد راهنما 

و موضوع متقاضیشرایط 
مورد پذیرش قرار گرفت؟ 

پایان

طرحاعالم به دانشجو براي تصحیح
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در خصوص انجام سیر مراحل اداري : 2نمودار 
در قالب طرح کسر خدمت سربازي پروژه

خیرنیاز به تصحیح

بلی

توسط سازمان انرژي اتمی"مسلحبنیاد نخبگان نیروهاي"ارسال نامه اعالم نیاز به 

و ابالغ به "بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح"صدور مجوز بکارگیري توسط 
سازمان و سپس به شرکت

اعالم نتیجه به دانشجو و ارسال قرارداد 

شروع

به دبیر کمیته از طریق ایمیل 6تا 1هاي شماره ارسال فرم

اعالم به دانشگاه و دانشجو

ارزیابی طرح پیشنهادي توسط کمیته و مشاور صنعتی 

هاي راهنما از تارنماي ها به همراه فرمنامهدریافت کتابچه حمایت از پایان
NPPD.co.irشرکت 

شرایط متقاضی و موضوع 
مورد پذیرش قرار گرفت؟  دانشجو براي تصحیحاعالم به

سازمان انرژي "ارسال نامه اعالم نیاز به تکمیل پرونده توسط شرکت و 
توسط کمیته شرکت"اتمی

مدیریت "تکمیل و امضاء قرارداد توسط استاد و دانشجو و ارسال آن به 
شرکت "دانش و تعالی سازمانی

ارسال یک نسخه از قرارداد امضاء شده توسط مدیر عامل به استاد راهنما 

معرفی مشاور صنعتی شرکت و دانشجو به یکدیگر

اي پیشرفت پروژه تائید شده توسط مشاور صنعتی از ارائه گزارش دوره
سوي دانشجو به کمیته 

ها و (تائید شده توسط مشاور صنعتی) به همراه فایلکار پروژه ارسال گزارش پایان
افزارهاي جانبی به کمیته (فرم شماره سه)نرم

رسانی به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمینار اطالع

واریز وجه کمک هزینه حمایت به حساب استاد راهنما 

سازمان "به "خدمتجایگزین "یا "کسر خدمت"اعالم گزارش پایانی و اعالم 
توسط کمیته"انرژي اتمی

"سازمان نظام وظیفه"به "بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح"اعالم کسر خدمت از جانب 

پایان

بنیاد "به "جایگزین خدمت"یا "کسرخدمت"اعالم گزارش پایانی و اعالم 
توسط سازمان انرژي اتمی."نخبگان نیروهاي مسلح
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شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

: سئواالت متداول
یاخدمت سربازي وکسرهايخصوص انجام پروژه در غالب طرحدردانشجویانسؤاالتبرخی ازبهپاسخ

در زیر آورده شده است. سربازيخدمتجایگزین

باشند؟شرایطیچهحائزبایدطرحاینمزایايازاستفادهمتقاضیان–1س

استفاده "سربازيخدمتجایگزین"تا از طرح .باشندنخبگانملیبنیادازنخبگیاحرازشرایطدارايباید: نخبگان–الف: ج
نمایند.

شرکت تولید تحقیقاتیهايپروژهانجامتوانکهارشد و دکتراکارشناسیتحصیلیمقطعباافراد: تحقیقاتیهمکاران–ب: ج
.نمایندمشارکت"سربازيخدمتکسر"در طرح توانندمیباشندداشتهراتوسعه انرژي اتمی ایران

نمایند؟استفادهطرحاینمزایايازتوانندمیسربازيخدمتحیندرمشمول،التحصیلفارغافرادآیا–2س

.توانندمی- بله: ج

باشد؟میمرتبطمسلحنیروهاينخبگانبنیادباموضوعاینآیا–3س

باطرحهردر پایان. دهدمیانجاممسلحنیروهاينخبگانبنیادباهماهنگراطرحاینایرانشرکت تولید توسعه انرژي اتمی: ج
یاوکسرگواهیمسلح،نیروهاينخبگانو موافقت بنیاد) ایرانانرژي اتمی(سازمان شرکت تولید توسعه انرژي اتمی ایران تأیید

.گرددمیاعالموظیفهنظامسازمانبهمسلحنیروهاينخبگانبنیادتوسطسربازيخدمتجایگزین

باشند؟برخوردارآنمزایايازوکردهشرکتطرحایندرتوانندمیهاییرشتهچهدانشجویان–4س

صنایع، مهندسیمکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسیمهندسیاي،هستهمواد، مهندسیمهندسیبرق،مهندسیحاضرحالدر: ج
وشناسیزمین،MBAانسانی،منابعزیست، مدیریت،محیطمهندسیفیزیک، شیمی،مهندسیمهندسی معماري،عمران،

ها عنوان پروژهلیکن. نیستمیسرنامهپاسخایندرآنهادرجامکانموردنیازهايرشتهکثرتجهتبهاست.هواشناسی موردنیاز
ها در دفترچه آورده شده است. متناسب با رشته

دهند؟انجامپژوهشخودشانتحصیلیرشتهازغیرموضوعاتیدرتوانندمیدانشجویانآیا–5س

.نمایندمشارکتخودشانرشتهغیرتوانندمیپروژهانجامتواناییبهمشروط: ج

شوند؟گزینشبایدمتقاضیانآیا–6س

الزم از سازمان انرژي اتمی ایران انجام خواهد شد. استعالماتلینیست وگزینشبهنیازي: ج
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شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

چیست؟طرحایندرشرکتبراياداريمراحلسیر–7س

نام متقاضی:ثبت–1

کارت ملی+ (تکمیل مشخصات کلی + ارسال گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از تحصیل+ ارسال رزومه و عکس+ تصویر 
متخصص و امضاي نماي فرم درخواست + تکمیل  فرم پروپوزال به همراه مشخص نمودن استاد راهتصویر شناسنامه+ تکمیل

اي) فرم معاونت امنیت و حفاظت هستهایشان+ تکمیل

ها و نامهکمیته حمایت از پایانتوسط"سازمان انرژي اتمی"بهنامه اعالم نیازارسالپرونده توسط شرکت وتکمیل–2
.هاي دانشجویی شرکترساله

.سازمان انرژي اتمیسطتو"مسلحنیروهاينخبگانبنیاد"بهنامه اعالم نیازارسال–3

.و ابالغ به سازمان و شرکت"مسلحنیروهاينخبگانبنیاد"توسطبکارگیريمجوزصدور–4

هاي دانشجویی. ها و رسالهنامهکمیته حمایت از پایانتوسطبکارگیرياعالم–5

.مشاور صنعتیراهنمایی استاد راهنما ووهدایتباپژوهشگربکارابالغ به پژوهشگر و شروع-6

.به شرکتارسالوپژوهشگرتوسطکارپیشرفتروندازماهانهايدورهگزارشتهیه–7

راهنما و هاي محاسباتی) توسط پژوهشگر و تایید استادافزارهاي جانبی و مدلها و نرم(بهمراه فایلپروژهنهاییگزارشارائه- 8
مشاور صنعتی.

برگزاري جلسه دفاع از پروژه توسط دانشجو. –9

کسراحتسابفرمچارچوبکمیته پژوهشی دربرايمربوطهپروژه بهمراه تاییدیه توسط مشاورکارپایانگزارشارسال- 10
.سربازيخدمت

کمیته حمایت از توسط"سازمان انرژي اتمی"به"جایگزین خدمت"یا "خدمتکسر"اعالموپایانیگزارشاعالم–11
.هاي دانشجویی شرکتها و رسالهنامهپایان

بنیاد"به سازمان انرژي اتمی ایران جهت انعکاس به"جایگزین خدمت"یا "خدمتکسر"اعالموپایانیگزارشاعالم–12
."مسلحنیروهاينخبگان

."وظیفهظامنسازمان"به"مسلحنیروهاينخبگانبنیاد"جانبازخدمتکسراعالم–13
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شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

است؟نیازموردپروندهتشکیلبرايمدارکیچه–8س

.مسلحنیروهاينخبگانبنیادمعرفینامهونخبگانملیبنیادنخبگیاحرازگواهی: نخبگان-: ج

تحقیقاتی و طرح کسر خدمت: همکاران- 

تحصیل یا اشتغال به تحصیل ارائه تصویرنامه فراغت از -
تصویر کلیه صفحات شناسنامه ارائه -
ارائه تصویر کارت ملی -
بهمراه الصاق عکس 6تا 1هاي تکمیل شده شماره فرم-

است؟چگونهپژوهشیطرحتصویبفرآیند–9س
و کمیته حمایت از راهنما و مشاوراستادتوسطشدهانجامکارپایان،دروگرددمیواگذارشرکتتوافقوسنجیتوانباطرح: ج

.گرددمیارسالنخبگانمرکزبهخدمتکسرمراحلسیربرايوشدهارزیابیویدتائشرکتهاينامهپایان

شد؟مطلعهاپروژهعنوانازتوانمیچگونه–10س

را دانلود نموده و عنوان pdfهاي نامهکتابچه حمایت از پایان،سایت شرکت، در قسمت مربوطهتوانند از طریقمیمتقاضیافراد: ج
.نمایندانتخابخودتخصصوتوانباموردنظر خود را متناسب

دهد؟پیشنهادراايپروژهخودشتواندمیمتقاضیآیا–11س

در راستاي اهداف و نیازها شرکت تولید توسعه انرژي اتمی ایران اختیاردرپروژهردیاپذیرشلیکندهد،پیشنهادتواندمی: ج
.باشدمی

شود؟میطرحاینمشمولنامهپایانانجامآیا–12س

درخواست خود را ارسال نماید. "هانامهطرح حمایت از پایان"الب تواند در قمیولیخیر،شدهتهیهقبلازنامهپایان: ج

اساسیچهبروباشدمیماهچندگیردمیتعلقتحقیقاتیطرحانجامازايبهکهخدمتکسرمدتحداکثروحداقل–13س
گردد؟میمحاسبه

هاي دانشجویی شرکت ها و رسالهنامهبراساس نظر کمیته حمایت از پایانخدمتکسرمیزان پروژههر کارانجامارزشحسببر: ج
.گیردمیتعلقضوابط ستاد سازمان و قوانین و 

کشد؟میطولزمانمدتچهخدمتکسرينامهگواهیاعطايزمانتامتقاضیتوسطتحقیقاتیطرحپایانزماناز–14س

گیرد. هاي شرکت قرار نمیدر ستاد کل نیروهاي مسلح است و طبیعتاً در محدوده فعالیتاداريکاریکاین موضوع صرفاً: ج
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کند؟استفادهخدمتکسرمزایايازوبرساندانجامبهراتحقیقاتیطرحیکازبیشتواندمیمتقاضیآیا–15س

مزایايازودریافتپروژهدوسقفتادیگريپروژهتواندمیپروژهاتمامازبعدولیدهدانجامراپروژهچندتواندنمیهمزمان: ج
.شودبرخوردارآن

باشد؟میشرکتدرمتقاضیمستمرحضوربهنیازطرحانجامزماندرآیا–16س

از کمیته حمایتنظروآننوعبامتناسبپروژهانجاماحتیاجاترفعبرايمراجعهزمانمدتولینیست،مستمرحضوربهنیازي: ج
. شودمیتعیینها نامهپایان

دارد؟وجودتفاوتی) تحقیقاتیهمکاراننخبگان،(مختلفهايپروژهبینآیا–17س

.استپروژهنوعکنندهتعییننمایندمیصرفوقتپروژهانجامبرايافرادزمانیکهمدتوتخصصوتوان: ج

کند؟استفادهمقالهقالبدرشدهانجامپژوهشازتواندمیمحققآیا–18س

.استشرکتاجازهبهمنوطدیگريبرداريبهرهنوعهر. شرکت تولید توسعه انرژي اتمی ایران استبهمتعلقپروژهانجامنتایج : ج

کسرمحاسبهنحوهصورتایندر( شودانجاممشتركصورتبهنفرچندتوسطتواندمییاباشدانفراديبایدهاپروژه–19س
؟)بودخواهدچگونهافرادازیکهربرايخدمت

بهقسمتهروشدهبنديتقسیمپروژهموارداینگونهدرگیرد،انجامنیازحسبنفرچندتوسطتواندمیپروژهدر موارد خاص : ج
.شودمیتعییناستدادهانجامخودبهمربوطقسمترويکهکاريبابرابرفردهرکارارزشگردد،میواگذارفردي

شود؟دفاعبایدپایانازبعدپروژهآیا–20س

.بلی: ج

هستند؟مقالهارائهبهملزمهمکاران تحقیقاتیآیا–21س

.خیر: ج

متقاضیدانشجوياختیاردرراهاییحمایتچهمصوب(کسر خدمت)تحقیقاتیهايطرحانجامبرايشرکت تولید توسعه–22س
دهد؟میقرار

.شودمیگذاشتهاختیاردرآزمایشگاه، بودجهابزار،منابع،نیاز،برحسب: ج

کنند؟استفادهظرفیتاینازتوانندمیهستندخدمتمشغولحاضرحالدرکهداوطلبینیآیا–32س

.باشدآنامتیازازبرداريبهرهوپروژهانجامزماناندازهبهماندهباقیسربازيخدمتمدتلیکنبلی،: ج
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شود؟نمیکشورازمتقاضیخروجمانعزمینهایندرتوسعهشرکت تولید باهمکاريآیا–42س

خیر: ج

استفادهخدمتادامهدرخدمتکسرمزایايازتواندمیآیاشود،مشمولوالتحصیلفارغپروژهانجامضمنمتقاضیاگر–52س
کند؟

.کندشرکتطرحایندرتواندمیهمخدمتضمنشد،اشارهقبلسؤاالتدرهمچنانکهبلی،: ج

دارد؟شرایطیچهخدمتکسروضعیتباشد،نداشتهادامهامکاندلیلهربهايپروژهاگر–62س

نخواهد گرفت. تعلقآن بهامتیازيتمام باقی بماند، نیمهپروژهاجرايتوانعدمعلتبهايپروژهاگر: ج

کنند؟استفادهظرفیتاینازتوانندمیاندگرفتهامریهکسانیکهآیا–72س

.باشندداشتهمشارکتتوانندمیسازمان،آنازکتبیرضایتنامهارائهودهندهامریهسازمانموافقتشرطخیر به: ج

دارد؟وجودخدمتکسرگرفتنوطرحپایانازبعدتوسعهوشرکت تولیدباهمکارياستمرارامکانآیا–82س

دارد. فردپژوهشیعلمی،توانبستگی به شرایط و امکانات شرکت و : ج

استاد راهنما و مشاور صنعتی چه نقشی در طرح مربوطه دارند؟–92س

در حوزه عنوان طرح، تخصص داشته باشند و در طول دوره ناظر و پاسخگوي محقق براي رفع استاد راهنما: استاد راهنما باید حتماً
مشکالت خواهند بود. 

دهد و بعنوان پاسخگوي محقق در سواالت است و طرح مزبور را به محقق انتقال میهاي شرکت از مشاور صنعتی: ایشان خواسته
ناظر گزارشهاي محقق خواهد بود.

گردد؟به استاد راهنما حق الزحمه پرداخت میآیا–30س

شود. گردد و به ایشان اطالع داده میبله، بعد از اتمام نهایی طرح به حساب ایشان واریز می

:مهمنکته

نیروهايبهوابستهمراکزسسات وؤها، مشرکتهاها، پژوهشگاهدانشگاهازیکهیچدرپروژهدوهمزمانتواندنمیپژوهشگر- 1
.باشدداشتهرامسلح

ه در این مبحث بصورت جداگانه در طرح امریه هم شرکت نمایند کنیاز سازمان توانند با داشتن شرایط موردافراد متقاضی می- 2
نیاورده شده است. 
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فنی و مهندسی
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عنوان پروژه: 
ارائه راهکار جهت ارتقاي سیستم برداشت هیدروژن نیروگاه اتمی بوشهر به منظور مقابله با شرایط 

ن تولیدي و نحوه توزیع آن در فضاي داخلی کره فلزي محاسبه حجم گاز هیدروژحوادث وخیم همراه با 
نیروگاه اتمی بوشهر

و اهمیت آن:پروژهشرح مختصري از 
شده همچنین نحوه توزیع گاز هیدروژن در زمان حادثه در فضاي کره فلزي با درنظر گرفتن هیدروژن تولیدحجم گاز

گردش هوا در فضاي کره فلزي محاسبه شده و براساس آن تعداد و تهویه در زمان حادثه، افزایش پارامترهاي ناشی از حادثه و
یکی از شوند.هاي حذف کننده موثر هیدروژن در کره فلزي نیروگاه اتمی بوشهر تعیین میمحل استقرار دستگاه

در طراحی که هاي اتمی در شرایط حوادث وخیم ریسک انفجار و اشتعال هیدروژن است. از آنجاییهاي نیروگاهپذیريآسیب
حاشیه اطمینان در نظر ٪10(سیستم برداشت هیدروژن) نیروگاه اتمی بوشهر حوادث مبناي طراحی به همراه سیستم 

تغییراتی در تعداد و چگونگی ضروري است،گرفته شده است و با توجه به تولید چندین برابري هیدروژن حین حوادث وخیم
تري در این خصوص الزم است ارزیابی دقیقي مقابله با حوادث وخیم صورت پذیرد.هاي هیدروژن براکنندهچیدمان بازترکیب

از غلظت هیدروژن در محفظه ایمنی حین حوادث وخیم و پیامدهاي آن صورت پذیرد که شامل محاسبات دینامیکی (سرعت و 
بتون کف چاهک و همچنین محاسبات مقدار) هیدروژن آزاد شده در فرآیند ذوب قلب از مدار اول، فرآیند برهم کنش کریوم با

هاي سوخت استخر سوخت باشد.هیدروژن آزاد شده از مجتمع

کاري:محدوده
هاي مصرف شدهمحفظه ایمنی، مدار اول، استخر سوختقلب راکتور نیروگاه اتمی، 

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
ل استخر سوخت و محفظه ایمنی و تهیه دیتابیسجمع آوري اطالعات مدار او- 
تهیه یک مدل یکپارچه و فایل ورودي کد - 
شبیه سازي بدترین وضعیت در حوادث وخیم و تحلیل نتایج - 
یافتن یک روش بهینه آرایش بازترکیب کننده هاي هیدروژن در محفظه ایمنی - 
ارزیابی کفایت آرایش جدید در شرایط حوادث وخیم- 
هاي سوخت قلب راکتورحجم گاز هیدروژن تولیدي باتوجه به زیرکونیوم بکار رفته در ساخت غالف مجتمعمحاسبه- 
نحوه توزیع گاز هیدروژن در فضاي داخلی کره فلزي- 
ها، باتوجه به نحوه کننده هیدروژن و تعداد دستگاههاي حذفهاي نصب دستگاهارائه پیشنهاد براي بهترین محل- 

توزیع آن
هاي تهویه محفظه ایمنی راکتور در زمان وقوع حادثه و ارائه پیشنهاد براي جلوگیري حوه کارکردن سیستمبررسی ن- 

ازتجمع گاز هیدروژن در فضاي داخلی کره فلزي
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:

سازيکامپیوتر با پردازشگر مناسب جهت انجام کارهاي شبیه-
دسترسی به مدارك نیروگاهی-
العات مدار اول استخر سوخت و محفظه ایمنیاط-
کد -




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

ایمنیارتقايوتوسعهشرکت
توانا)(اتمی هاينیروگاه

اي مهندسی هسته
مهندسی مکانیک

مهندسی انرژي
کارشناسی ارشد

ساخت سازيافزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی  فنی  نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
) و تهیه روش و نحوه انجام تست 111مطالعه و بررسی خط جوش سر لوله سرد و گرم مولد بخار (خط جوش 

التراسونیک برروي آن

روژه و اهمیت آن:شرح مختصري ازپ
نیروگاه اتمی جهان دچار مشکل شده است که در 20واقع در بیش از 111با توجه به شرایط کاري مولد بخار، خط جوش 

تمامی موارد، این خط جوش بریده و تعمیر و حتی بعضاً منجر به تعویض خود تجهیز گردیده است. چگونگی انجام تست 
آن و انتخاب نوع پروب براي انجام این تست جهت پوشش کل خط جوش، از اهمیت التراسونیک برروي خطوط سرد و گرم 

اي برخوردار است. ویژه

کاري: محدوده
نیروگاه اتمی بوشهر

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
مطالعه و شناسایی پارامترهاي موثر در ایجاد ترك برروي این خطوط؛-
و دالیل تعدد عیوب برروي خط گرم؛111آماري و مقایسه دفعات خرابی خط گرم و سرد جوش بررسی-
بدست آوردن ناحیه بحرانی برروي خط گرم و بررسی علت آن؛-
تحقیق و تعیین نحوه یافتن عیوب برروي این خطوط و انتخاب نوع پروب؛-
هاي موجود؛سازي طراحیهایی براي بهینهارائه روش-




تجهیزات و منابع موردنیاز:امکانات،
اي و اطالعات کاربردي و سوابق عیوب مشاهده شده منابع کتابخانه

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

برداري نیروگاه اتمی بوشهر/شرکت بهره
دفتر فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک
شد کارشناسی ارفیزیک

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
تعمیر و نگهداري تجهیزات بر ایمنی نیروگاه و محاسبه پارامترهاي بررسی نقش رعایت بازه زمانی

حساسیت و اهمیت در تعمیر و تجهیزات

ز پروژه و اهمیت آن:شرح مختصري ا
تجهیزات دارد. تعیین مدت هاي زمانی تعمیر و نگهداري نقش موثري در افزایش و یا کاهش قابلیت اطمینانبازه

زمانهاي مذکور و همچنین رعایت تعمیرات در کیفیت اجراي آنها گامی مهم در راستاي افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه در 
باشد. به تجربه دیده شده که مدت زمان تعمیر تجهیزات به بیش از میهاي عملی واقع یکی از جنبه

براي بازه زمانی تعمیرات محدودیت اي و محاسبات یابد و این در حالی است که در ایمنی هستهحد مجاز افزایش می
زات در افزایش ایمنی نیروگاه و همچنین شود نقش بازه زمانی تعمیر و نگهداري تجهیوجود دارد. در این مطالعه سعی می

هاي زمانی تعمیر و نگهداري تعریف شود.پارامترهایی نظیر حساسیت و اهمیت براي بازه

کاري:محدوده
با هدف افزایش ایمنی نیروگاه کاري این پروژه، حوزه کاربردي تعمیر و نگهداري تجهیزات نیروگاه اتمیمحدوده

باشد.می

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانلیتعناوین کلی فعا
بررسی تاثیر مدت زمان تعمیرتجهیزات نیروگاه بر ایمنی نیروگاه-
کردن پارامترهاي حساسیت و اهمیت براي بازه مجاز تعمیرات؛ تعریف و فرموله-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي مربوط به برنامه تعمیر و نگهداري داده-
هاي افزار تحلیل مدلنرم-

هايرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
نامهسطح پایانتحصیلی مرتبط

برداري نیروگاه شرکت بهره
کارشناسی ارشد راکتور-ايمهندسی هستهاتمی بوشهر/دفتر ایمنی

ساخت سازي افزاري و شبیهرمنطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
هاي هاي اطالعاتی مربوط به خطاي تجهیزات با استفاده از دادهروزسازي و اختصاصی کردن بانکبه

) اطالعاتی موجود در سایت (روش 

شرح مختصري ازپروژه و اهمیت آن:
هاي اطالعاتی مرجع مربوط به نرخ خطا که شامل ت اطمینان، بانکهاي ایمنی و محاسبات قابلیبراي انجام تحلیل
ها با توجه به شوند. اما در بسیاري از سایتباشد، موجود هستند و در صنایع گوناگون استفاده میاطالعات عمومی می

هاي د. یکی از روشباشهاي ذکر شده میهاي واقعی و بدست آمده نیاز به اصالح و اختصاصی کردن بانکرویدادها و داده
هاي جدید، باشد که در آن با توجه به دادهمیهاي مذکور، استفاده از روش اصالح و کاربردي کردن بانک

شود.هاي قدیمی اصالح میداده


کاري:محدوده
هاي اي انجام تحلیلبرهاي اطالعاتی مرجعبانککاري این پروژه در حوزه کاربردي نیروگاه اتمی بمنظور ایجادمحدوده

باشد.ایمنی و محاسبات قابلیت اطمینان می

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
؛کردن بانک اطالعاتی موجود براساس تکنیک ارائه روش براي بروز-
براساس جداول موجود؛هاي نیروگاهی و ارزیابی این روش براي دادهکردن تکنیک عملی-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
بانکهاي اطالعاتی مرجع -
جداول محاسباتی موجود به عنوان نمونه و جهت ارزیابی و تصدیق نهایی روش -



هاي تحصیلی رشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
مرتبط

سطح 
نامهپایان

برداري نیروگاه اتمی بوشهر/ شرکت بهره
منیدفتر ای

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ايمهندسی هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی  فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
فاکتورهاي مطالعه و تهیه روش انجام تست التراسونیک برروي دیواره و کف استخر سوخت، با توجه به

عدم دسترسی واندازه ضخامت دیواره ضمن در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي براي انجام آن

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي حاوي بایستی استخر سوخت در حالت پر از آب (محلول اسید بوریک) و با وجود از آنجایی که می

نزن کف و التراسونیک واقع شود و از طرفی ضخامت کم صفحات زنگهاي سوخت و دز باالي محیط، تحت تستمجموعه
ترین روش ترین و دقیقهزینهکند لذا الزم است بهترین، کمیابی برروي آنها را دشوار میدیواره استخر سوخت امکان عیب

براي انجام این کار ارائه گردد. 

کاري: محدوده
هاي اتمیوگاهنیر

نامه:و نتایج مورد انتظار از انجام پایانها عناوین کلی فعالیت
هاي اتمی مواجه با این مشکل؛بررسی نیروگاه-
هاي خودکار انجام تست التراسونیک موجود در جهان و نقاط ضعف و قوت آنها؛بررسی و مقایسه دستگاه-
ترین روش التراسونیک جهت انجام تست بدنه استخر؛ بررسی و تعیین مناسب-
هاي دستگاه اتوماتیک موجود؛سازي طراحیراي بهینهارائه روشهایی ب-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
اي و اطالعات کاربرديمنابع کتابخانه

هاي تحصیلی رشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
مرتبط

نامهسطح پایان

برداري نیروگاه اتمی شرکت بهره
بوشهر/ دفتر ایمنی

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد فیزیک

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی  مطالعاتیفنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

11

عنوان پروژه:
هاي انتقال آب دریا بدون پوشش و اندودسنجی در طراحی و انتخاب جنس لولهامکان

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
دهند ولی بعلت عدم چسبندگی و دو با توجه به خورندگی آب دریا معموالً داخل لوله ها را اندود ضد خوردگی انجام می

کنده شده و بصورت تکه هاي مسطح به فیلترهاي آب دریا انتقال یافته و شدیداً افت فشار پوسته شدن این اندودها سریع 
که چندین بار تاکنون افت فشار داشته به این ی فیلترکند به عنوان مثال با بررسی داخلایجاد می

باشد لذا چنانچه بتوان لوله هایی از جنس آب دریا میهاي اندودهاي کنده شده از خط نتیجه دست یافتیم که اکثر الیه
از نظر فاکتورهاي اقتصادي یا مواد خاص دیگر انتخاب نمود که نیاز به اندود نباشد و همچنین پلی اتیلن یا

هاي الزم باشد. وپارامترهاي کاري داراي قابلیت

:کاريمحدوده
اي هاي هستهکنندگی نیروگاهسیستم پمپاژ و خنک

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
ها، دالیل وجودي آنبررسی خورندگی آب دریا بر الیه داخلی لوله-
هاي جایگزین با خوردگی پایین ترهاي انتخاب لولهخصشا-
هاي جایگزین از نظر جنس  انتخاب و معرفی لوله-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز: 
هاي نوین طراحی و ساخت با توجه به تکنولوژي روزهاي انتقال آب و همچنین و استفاده ازشیوهمشاوره با سازندگان لوله

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبط رشتهکد پروژهکنندهتواحد درخواس

برداري نیروگاه اتمی بهرهشرکت
بوشهر/ معاونت ایمنی

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد موادمهندسی

ساخت سازي افزاري وشبیهنرمطراحی مطالعاتی فنینوع پروژه   
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پروژه:عنوان
احیاء فیلترهاي تبادل یونی سیستم 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن: 
آوري است. آبهاي جمعآوري آبهاي دورریز و فرآوري آنها در سه ساختمان ، سیستم جمعسیستم 

ستم داراي دو فیلتر تبادل یونی شوند این سیشده ابتدا در تبخیرکننده و پس از آن در صورت نیاز به سوي فیلتر هدایت می
گردد به عبارت شود و فیلتر آنیونی احیا نمیاست که فیلتر کاتیونی پس از اشباع شدن با محلول اسید سولفوریک احیا می

شود. احیا فیلتر کاتیونی با محلول اسید سولفوریک مشکالتی مثل خوردگی شدن تعویض رزین انجام میدیگر پس از اشباع
آورد و همچنین حاللیت سولفات حاصل از اسید سولفوریک کم است بطوري که پس از احیا، الی فلز را بوجود میبین کریست

فیلتر باید با حجم زیادي آب دمین شسته شود. اگر مقداري از اسید سولفوریک در فیلتر باقی بماند، احتمال ورود آن به 
بدلیل قیمت باالي آن مقرون بصرفه تعویض رزینهاي آنیونی.وجود داردهاي مختلف سه ساختمان سیستم

احیا فیلتر کاتیونی بهتر است از محلول شود. بنابراین براي نیست و همچنین باعث افزایش حجم پسماند اکتیو جامد نیز می
دیگري استفاده کرد و زیر سیستمی جهت احیا فیلتر آنیونی طرح کرد.

کاري: محدوده
گاه اتمی بوشهرنیروسیستم 

: نامهعناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان
انتخاب محلولی جهت احیا فیلتر کاتیونی-
براي محلول جدیدسیستم احیا فیلتر کاتیونیزیر سیستم تغییرات الزم طرح فرآیند -
انتخاب محلولی جهت احیا فیلتر آنیونی-
سیستم فیلتر آنیونی احیا زیر سیستم فرآیندطراحی -

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
اي نیروگاهیبرداري کتابخانهمدارك طراحی و بهره




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

برداري نیروگاه اتمی شرکت بهره
بوشهر/ معاونت تولید

مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد ايمهندسی هسته

ساخت سازي شبیهافزاري و نرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه: 
هنگام تعمیرات اساسی نیروگاهکاهش میزان آب دورریز و پسماندهاي رادیواکتیو در سیستم 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن: 
ساسی نیروگاه، با توجه به شرایط خوردگی و شیمیایی مولد اصلی بخار، ممکن است سطوح داخلی هنگام تعمیرات ا

دارد. طبق طرح ي هر چهار مولد بخار برا600m3شود که حجمی معادلشوهاي شیمیایی شست(سمت پوسته) آن با محلول
مولد اصلی که این محلول سمت پوسته شوند. از آنجاییتخلیه میTRاین حجم محلول پس از شستشو به باکهاي سیستم 

باالیی )، اکتیویتهاز مدار اول به مدار دومگیرد و در صورت نداشتن نشتی از طرف لوله به پوسته (بخار (مدار دوم) قرار می
گردد که اصالباعث افزایش قابل مالحظه آب دورریز و پسماندهاي رادیواکتیو میTRنخواهد داشت، ارسال آن به سیستم 

براي این حجم محلول کافی نیست. بنابراین ابتدا باید TR (140m3)اکتیو نیستند. از طرف دیگر ظرفیت باکهاي سیستم 
روشی براي تعیین کیفی محلول هاي شستشوي شیمیایی استفاده شده مولد بخار از نظر میزان اکتیویته انتخاب کرد و پس 

طراحی کرد."ي شیمیایی با اکتیویته پایینهاي شستشوتصفیه محلول"از آن زیرسیستمی جهت 

: کاريمحدوده
نیروگاه اتمی بوشهرTRسیستم 

: نامهعناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان
روشی براي تعیین کیفی محلول هاي شستشوي شیمیایی استفاده شده مولد بخار از نظر میزان اکتیویته-
نسوري جهت تعیین میزان اکتیویته انتخاب تجهیز یا س-
انتخاب محل نصب تجهیز در مسیر فرآیند-
"تصفیه محلول هاي شستشوي شیمیایی با اکتیویته پایین"انتخاب روشی جهت -
"تصفیه محلول هاي شستشوي شیمیایی با اکتیویته پایین"طراحی زیرسیستمی براي -

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
نیروگاهیايبرداري کتابخانهبهرهمدارك طراحی و

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

برداري نیروگاه شرکت بهره
اتمی بوشهر/ معاونت تولید

مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد ايمهندسی هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه:
هاي سوخت آسیب دیده و نوع آسیب آنها با توجه به غلظت محصوالت شکافت رها محاسبه تعداد میله
کننده نیروگاه بوشهرشده در سیال خنک

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
شود شوند. نقص جزئی به نقصی گفته میها دچار نقص جزئی یا کلی میلهپس از شروع به کار راکتور، غالف بعضی از می

کننده شود که سیال خنککه فقط گازهاي داخل میله سوخت توانایی رها شدن داشته باشند و نقص کلی به نقصی گفته می
ان از نرخ شکافت داخل توگیرد. بر حسب افزایش ناگهانی محصوالت شکافت در سیال میمستقیماً با آب در تماس قرار می

دیده محدوده جست و میله اطالع پیدا کرد و بر اساس نرخ شکافت میله سوخت به غناي آن رسید. دانستن غناي میله آسیب
کند که در نهایت هزینه تعویض را کاهش خواهد داد.هاي سوخت را کمتر میجو در میان تمامی مجتمع

کاري: محدوده
هاي سوخت راکتور میله

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي مشابه نیروگاه بوشهر ها و سوختآوري اطالعات در مورد نیروگاهجمع-
مدلسازي نقص در مورد میله سوخت و تعیین محصوالت شکافت رها شده در مدت زمان معین-
میله سوخت آسیب دیدهبدست آوردن نمودار غلظت محصوالت شکافت بر حسب غناي -

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
برخی از مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه-
تجربیات واحدهاي دیگر -



نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
شرکت مهندسین مشاور افق 

هاي اي/ معاونت فرآیندهسته
ايهسته


ايمهندسی هسته

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه:
بررسی تاثیر عملکرد مکرر سیستم حفاظت اضطراري در قلب و پوسته راکتور

شرح مختصري ازپروژه و اهمیت آن:
گردد فراتر روند جهت که پارامترهاي قلب، مدار یک و مدار دو از حد مشخصی که توسط طراحی تعیین میهنگامی

هاي سوخت، سیستم حفاظت اضطراري جلوگیري از آسیب به تجهیزات و مهمتر از همه میله

شود، اما عمل کردن تور باعث قطع شکافت نوترونی میهاي کنترل به داخل قلب راکراکتور عمل کرده و با فرو انداختن میله
شود که تاثیر همچنین باعث قطع ناگهانی تولید حرارت در قلب و ایجاد تنش گرمائی میسیستم حفاظت اضطراري 

در طول عمر کارياي که تعداد دفعات عمل نمودن سیستم نامطلوب به ویژه بر قلب و پوسته راکتور دارد به گونه
نیروگاه محدود است. حال با توجه به این تاثیر نامناسب بجاست که با بررسی اثرات نامناسب مذکور معیاري براي تعیین 

هاي زمانی عمل کردن این سیستم بدست آید.بازه

کاري:محدوده
قلب و پوسته راکتور

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
به قلب و پوسته راکتورتاثیرات عمل کردن محاسبه-
بر عمر مفید کاري قلب و به ویژه پوسته راکتورتاثیر عمل کردن -
تعیین معیار و تعیین بازه زمانی تکرار عمل کردن سیستم -


امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سازيافزارهاي شبیهنرم


نامهسطح پایانصیلی مرتبطهاي تحرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران/ 

ايمدیریت ایمنی هسته


مهندسی مکانیک
مهندسی مواد
ايمهندسی هسته

کارشناسی ارشد 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی هنوع پروژ



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه:
بررسی روشهاي کاهش خوردگی تجهیزات در نیروگاه اتمی بوشهر و طراحی آن

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اي برخوردار هاي کاهش خوردگی را از اهمیت ویژهاهمیت تجهیزات نیروگاهی و شرایط محیطی، شناسایی روش

هاي زمانی طوالنی مدت و تالش براي ه مفهوم ارزیابی خسارت ناشی از خوردگی در طی دورهنماید، این پروژه با توجه بمی
هاي موثر و نوین کاهش ي پیشرفت سرعت خوردگی و تغییرات نرخ خوردگی با زمان، روشتر نحوهدرك بهتر و عمیق

یا کاهش خوردگی در تجهیزات مختلف کاري جهت کنترل و دهد تا در نهایت بتواند راهخوردگی را مورد ارزیابی قرار می
ها براي کاهش خوردگی و کنترل آن باشد. اي از روشتواند شامل مجموعهکار مینیروگاه اتمی ارائه نماید. این راه

کاري: محدوده
تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي موجود کاهش خوردگی، شناسایی و ارزیابی ترکیبی از شرایط فرآیندي و مواد و ارزیابی روشتجزیه تحلیل

و فرکانس ماندهي هر تجهیز، تعیین نرخ خوردگی تجهیزات، مشخص نمودن مقادیر مجاز خوردگی، تعیین عمر باقیسازنده
هاي ي میزان تأثیر روشار خوردگی، محاسبههاي مهي روشبندي تجهیزات، ارائهاز کارافتادگی تجهیزات، اولویت

افزاري نرمپیشنهادي بر افزایش سطح اطمینان به نرخ خوردگی، تهیه

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
اي نیروگاهیمدارك طراحی و کتابخانه-
سازي افزاري شبیهنرم-
و استانداردهاي سري-

هاي تحصیلی هرشتکد پروژهکنندهواحد درخواست
نامهسطح پایانمرتبط 

شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی 
ايایران/ مدیریت ایمنی هسته

مهندسی شیمی   
مهندسی مواد مهندسی 

مکانیک
کارشناسی ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

17

عنوان پروژه:
هاي از اي بوشهر در شرایط گذراي خاموشی و تریپدر نیروگاه هستهآنالیز و بررسی اثر 

پیش تعریف نشده

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي نشت مواد رادیواکتیو از میله،هاي از پیش تعیین نشدهو یا تریپايهستهطی شرایط گذراي خاموشی راکتورهاي 

توانند در هاي سوخت به ندرت میباشد که غالفیابد. این امر به این دلیل میاي افزایش میوخت به میزان قابل مالحظهس
طول مدت کاري راکتور به نحوي سیلد شده باشند که از خروج مواد رادیواکتیو به طور کامل جلوگیري نمایند. بر این اساس با 

گردد. به این شت این مواد به مدار اول زیاد میاحتمال ن،ه دلیل تغییرات زیاد قدرتتوجه به کاهش فشار سیال مدار اول ب
با توجه به میزان راکتور با توجه به پدیده مذکور وبایست محاسبات الزم به منظور تعیین میزان سهم اکتیویته قلب منظور می

.  مورد بررسی و مدلسازي قرار گیرد،مصرف سوخت و تاریخچه قلب راکتور
کاري:محدوده

نیروگاه اتمی بوشهر
نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت

مدلسازي قلب راکتور اتمی بوشهر به منظور انجام محاسبات مصرف سوخت در سیکل هاي مورد نظر با استفاده از -
نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد و انجام مدلسازي مربوط به مدار اولو کدهاي 

هاي سوختانجام محاسبات الزم به منظور تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو از میله-
هایی در مدار اول که تجمع مواد تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو مهم در مدار اول نیروگاه و ردیابی مکان-

رادیواکتیو نشت شده بیشینه است. 

انات، تجهیزات و منابع موردنیاز:امک
مدارك گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر-
و،کدهاي -



نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
هاي شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی نیروگاه

ی ارشدکارشناسايمهندسی هستهاتمی (توانا)

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه: 
ژنراتور و پمپ) بر کاهش فرکانس اثر استفاده از تجهیزات استرس تست (تجهیزات سیار نظیر دیزل

ذوب قلب راکتور در حوادث ماوراي طرح

پروژه و اهمیت آن:شرح مختصري از 
اي پس از حادثه فوکوشیما، مورد توجه قرار هاي هستهتست به منظور افزایش ایمنی نیروگاهاستفاده از تجهیزات استرس

اضر به اثر باشد. پروژه حشهر در حال اجرا میاي از جمله نیروگاه اتمی بوهاي هستهگرفته و درحال حاضر در بسیاري از نیروگاه
پردازد.تجهیزات از دیدگاه احتماالتی بر کاهش فرکانس ذوب قلب راکتور میبکارگیري این

کاري:محدوده
تست گاه اتمی بوشهر همراه با تجهیزات استرسونیرمداركسازي شده در حدود این پروژه کلیه تجهیزات مدل

باشد.  اضافه شده به آن می

نامه:انجام پایانها و نتایج مورد انتظار از عناوین کلی فعالیت
مربوط به آنتجهیزات دالیل بکارگیريمروري بر اهمیت استرس تست و -
هاي قابلیت اطمینان تجهیزات مربوطهآوري (و در صورت لزوم بروزرسانی) دادهجمع-
نیروگاه بر اساس تجهیزات اضافه شدهاستفاده (و در لزوم توسعه) و بروزرسانی مدل -
هاي حساسیت انجام گرفتهیشنهادات الزم با توجه به تحلیلگیري و ارائه پنتیجه-



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 ،افزارهاي تحلیل آماري مانند نرم-
و افزارهاي تحلیل ریسک از جمله نرم-
افزارهاي تحلیل بیزین از جمله نرم-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

هاي شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی نیروگاه
اتمی (توانا)

ايمهندسی هسته
مهندسی برق

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

19

عنوان پروژه: 
حین حوادث وخیم در خارجوداخلدرکریومسازيتجزیه و تحلیل روش هاي مختلف خنک

نیروگاه اتمی بوشهر 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
در از مواردي است که باید فراهم سازي شرایط برداشت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب، در داخل و خارج 

مدیریت حوادث وخیم مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص الزم است راه حل هاي فنی مختلف (داخل و خارج از طراحی) 
رابطه به عنوان نمونه . یک راهکار فنی در این مورد بررسی قرار گرفته و دستیابی به شرایط پایدار تحت کنترل، تحقیق شود

باشد.و خنک سازي خارجی کریوم قرار گرفته در و می تواند تزریق آب به گپ بین 


کاري:محدوده
، چاهک راکتورمدار اول، 

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
و چاهک راکتورکار هاي فنی در خصوص انتقال آب به تهیه لیست اولیه از راه-
یند ذوب قلب حین حوادث وخیم با استفاده از کد شبیه سازي فرآ-
هاي مختلف برداشت حرارت از مواد مذاب با استفاده از کد شبیه سازي روش-
یافتن راهکارهاي عملی مناسب به منظور برداشت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب در شرایط حوادث وخیم-


امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
و چاهک راکتورطالعات مدار اول، قلب راکتور، ا-
و کد -
المللی در خصوص برداشت حرارت از مواد مذابتجارب بین-

هاي تحصیلی رشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
مرتبط

نامهسطح پایان

ایمنیارتقايوتوسعهشرکت
دکتراايمهندسی هستهتوانا)(اتمی هاينیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحیمطاالعاتی  فنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

20

عنوان پروژه:
حوادثاتمی بوشهردر راستاي کاهش فشار در شرایطنیروگاهسیستم ارزیابی امکان استفاده از

قاي آنارتجهتراهکارارائهووخیم

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
بخار فشارلوداثردرایمنیمحفظهیکپارچگیرفتندستازهاي نیروگاه در شرایط حوادث وخیم،پذیريیکی از آسیب

46/0است. در شرایط نشت داخل محفظه ایمنی توأم با عدم کارکرد مؤثر سیستم اسپري و افزایش فشار به باالي 
بگیرد. از آنجاییکه فیلترهاي این اپراتور تصمیم به کاهش فشار محفظه ایمنی از طریق سیستم تهویه ممکن است

سیستم براي کار در شرایط حوادث وخیم طراحی نشده است الزم است کفایت و قابلیت فیلترهاي این سیستم در شرایط 
الذکر ارزیابی گردد.فوق

کاري:محدوده
سیستم تهویه 

نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت
ارزیابی شرایط حوادث وخیم از حیث مواد رادیواکتیو و لود فشار در محفظه ایمنی-
بررسی عملکرد فیلتراسیون سیستم -
اتمی بوشهرنیروگاهآالیندگیاستانداردهايبررسی-
با هدف مقابله با شرایط حوادث وخیمبود عملکرد سیستم ارائه یک طرح بهینه به منظور ارتقا و به-


امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
اطالعات طراحی سیستم تهویه نیروگاه اتمی بوشهر-
اطالعات استانداردهاي آالیندگی نیروگاه اتمی بوشهر-
اطالعات آنالیز حوادث وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر-

هاي تحصیلی رشتهروژهکد پکنندهواحد تعریف
مرتبط

نامهسطح پایان

ایمنیارتقايوتوسعهشرکت
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهتوانا)(اتمی هاينیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه



فنی و مهندسی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه:
وگیرياندازهتجهیزاتعملکردناسایی پارامترهاي مهم نیروگاه در مدیریت حوادث وخیم و ارزیابیش

اتمی بوشهرگاهمربوطه در نیروکنترل

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
کهجاییآناز. شودمیانجاممشخصپارامترتعداديبرنظارتومشاهدهبرمبتنیوخیمحوادثمدیریتبرنامهاجراي

یکاستضرورياست،بودهطراحیمبنايحوادثاساسبربوشهرنیروگاهگیرياندازهتجهیزاتوهاسیستمطراحی
تشخیصسنسورهايخصوصبهرابطه،ایندر. پذیردانجاموخیمحوادثشرایطبهتوجهباخصوصایندرکلیبازنگري

،دردماتشخیصسنسورهايوایمنیمحفظهدرفشارصتشخیسنسورهايتشخیص،آشکارسازهايهیدروژن،غلظت
. گرددارزیابیوخیمحوادثشرایطدرهاآنکاريقابلیتوکاريبازهبایدکهاستتوجهمورد

کاري:محدوده
مدار اول، مدار دوم، محفظه ایمنی راکتور

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
ه لیست پارامترهاي مهم در مدیریت حوادث وخیم تهی-
گیري و کنترل مرتبط با پارامترهاي شناسایی شده در مرحله قبلتهیه لیست تجهیزات اندازه-
شبیه سازي مدار اول، بخشی از مدار دوم و محفظه ایمنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث وخیم و شناسایی بدترین -

وضعیت هاي ممکن 
ه کاري و قابلیت کاري سیستم ها و تجهیزات اندازه گیري در شرایط حوادث وخیمارزیابی باز-
ارائه پیشنهاد جهت ارتقا تجهیزات اندازه گیري و کنترل در شرایط حوادث وخیم-



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
اطالعات طراحی مدار اول و دوم و محفظه ایمنی نیروگاه بوشهر-
کد -

العات کارخانه اي تجهیزات اندازه گیري و کنترلاط-

هاي تحصیلی رشتهکد پروژهکنندهفواحد تعری
مرتبط

نامهسطح پایان

ایمنیارتقايوتوسعهشرکت
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهتوانا)(اتمی هاينیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
قطعزماندربوشهرنیروگاهشدهمصرفسوختهايذخیرهاستخردربررسی
حرارتبرداشتسیستم

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي درون استخر حرارت از سوختهاي برداشت پدیده گردش طبیعی سیال و جوشش آب استخر تنها گزینه

باشند. مطالعه برداشت حرارت از سوختهاي درون استخر به کمک گردش طبیعی هاي مصرف شده میذخیره سوخت
)هاي تواند با هدف شناخت بیشتر پدیده گردش طبیعی سیال در استخر سوخت) می

ها و همچنین نرخ کاهش سطح آب استخر تغییرات دماي سوختشده باشد. همچنین این مطالعه براي تعیینمصرف
باشد. براي تا میزان مجاز و تا خشک شدن کامل آب درون استخر در زمان وجود پدیده گردش طبیعی ضروري می

و یا کدهاي ترموهیدرولیکی مانند افزار مانند نرماین کار میتوان از کدهاي مکانیکی 

انجام شود.
کاري:محدوده

استخر ذخیره سوختهاي مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر
نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت

و یا شبیه سازي استخر با کد مناسب -
تحلیل پدیده گردش طبیعی سیال در استخر سوخت -



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
الزم جهت شبیه سازي استخر سوختداده هاي-
کد -

نرم افزار -




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی 

کارشناسی ارشدايمهندسی هستههاي اتمی (توانا)نیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه:
دوممدارطریقازبوشهرنیروگاهراکتورقلبسازيخنکزماندرگرممیلهتغییراتبررسی

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
باشدمیهمراهچالشبادوممدارطریقازراکتورقلبازيسخنکزماندرآنکنترلکهاساسیپارامترهايازیکی

طریقازسازيخنکماننددومدارطریقازقلبکردنخنکزماندرشاخصاینبررسیبراي. باشدمیپارامتر
. کرداستفادهکدازتوانمی،وشیرهايکمکبهیاواولمداربهتزریق

کاري:محدوده
مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
مدلسازي مدار اول و دوم نیروگاه با کد -
سازي سناریو حوادث نیازمند خنک سازي قلب به کمک مدار دومشبیه-
سازياعتبارسنجی نتایج شبیه-
میله گرمسازي از طریق مدار دوم بروي پارامتر تحلیل تاثیر روشهاي مختلف خنک-



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سازي مدار اول و دوم نیروگاه بوشهرداده هاي الزم جهت شبیه-
کد -





هاي تحصیلی رشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 
مرتبط

نامهسطح پایان

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهاتمی (توانا)هاينیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
حین حوادث ي ایمنی در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظهبررسی کفایت سیستم 

وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکی از راهبردهاي اساسی در مقابله با پیامدهاي حوادث وخیم استفاده از سیستم اسپري محفظه ایمنی است. از آنجاییکه 

الزم است در یک کار پژوهشی عملکرد این سیستم در نیروگاه اتمی بوشهر حین حوادث وخیم تاکنون ارزیابی نشده است
) در فرونشانی مواد ي ایمنی نیروگاه بوشهر حین حوادث وخیم شبیه سازي شده و عملکرد سیستم اسپري (محفظه

گیري این سیستم کاهش غلظت بخار و افزایش بی گردد. یکی از پیامدهاي به کاررادیواکتیو و کاهش فشار محفظه ایمنی ارزیا
است که این موضوع نیز می تواند در قالب این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.ریسک انفجار هیدروژن

کاري:محدوده
محفظه ایمنی، مدار اول، استخر سوخت

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
کی و پخش مواد سازي شرایط حوادث وخیم در محفظه ایمنی حین حوادث از حیث شرایط ترمودینامیشبیه-

رادیواکتیو
سازي عملکرد سیستم اسپري در مقاطع مختلف زمانی پیشرفت حوادثشبیه-
ارزیابی فرونشانی مواد رادیواکتیو، کاهش فشار و ریسک هیدروژن-
سازي سیستم بر اساس پارامترهاي قابل رؤیت در اتاق کنترلارائه پیشنهاد براي بهترین زمان فعال-



منابع موردنیاز:امکانات، تجهیزات و
سازي مناسبکد شبیه-
اطالعات محفظه ایمنی، مدار اول و استخر سوخت-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
ایمنیارتقايوتوسعهشرکت

کارشناسی ارشدايمهندسی هستهتوانا)(اتمی هاينیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی ی فننوع پروژه
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عنوان پروژه: 
ایمنی نیروگاه 2روي تجهیزات کالس برسازي برنامه تغییرات فرکانس ذوب قلب ناشی از پیاده

اتمی بوشهر 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي تعمیرات و نگهداري تجهیزات جهت افزایش زمان کارکرد ایمن تجهیزات همراه با کاهش هزینههاي تعمیرات برنامه
اجراي  برنامه گردد.وري آن میگیرد. این امر در نهایت موجب افزایش زمان کارکرد ایمن نیروگاه و افزایش بهرهصورت می
هاي مورد گردد. انواع شاخصگاه قابلیت اطمینان میسازي برنامه تعمیرات و نگهداري تجهیزات از ن، موجب بهینه

باشد. با توجه هاي تعمیرات و افزایش ایمنی میبرداري از تجهیزات، کاهش هزینهسازي، افزایش زمان بهرهبررسی جهت بهینه
باشد. به کالس ایمنی منتخب در این پروژه، شاخص مورد بررسی، ایمنی می

کاري:محدوده
هاي تحلیلباشد با این شرط که نیروگاه اتمی بوشهر میسازي شده در مدل کلیه تجهیزات مدلحدود این پروژه

ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده و باقی تجهیزات بدون تغییر در مدل 2براي تجهیزات کالس انجام گرفته تنها بر روي 
مانند. باقی می

نامه:ار از انجام پایانها و نتایج مورد انتظعناوین کلی فعالیت
و اهمیت آنتشریح روش -
هاي قابلیت اطمینان تجهیزاتآوري (و در صورت لزوم بروزرسانی) دادهجمع-
هاي تست و تعمیراتو بروزرسانی بازهتحلیل -
نیروگاهاستفاده (و در لزوم توسعه) مدل -
ي فرکانس ذوب قلب راکتور هاي انجام گرفته بر روسازيبررسی اثرات ناشی از بهینه-
هاي حساسیت انجام گرفتهگیري و ارائه پیشنهادات الزم با توجه به تحلیلنتیجه-


امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 ،افزارهاي تحلیل آماري مانند نرم-
و افزارهاي تحلیل ریسک از جمله نرم-
ین از جمله افزارهاي تحلیل بیزنرم-



نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
هاي اتمی (توانا)نیروگاه

ايمهندسی هسته
مهندسی برق

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی  فنی  نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
محفظه ایمنی ناشی از نشت یا شکستگی خط لوله مدار دوم به همراه پارگی لوله آنالیز حوادث 

هاي مولد بخار 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اي گردند همواره از اهمیت ویژهاد رادیواکتیو به خارج از محفظه ایمنی میآنالیز حوادث ایمنی که منجر به آزادسازي مو

توانند هم از طریق ذوب کامل قلب و از بین رفتن سدهاي ایمنی صورت پذیرند و هم برخوردار هستند. چنین حوادثی می
توان به نشت از جمله چنین حوادثی میتوانند از طریق حوادثی رخ دهند که مواد رادیواکتیو محفظه ایمنی را بایپس نمایند. می

یا شکستگی خط مواد دوم اشاره نمود که بیرون محفظه ایمنی رخ دهد. این حادثه در مواقعی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار 
مولد تواند زمانی باشد که دردهد میاست که مدار دوم آغشته به مواد رادیواکتیو باشد. یکی از مواقعی که چنین امري رخ می

هاي مدار اول دچار پارگی گردند و بدین صورت آب مدار اول که آغشته به مواد رادیواکتیو است به مدار دوم منتقل بخار تیوب
و آن را رادیواکتیو نماید. در چنین مواقعی آزادسازي بخار رادیواکتیو مدار دوم به بیرون از محفظه ایمنی بسیار حائز اهمیت 

باشد.   می
کاري:محدوده

نیروگاه اتمی بوشهر
نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت

مدلسازي مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر با کد -

انجام محاسبات الزم به منظور اعتبارسنجی اولیه فایل ورودي نوشته شده -
سازي حادثه مورد نظر در کد پیاده-

سب در ارتباط با چگونگی روند تغییرات خروج مواد رادیواکتیو با میزان تغییرات پارامترهاي اصلی   خروجی منا-
امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:

مدارك گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر-
کد -

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی 

کارشناسی ارشدايمهندسی هستههاي اتمی (توانا)نیروگاه

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه



منابع انسانی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

27

عنوان پروژه: 
محاسبه نرخ رهاسازي محصوالت شکافت به منظور ايهستهحل عددي معادله پخش گاز در سوخت 

و گازي  بر اساس روش 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
کنند. همچنین تولید و رهاشدن در هنگام تولید میله سوخت، فضاي آزاد داخل میله را با گاز هلیوم پر می

شود. تور منجر به تغییر ترکیب و فشار گاز داخل میله میدر طی کار راکايهستهمحصوالت شکافت گازي در سوخت 
آید که کریپتون و زنون بیشترین سهم گازهاي اي از محصوالت شکافت به وجود میدر میله سوخت طیف گسترده

دهند. محصوالت شکافت گازي تولید شده در ساختار سوخت فوراً به فضایی آزاد راه تولیدي را به خود اختصاص می
بند. به عبارت دیگر نرخ تولید با نرخ رهاشدن متفاوت است. تولید محصوالت شکافت گازي منجر به تجمع و یانمی

هاي ریاضی براي یابند. مدلها شده و پس از آن به فضاي آزاد داخل میله سوخت راه میحرکت گازها به مرز دانه
، هاي توان به مدلمیسازي این پدیده با تئوري پخش گاز توسعه داده شده است که شبیه

.توان به معادله حاکم بر نحوه پخش، معادله دیفرانسیل پخش گازي است که به صورت عددي میاشاره نمود
به ايهستهپروژه حل عددي معادله پخش گاز در سوخت روش اختالف محدود و المان محدود حل نمود. هدف از این 

و رهاسازي محصوالت شکافت گازي منطبق بر مدل منظور محاسبه نرخ
.می باشدمدل

کاري:محدوده
به صورت یک بعدي و با روش اختالف محدود ايهستهدر این پروژه براي حل معادله پخش گازي در سوخت 

عملکرد میله سوخت استفاده خواهد در توسعه کدهاي تحلیلشود واي تولید میبراي گازهاي حاصل از شکافت برنامه
شد.



نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي مطالعه مدلهاي تولید و رهاسازي محصوالت شکافت گازي، استخراج معادالت حاکم، مطالعه و انتخاب روش

سازي سیل، تهیه الگوریتم و برنامه نویسی، مدلعددي قابل استفاده، استخراج معادالت جبري براي حل معادله دیفران
چند مسئله نمونه و مقایسه با نتایج کد مرجع، تهیه گزارش نهایی
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
ود.شمورد نیاز است که در اختیار دانشجو قرار داده میمنابع تئوري مدل - 
شود.مورد نیاز است که در اختیار دانشجو قرار داده میمنابع تئوري مدل-
نویسی فرترنزبان برنامه-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 

هاي اتمی/ یروگاهنشرکت مهندسی و ساخت 
کارشناسی ارشدايدسی هستهمهنیشرفتهپمعاونت محاسبات 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
با کد محاسبات مونت کارلوي کوپل داخلی کد محاسبات مصرف سوخت 



شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي محاسبات نوترونیک قلب است. براي انجام محاسبات قلب ترین بخشسوخت یکی از مهممحاسبات مصرف 

وابسته به زمان در طول کارکرد قلب راکتور، باید محاسبات مصرف سوخت انجام شود تا تغییرات موجودي قلب در 
مصرف سوخت کد محاسبه شار و طیف جدید استفاده شود. یکی از کدهاي مهم و پرکاربرد در زمینه محاسبات

دهد. محاسبات است که محاسبات را به صورت یک گروهی و بی بعد (بدون توجه به هندسه) انجام می
هاي یکی گروهی متناسب با سامانه مورد نظر دارد، که با مصرف سوخت نیاز به توزیع توان و همچنین سطح مقطع

توان از یک کد ترابرد ین منظور باتوجه به نوع محاسبات میشود. براي امحاسبه توزیع شار و طیف انرژي مهیا می
به صورت داخلی براي انجام این کد، از کد مصرف سوخت 2,6بهره برد. در نسخه همانند کد 

سازي براي انجام بدلیل اینکه تنها از روش خطیمحاسبات مصرف سوخت استفاده شده است. کد 
دارد. یکی دیگر از اشکاالت این کد عدم انجام کند، سرعت پایینی نسبت به محاسبات استفاده می

، سطح مقاطع یک گروهی و محاسبات فوتونی است. در پروژه پیشنهادي با کوپل داخلی دو کد 
- یین میمهیا و متقابال ترکیب ایزوتوپی مواد پس از محاسبات مصرف تعبوسیله کد براي کد 

گروهی فوتونی 18ها و کتابخانه شود. در هر بازه مصرف سوخت با استفاده از چگالی اتمی ایزوتوپ

شود. محاسبات فوتونی نیز انجام می

کاري:محدوده
محاسبات مصرف سوخت، محاسبات قلب، محاسبات گرماي باقیمانده

نامه:م پایانها ونتایج مورد انتظار از انجاعناوین کلی فعالیت
و نحوه عملکرد آنبررسی سورس کد -
و نحوه عملکرد آنبررسی سورس کد -
با استفاده از کد هاي یک گروهی کد تولید سطح مقطع-

و تبادل اطالعات با کوپل داخلی کدهاي -

هاي مناسب براي تکرار محاسبات داخلی ایجاد روال-
در خروجی ب نتایج کد خروجی مناس-
اعتبارسنجی-
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سورس کد -
سورس کد -

هاي رشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 
تحصیلی مرتبط

نامهسطح پایان

هاي مهندسی و ساخت نیروگاهشرکت 
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهتهمعاونت محاسبات پیشرفاتمی/

دکترا
ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی  فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
سازي چیدمان قلب با درنظر گرفتن توابع هدف نوترونیکی و ترموهیدرولیکی بوسیله کد بهینه

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اي از سوخت با غناهاي مختلف (یا چند نوع هاي ایمنی و طراحی، در قلب راکتورهاي هستهبدلیل محدودیت
ها با بهینه کردن پارامترهاي مختلف نوترونی و ترموهیدرولیکی شود. چگونگی چیدمان این سوختسوخت) استفاده می

ي دانشگاهی که در این مورد انجام شده است، محدود به توزیع توان و ضریب تکثیر بوده که شوند. اکثر کارهاتعیین می
بعنوان باشند. در این پروژه کد دلیل محدود بودن پارامترها عمال در کاربردهاي واقعی قابل استفاده نمیبه

گر در نظر گرفته شده است. کد بعنوان تابع جستجوبهینه سازي سردشدن تدریجی هسته محاسباتی و روش
 توانایی محاسبه پارامترهاي نوترونیک (همانند توزیع توان، ضریب تکثیر، غلظت اسید بوریک بحرانی و ...) و

کارگیري کد باشد. براي بهپارامترهاي ترموهیدرلیکی (همانند دما و چگالی خنک کننده، دماي سوخت و ...) را دارا می
هاي جذب، پراکندگی و تولید) وابسته به متغیرهاي ارامترهاي گروهی (ضریب پخش، سطح مقطعنیاز به پ

باشد. فراهم آوردن پارامترهاي گروهی حالت (دما وچگالی خنک کننده، دماي سوخت، غلظت اسید بوریک و ...) می
نوع و محل جاگیري سوخت متغیرهاي ها (باتوجه بهنیازمند محاسبات سلولی بوده که انجام آن با توجه به تعداد حالت

باشد. با این میباشد. راه حل پیشنهادي استفاده از کتابخانه حالت متفاوت وجود دارد) بسیار زمانبر می
تولید و در هنگام هاي مناسب براي متغیرهاي حالت، کتابخانه رویکرد باتوجه به حالت مرجع و گام

سازي ساده و کارآمد است که در نیز یک روش بهینهشود. روش فعات بکارگرفته میسازي در محاسبات به دبهینه
سازي انتخاب شده است.بعنوان روش بهینهاکثر کدهاي تجاري همانند 

کاري:محدوده
، کتابخانه سازي چیدمان سوخت، پارامترهاي نوترونی، پارامترهاي ترموهیدرولیک، کد بهینه

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانکلی فعالیتعناوین
آشنایی با کاربري کد -

آشنایی با نحوه تولید کتابخانه -
براي چیدمان مشخصسازي زیرروال تولید ورودي کد طراحی و پیاده-
سازي زیرروال استخراج پارامترهاي نوترونیک و ترموهیدرولیک طراحی و پیاده-
سازي باروش سازي زیرروال محاسبه تابع هدف و ایجاد حلقه بهینهحی و پیادهطرا-
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
کد -
مولد کتابخانه -



هاي رشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
تحصیلی مرتبط

نامهسطح پایان

اي هشرکت مهندسی و ساخت نیروگاه
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهاتمی/ معاونت محاسبات پیشرفته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه:
براي کتابخانهو سازي الگوریتم تولید پارامترهاي طراحی و پیاده



شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
براي انجام محاسبات حالت گذراي کوتاه مدت و هاي مورد نیاز براي کد حاوي دادهکتابخانه 
تولید شده است ولی پارامترهاي اختیاري و باشد. در حال حاضر این کتابخانه با استفاده از کد بلند مدت می

: مهم
و در آن موجود

هاي حاشیه قلب، ویا راکتورهاي حاوي باشند. این پارامترها براي مسائلی که شیب شار زیاد باشد، مانند مجتمعنمی
باشدکه وجود آنها ها میزتابنده، اهمیت زیادي دارند. بیشترین کاربرد این پارامترها براي نواحی باهاي سوخت

شوند لذا از ها معموال توسط کدهاي سلولی تولید نمیشود. از آنجا که این دادهباعث افزایش دقت محاسبات قلب می
ها معادله پخش را در یک و دو براي تولید این دادههاي ثانویه براي تولید آنها باید بهره برد. کد روش

- ) حل کرده و با الگوریتمی خاص سطح مقاطع پراکندگی را اصالح میوبراي پارامترهاي بعد (به ترتیب 
نماید.

کاري:محدوده
محاسبات قلب راکتور، کتابخانه 

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
در کد و مطالعه روش تولید پارامترهاي-

ها براي تولید این پارامترها و یافتن روش بهینهطالعه سایر روشم-
هاهطراحی الگوریتم انجام محاسبات و تولید این داد-
و موجود با پارامترهاي توسعه کد جهت به روزرسانی کتابخانه -



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
پرسرعتیوترکامپ-
کتابخانه استاندارد -



نامهایانپسطح هاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 
هاي یروگاهنشرکت مهندسی و ساخت 

کارشناسی ايمهندسی هستهاتمی/ معاونت محاسبات پیشرفته
ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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نوان پروژه: ع
هاي ارائه روش هیبرید براي تخمین فرکانس وقوع حادثه از دست رفتن شبکه برق خارجی به نیروگاه

1اي، با کمک تحلیل رفتار دینامیکی شبکه برق متصل به نیروگاه و ابزارهاي تحلیل هسته


شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
به عنوان رویداد آغازگر و در پی آن احتمال از ) (ايهستهمنبع برق خارجی به نیروگاه از دست رفتن 

گیرند ، مورد بررسی قرار میاز حوادثی هستند که در تحلیل احتماالتی ایمنی )(دست رفتن شبکه داخلی 
زنگ خطري براي عنوان یک باشند. حادثه فوکوشیما بهو داراي سهم قابل توجهی در فرکانس ذوب قلب می

باشد. فرکانس وقوع این رخداد در یک نیروگاه دیگر کشورها براي تحلیل اثرات و جوانب وقوع چنین حادثه اي می
خاص، از یکسو به عوامل متعددي نظیر ساختار و توپولوژي شبکه برق متصل به نیروگاه و از سوي دیگر به ايهسته

ه است. بنابراین، الزم است دینامیک شبکه برق رسانی به نیروگاه، در هنگام وقوع حاالت طراحی داخلی نیروگاه وابست
با تکیه بر گذرا مورد مطالعه قرار گیرد و درخت هاي ساختاري و بنیادي 

در حال حاضر روش هاي موجود اي شبکه برق رسانی موجود، تشکیل شوند. نتایج بدست آمده از مدلسازي رفتار لحظه
هاي گذشته نگر هستند، این مورد براي کشوري مثل آمریکا عمدتاً مبتنی بر روشدر دنیا بر تخمین فرکانس 

و طول عمر آنها نسبتاً زیاد است تا حدودي مناسب است اما براي کشوري مثل ایران ايهستهکه تعداد نیروگاه هاي 
مناسب نیست. 

با ايهستههاي براي نیروگاهو نامه روشی ساختاري و ترکیبی براي محاسبه فرکانس در این پایان
ارائه خواهد شد. همچنین یک مطالعه تحلیل رفتار دینامیکی شبکه برق متصل به نیروگاه و ابزارهاي تحلیل 

انجام خواهد شد. موردي براي نیروگاه 
کاري:محدوده

براي حوادث داخلی می باشد. مطالعه موردي ن تحقیق در حیطه تحلیل رویدادهاي آغازگر محدوده کاري ای
انجام خواهد شد. بر روي نیروگاه

نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت
و ارائه روش هیبرید براي تخمین فرکانس -
براي نیروگاه و تخمین فرکانس وقوع -

امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
نیروگاه مدارك -

پروژه الزاماً یک راهنما و یک مشاور از شرکت مسنا، خواهند بود. براي این 1
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هاي شبکه توزیع برق مرتبط با نیروگاه نقشه-

داده هاي خرابی تجهیزات شبکه سراسري برق-
افزار نرم-

هاي رشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
تحصیلی مرتبط

نامهسطح پایان

شرکت مهندسی و ساخت 
هاي اتمی/ معاونت طراحی نیروگاه

مدیریت ایمنی–و مهندسی 


اي  مهندسی هسته
دکتريمهندسی برق 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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نوان پروژه: ع
هاي جهت تهیه دستورالعمل2بررسی و ارزیابی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوشهر در برابرحادثه 

بهره برداري


شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
هاي ه سیستممنبع برداشت حرارت نهایی نیروگاه و تجهیزات مرتبط به عنوان آخرین مرحله برداشت حرارت باقی ماند

باشند. وظیفه منبع برداشت حرارت نهایی، انتقال حرارت باقی مانده در شرایط عملکرد نرمال، خاموشی و حادثه نیروگاه می
هاي ایمنی و ، سیستمکاري قلب راکتور، استخر سوخت باشد. مهمترین وظایف این سیستم عبارتند از خنکمی

-2و سیستم آب خنک کاري دریا -1ار مهم در برداشت حرارت نهایی عبارتاست از: دو سیستم بسیدیگر تجهیزات.
کننده مدار اول، سیستم برداشت حرارت هاي خنککه شامل پمپکاري تجهیزات مدار اول هاي مربوط به خنکسیستم

منبع برداشت حرارت نهایی نقش بسیار باشد. بنابراین در زمان حادثه،میکاري استخر سوخت و....سیستم خنکاضطراري،
نماید. پس از حادثه فوکوشیما مدارکی تحت عنوان مهمی را جهت پیشگیري حادثه شدید به دنبال حوادث طبیعی ایفا می

هاي گرفته شده از فوکوشیما تدوین گردید که دراین مدارك، حادثه از دست رفتن منبع برداشت حرارت نهایی درس

یکی از حوادث مهم نیروگاهی به دنبال حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است. به منظور باال بردن سطوح ایمنی به عنوان 
ها در قالب برنامه استرس تست به بررسی و بازبینی در برابر حوادث طبیعی تعدادي از نیروگاهايهستهنیروگاه هاي 

اند. در ادامه جهت بهبود سطوح ایمنی و قرار نگرفتن نیروگاه در شرایط هاي ایمنی در برابر این دسته از حوادث پرداختهسیستم
لحاظ گردیده است. هدف از انجام پروژه در برابر حوادث طبیعی تجهیزات بسیار وخیم 

لزله و سونامی و تدوین به دنبال حوادث طبیعی مانند زمذکور نیز ارزیابی ایمنی نیروگاه بوشهر در برابر حوادث 
باشد. جهت مقابله نیروگاه بوشهر در مواقع حوادث طبیعی تعدادي از تجهیزات مهمبرداري میهاي بهرهدستورالعمل
 نظیر دیزل ژنراتور و دیزل پمپ نیزخریداري گردیده است. بنابراین جهت انجام این پروژه الزم است ضمن

به هاي ایمنی نیروگاه بوشهر در ابتدا یک آنالیز و ارزیابی اولیه ایمنی در برابر حادثه یستمشناسایی و آشنایی کامل با س
وسیله کدهاي معتبر ترموهیدرولیکی انجام داد. سپس سناریوها و دستورالعمل هاي الزم در برابر حادثه مذکور با توجه به 

بندي تهیه گردد. هاي ترموهیدرولیکی برنامه زمانمجدد و تحلیلتجهیزات خریداري شده تدوین و در ادامه به واسطه محاسبه
زمانی و اقتصادي مورد ،ترین آنها از لحاظ فنیها و سناریوهاي متفاوت بررسی شده، بهینهدر انتها با توجه به دستورالعمل

توجه به و بامورد تاکید قرار گرفته استضرورت انجام این پروژه توسط گیرد.بررسی قرار می
باشد.برداري میتجهیزات سیار تهیه شده نیاز به تدوین دستورالعمل هاي بهره

کاري:محدوده
هاي ایمنی مدار اول و دوم آشنایی کامل با سیستم-

2Loss of Ultimate Heat Sink
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سیستم هاي برداشت حرارت نهایی نیروگاه بوشهر -
ها هسایر نیروگاهاي ایمنیآشنایی با حادثه فوکوشیما و ارزیابی مجدد سیستم-
آشنایی با تجهیزات قابل حمل خریداري شده نیروگاه بوشهر -
یا آشنایی با کدهاي -
یا آشنایی و تسلط بر کدهاي ترموهیدرولیکی نظیر -

نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت
المللی در مواجهه با حوادث طبیعی و معیارهاي بینها، شرایط، ضوابط بررسی دستورالعمل-
تهیه شده با توجه به تجهیزات مربوط به حادثه تدوین و بررسی -
هاي مشابهدر سایر نیروگاهبررسی ترموهیدرولیکی حادثه -
یا وسیله کد سازي حادثه از دست رفتن منبع برداشت حرارت نهایی نیروگاه بوشهر بهشبیه-


(بدون به دست آوردن پارامترهاي مهم ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان در طی حادثه -

استفاده از تجهیزات قابل حمل)
با توجه به نتایج آیتم قبلی و تجهیزات قابل حمل هاي متفاوت در برابر حادثه تهیه و تدوین دستورالعمل-

روگاه بوشهر  نی
در نیروگاه بوشهر و به دست آوردن سازي سناریوهاي در نظر گرفته شده جهت مواجهه با حادثه شبیه-

پارامترهاي مهم ترموهیدرولیکی با گذشت زمان جهت تهیه برنامه زمان بندي اتصال تجهیزات 
از نظر زمانی، اقتصادي و فنیسازي دستورالعمل هاي متفاوت تهیه شده در مواجهه با حادثه بهینه-
تهیه گزارش جامع و ارائه پروژه-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سیستم کامپیوتر با قابلیت پردازش موازي-
هاي گرفته شده از فوکوشیما مدارك درس-
ها و مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث فراتر از طراحی دستورالعمل-
تورالعمل هاي مرتبط با تجهیزات خریداري شده جهت مواجهه با حوادث طبیعیدس-
و نظیر کدهاي -

یا کدهاي ترموهیدرولیکی نظیر -

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
ايشرکت افق هسته

دکتري ايمهندسی هستهايهاي هستهمعاونت فرآیند

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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نوان پروژه: ع
تست نیروگاه بوشهراسترس جهت اجراي برنامه تدوین سناریوي حادثه 



و اهمیت آن:شرح مختصري از پروژه
اي اتحادیه اروپا از لحاظ هاي هستهدر پی حادثه فوکوشیما تصمیم گرفته شد که کلیه نیروگاهو 2011ماه مارس سال در 

حادثه فوکوشیما اثبات نمود که وقوع رویداد حوادث وخیم با احتمال بسیار پایین ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرند
و نیروگاهالکتریکیتغذیهباشد. حادثه آغازگر در این واقعه سونامی بود که باعث از دست رفتن سیستمیپذیر منیز امکان

گردید. دیزل ژنراتورهاي اضطراري که در سطح تراز دریا قرار داشتند به وسیله سیل ناشی از سونامی پس از راکتورکنندهخنک
هاي خود به دنبال دو یه اروپا براین اساس اقدام به ارزیابی ایمنی نیروگاهیک ساعت از وقوع حادثه از دست رفتند. اتحادگذشت 

اي مقرر گردید که برنامه استرس تست لرزه و سیل نمود. در نیروگاه بوشهر نیز به عنوان یک نیروگاه هستهحادثه طبیعی زمین
نامه استرس تست نیروگاه بوشهر الزم است جهت حفظ ایمنی بیشتر نیروگاه در برابر حوادث طبیعی اجراگردد. جهت اجراي بر

سناریوهاي الزم جهت اجراي برنامه تدوین ،مرتبطهايدستورالعملها و دکه عالوه بر آشنایی با تجارب سایرکشورها، استاندار
به جهت اینکه حادثهسازي نمود. این هاي معتبر روز دنیا پیادهدتا بتوان برنامه مورد نظر را موافق و همگام با استاندارگردد 

از نقطه نظر دشده و به دنبال آن باعث پخش و انتشار مواد رادیواکتیو به بیرون شومحفظه ایمنی ممکن است منجر به خرابی
تامین برق سیستمنیروگاه،ازخارجبرقمنابعتمامیکاملرفتندستشامل ازحادثه د.باشایمنی بسیار مهم می

در نظر گرفته شده در برنامه استرس تست حادثهپس از وقوع .گرددمیراريطاضبرقتأمینسیستمداخلی نیروگاه و
قلب -2و باشدهاي مصرف شده میاستخر سوخت که حاوي سوخت-1:باشدبسیار مهم مینیروگاهقسمتکاري دو خنک

درخواستايهستههاي ازنیروگاهساس ر این اب.گرماي ناشی از پاره هاي شکافت در آن تولید می گرددراکتور که 
هايلرزهزمینوسیلمانندطبیعیحوادثبامواجههجهتراخودهاينیروگاهوکهاستنموده

از کشورهاي عضو همچنین در این خصوصارتقاءدهند.شوند را میشدیدکه معموال منجر به حادثه 
برنامه استرس تست را اجرا نمایند. در این راستا براي نیروگاه بوشهر نیز تعدادي از تجهیزات سیار تااستدرخواست نموده 

برداري از آنها دستورالعملی تهیه نگردیده است. بنابراین در این پروژه باید سناریوهاي خریداري شده است که براي بهره
بندي و و براي آنها با توجه به آنالیز ترموهیدرولیکی و نوترونیک برنامه زمانمتفاوت در مواجهه با حادثه مذکور را بررسی نمود 

در واقع پروژه مذکور کاربردي بوده و در راستاي ارتقاي ایمنی نیروگاه بوشهر در برابر . برداري تهیه نموددستورالعمل بهره
در نیروگاه حادثهدرخصوص.باشدداري میبربهرههايباشد که نیازمند به تهیه دستورالعملحوادث طبیعی شدید می

استضروريزیرنکاتبهتوجهبوشهر 
باید انجام برداشت حرارت باقی مانده مربوط به استخر سوخت سیستمکانالطریقازکهسوختاستخرسازيخنک

پذیرد. 
متفاوت با کانال مورد الزاماًاقی مانده سیستم برداشت حرارت بازکانالهايیکیکه از طریق راکتورقلبسازيخنک

کاري آب دریا سیستم خنکوسیستم برداشت حرارت تجهیزات ،سوختاستخرسازيخنکجهتاستفاده

ه ببنابراین هدف از این پروژه در ابتدا ارزیابی و بررسی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوشهر در برابر حادثه گردد.میانجام
باشد. در ادامه با توجه به تجهیزات در نظر گرفته شده براي اجراي میوسیله کدهاي معتبر در این زمینه مانند کد 
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گردد. در نهایت پس از ارزیابی مجدد ایمنی نیروگاه به وسیلهبندي تدوین میبرنامه استرس تست، سناریوها و برنامه زمان
گردد. فنی و زمانی تعیین می،ترین سناریو از لحاظ اقتصاديینهبهکدهاي معتبر ترموهیدرولیکی نظیر 



کاري:محدوده
سازي استخر سوختخنک-
آشنایی کامل با اجزا مدار اول و دوم نیروگاه بوشهر-
هاي ایمنی نیروگاه بوشهر در مواجهه با حادثه سیستمآشنایی با-

ها در مواجهه با حادثه آشنایی با برنامه استرس تست سایر نیروگاه--

یا آشنایی با کدهاي -
یا هاي ترموهیدرولیکی مانند کد آشنایی با کد-



نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي گرفته شده از بررسی مدارك مربوط به استرس تست تحت عنوان درس-
هاي مشابه ررسی برنامه استرس تست در سایر کشورها و نیروگاهب-
با توجه به تجهیزات سیار نیروگاه بوشهرحادثه بررسی و تدوین -
یا به وسیله کد سازي حادثه شبیه-
اط بحرانی تعیین زمان رسیدن پارامترهاي ترموهیدرولیکی مهم مدار اول و دوم به نق-
نیروگاه بوشهر با توجه به تجهیزات تدوین سناریوهاي متفاوت به دنبال حادثه -
محاسبه پارامترهاي ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان و تعیین برنامه زمان بندي به کارگیري -

نیروگاه بوشهرتجهیزات 
نیروگاه بوشهر توجه به کارگیري تجهیزات باتعیین بهترین سناریو به دنبال حادثه -
تهیه گزارش جامع و ارائه-
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سیستم کامپیوتري با قابلیت پردازش موازي-
دستورالعمل هاي مربوط به حوادث -
روگاه بوشهرخریداري شده جهت اجراي برنامه استرس تست نیکاتالوگ هاي مربوط به تجهیزات -
و نظیر کدهاي -
یا کدهاي -

مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه-






نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

اي شرکت افق هسته
دکتري ايمهندسی هستهاي  معاونت فرآیندهاي هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه:
تحلیل ترموهیدرولیکی و ترمومکانیکی میله سوخت در راکتورهاي آب سبک



شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
راکتورهايدر. دارندقرارحرارتیومکانیکیبارهايمعرضدرمانهمزطوربهصنعتدراستفادهمورداجساماکثر

برخوردارباالترياهمیتازمسئلهاینفشارودمابودنباالدلیلبههمچنینورادیواکتیوموادوجوددلیلبهايهسته
بهرادیواکتیودامونفوذازتاگیردقرارمدنظربایستیمختلفیایمنیمسائلايهستهراکتوریکطراحیاصوأل در. باشدمی

موادنشتبرابردرسد دفاعیاولینعنوانبهسوختمیلهدرنقصبروزعدمازاطمینانمیانایندروگرددجلوگیريمحیط
عملکردسازيو شبیهراکتورکاريروزهايطیسوختمیلهعملکردبینیلذا پیش.باشدمیاهمیتحائزبسیاررادیواکتیو

مهمترینسوختمیلهدردماتوزیعتعییندر.باشدمیسوختمیلهطراحیدرضروريامريسوختمیلهمکانیکیوحرارتی
از آنجایی . داردسوختدروندردماتوزیعدرزیاديبسیارتاثیرکهباشدمیغالفوسوختبینفضايتغییراتبررسیمسئله

ودارندتاثیرسوختمیلهدیدنتابشحیندرغالفوسوختنبیفضايشدنبستهنحوهدرزیاديبسیارکه عوامل
ترموهیدرولیکی مانند کد کدهايازباشد، منجر شده تا بسیاريمیدشواريبسیارکارموارداینتمامیسازيمدل

باشد. از میدوربهواقعیتازامراینکهکنندفرضثابتیمقدارراگپفضايدرحرارتانتقالضریبمقدار
مدلباشند و ازنمیار مهم یقادر به محاسبه کمیت بسمانندترمومکانیکیطرفی کدهاي
باشد.میضعیفینسبتأمدلکهکنندمیاستفادهکانالمرکزدرسوختمیلهگرفتننظردرباکانالهتکترموهیدرولیکی

تري از عملکرد میله سوخت و ي است که بتواند پیش بینی دقیقافزارلذا اهداف کلی از انجام این پروژه، تهیه نرم
ازناشیسوختجابجاییمقدارسوخت،تورموچگالشهایی همچون میزان انبساط حرارتی سوخت و غالف، مقدارپدیده
انتظار گپ داشته باشد. همچنیندرحرارتانتقالضریبمقدارآنموجببهوغالفدرخزشمقدارشده،ایجادهايترك
ازحاصلگازهايکننده وخنکازناشیفشارگرفتننظردرمذکور، باهايپدیدهسازيمدلبرافزار عالوهرود این نرممی

بروزعدمازتسلیمتنشمقداربهمعادلتنشمقدارمقایسهباو سپسغالف را تعیین نمودهکرنشوتنششکافت، مقدار
نماید.حاصلاطمینانکنندهخنکداخلبهکتیورادیواموادنشتوغالفدرنقص

کاري:محدوده
قلب راکتور-
مجتمع سوخت-
میله سوخت-
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نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
ترموهیدرولیکی تحلیل میله سوختهايمدلبخشیدنبهبود-
نوترونیکدیدگاهازلحظههردرتسوخدانسیته واقعیمقدارازآگاهی-
ایجاد پدیده ورود محصوالت شکافت به گپ و تحلیل اثرات آن-
محاسبه کمیت -
سوختگذرايهايحالتبررسی-
حرارتبرداشتضریبرويبرآنو تحلیل اثرکنندهخنکترمودینامیکیبررسی تغییرات-


امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
سیستم کامپیوتري با قابلیت پردازش باال-
دسترسی به دیتاهاي یک راکتور مدل -
دسترسی به روابط و آنالیزهاي مرتبط با ساختار کلی میله سوخت-



نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 

اي شرکت مهندسین مشاور افق هسته
ايرایندهاي هستهمعاونت ف

ايمهندسی هسته
دکتريمهندسی مکانیک

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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:پروژهعنوان
جهت بررسی تغییرات تهیه کد 

هاي مهم مواد تشکیل دهنده سوخت براساس ایزوتوپ

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
گردد.و... بررسی میσ  ،υ ،α، پارامترهاي اولیه نظیر در این پروژه با توجه به اطالعات در دسترس یک نیروگاه 

الت حاکم جهت بررسی این تغییرات باید معاددر نظر گرفته می شود.هاي مهم پلوتونیوم و اورانیومسپس تغییرات ایزوتوپ
ها بررسی گردد. این معادالت باید به صورت همزمان حل شوند تا مقدار هر یک از این ایزوتوپ ها به برهر یک از این ایزوتوپ

ي در این زمینه مورد استفاده باید از نرم افزارهاي محاسبات ریاضی قوجهت حل این معادالت کوپل شدهدست آورده شود.
خوبی نسبتاًنویسی قوي که از قرار گیرد. در راستاي انجام این پروژه باید از کد هاي برنامه

مقدار هر پس از برنامه نویسی و حل این معادالت، می توان با وارد کردن نیز برخوردار می باشد استفاده نمود.
از ایزوتوپ هاي مورد نظر را به صورت گرافیکی مشاهده نمود.یک 

محدوده کاري:
برنامه نویسی آشنایی با محاسبات عددي پیشرفته ومحدوده کاري شامل قلب راکتور، آشنایی با مباحث سوخت،

:نامهپایانانجامازانتظارموردنتایجوهافعالیتکلیعناوین
از ایزوتوپ هاي مورد نظر بررسی معادالت حاکم بر هریک-
بررسی روش هاي 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:
مدارك مربوط به مجتمع هاي سوخت قلب راکتور بوشهر-
و فرآیند هاي سوختآشنایی با مباحث-
محاسبات عددي -
مناسبکد برنامه نویسی با -

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
اي شرکت افق هسته

کارشناسی ارشد ايمهندسی هستهاي  معاونت فرآیندهاي هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی ی فننوع پروژه
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عنوان پروژه: 
اي بوشهر با در هاي ایمنی راکتور هستههاي نگهداري و تعمیرات سیستمهدفه برنامهسازي چندبهینه

نظر گرفتن قابلیت اطمینان وابسته به زمان

اهمیت آن:شرح مختصري از پروژه و
) سیستم هاي ایمنی یا به عبارت دیگر، کاهش عدم دسترسی باال بردن قابلیت اطمینان (

) آن ها با کمک روش ( دنبال می ايهستهیکی از اهداف اصلی و مهم است که در نیروگاه هاي
20درصد دیگر در بازه 50ال از عمرشان می گذرد و تقریبا س30جهان بیش از ايهستهدرصد از کل نیروگاه هاي 20شود. 

بوشهر نیز با توجه به قدمت چند ساله آن و استفاده از تجهیزات تقریبا ايهستهسال در حال کار بوده اند. نیروگاه 30تا 
ابلیت اطمینان در نظر قدیمی، یک راکتور کار کرده به حساب می آید. در اکثر محاسبات ایمنی، مقدار متوسط و ثابتی از ق

) و همچنین مدت زمان سپري شده از گرفته می شود؛ در حالی که شرایط کاري و محیطی (
) تاثیر بسزایی در کاهش قابلیت اطمینان سیستم در فواصل دوره هاي بازبینی و تعمیرات دارد. از این عمر تجهیزات (

) ضروري به نظر می رسد. قابلیت اطمینان وابسته به زمان (رو مدل سازي دقیق پارامتر
بوشهر در جهت افزایش ايهستههدف از این مطالعه، بهینه سازي برنامه هاي نگهداري و تعمیرات سیستم هاي ایمنی راکتور 

، حجیم و پیچیده توابع قابلیت اطمینان و هزینه، قابلیت اطمینان و کاهش هزینه هاي جاري است. با توجه به ماهیت غیرخطی
روش هاي معمول بهینه سازي که مبتنی بر مشتقگیري هستند، پاسخگو نیست. از این رو، اتخاذ روش هاي مدرن بهینه 

)، ازدحام ذرات) مثل الگوریتم ژنتیک(سازي چندهدفه که از الگوریتم هاي تکاملی (
) ،() کولونی مورچگانبرند، پیشنهاد می شود. در این مطالعه سعی می گردد که ضمن ) و ... بهره می

معرفی مدل جدیدي از تابع قابلیت اطمینان وابسته به زمان، با کمک بهینه سازي چندهدفه، سطح ایمنی نیروگاه باال رفته و 
متعاقبا از میزان هزینه ها کاسته شود.   

کاري:محدوده
هاي ایمنی نیروگاه بوشهرسیستم-

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
اي بوشهر و آشنایی با تجهیزات تشکیل دهنده آن هاهاي ایمنی نیروگاه هستهشناخت سیستم-
هاي قابلیت اطمینان و پارامترهاي مربوطهآوري دادهجمع-
هاي نگهداري و تعمیرات جاري سیستم هاي ایمنیمطالعه و بررسی برنامه-
توسعه روابط و توابع قابلیت اطمینان وابسته به زمان و هزینه هاي نگهداري و تعمیرات-
استفاده از الگوریتم هاي تکاملی در جهت بهینه سازي چندهدفه توابع تعریف شده-
محاسبات و تحلیل نتایج-
ت مبتنی بر نتایج به دست آمدهارائه برنامه هاي جدید نگهداري و تعمیرا- 
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
و  ،کدهاي -
بوشهرايهستهنیروگاه مدارك -
بوشهرايهستهبرنامه هاي نگهداري و تعمیرات سیستم هاي ایمنی راکتور -









نامهسطح پایانرتبطهاي تحصیلی مرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

اي شرکت افق هسته
کارشناسی ارشدايمهندسی هستهاي  معاونت فرآیندهاي هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه



منابع انسانی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش

46

عنوان پروژه: 
اي بوشهر ناشی از وقوع پیوسته در مخزن هوازداي نیروگاه هستهتحلیل ترموهیدرولیکی حادثه به 

هاي مخزنعملکرد نامناسب یک شیر ورودي بخار و محاسبه  نیروهاي وارد بر بدنه و پایه


شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ه جداسازي گازهاي اي بوشهر هوازدا (دي ایرتور) می باشد که وظیفیکی از تجهیزات اصلی مدار دوم نیروگاه هسته

محلول در آب را بر عهده دارد. به دلیل وقوع شوك هاي حرارتی و ترموهیدرولیکی، تجهیزات و اتصاالت آن همواره زیر تنش 
ها موجب واردآمدن نیروهاي با مقیاس بزرگ شود که قرار دارد. هرگونه بهره برداري نامناسب یا پدیدآمدن ایرادي در نازل

خود تجهیز یا اتصاالت آن بینجامد. در این پروژه تالش خواهد گردید تا تحلیل و آنالیز کاملی از حادثه تواند به تخریب می
ها شده است، به دست آید.و کنده شدن تکیه گاههاي گذشته که منجر به خمآمده در سالپیش 

کاري:محدوده
شدن آن از اهمیت باالیی برخوردار وضوع قدیمیباشد، مآلمان میKWUبه دلیل اینکه این تجهیز از تولیدات شرکت 

تواند باعث خارج شدن نیروگاه از مدار و خاموشی دراز مدت آن شود. بنابرین انجام این اي که هر نوع آسیب میاست به گونه
برداري هرهبرداري ایمن و مطمئن این تجهیز مهم و نهایتاً بتواند به تهیه پیشنهادات اقدامات اصالحی جهت بهرهکار می

نیروگاه کمک نماید. 

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
تحلیل تئوري حادثه ( تحلیل فیزیکی فرآیند و توسعه معادالت حاکم)-
برآورد نیروهاي وارد بر مخزن ناشی از بروز پیشامد یاد شده-
افزاري و تحلیل نتایج سازي نرممدل-

تجهیزات و منابع موردنیاز:امکانات،


نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف
مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي شرکت 

اتمی ایران 
مدیریت امور مهندسی

95-N-NM-136
مکانیکمهندسی 

کارشناسی ارشداي (راکتور)مهندسی هسته

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی لعاتی مطاافنی نوع پروژه
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هاي پروژه
سازي و حوزه بومی

منابع انسانی
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نوان پروژه:ع
پروري با مطالعه موردي شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانطراحی نظام جانشین

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ها به طور هاي پیشرو سیستمی دارند تا اطمینان حاصل کنند که توانایی فنی و مدیریتی آنسازماناز آنجا که بیشتر

تر کارشناسی هاي پایینتر و در برگیرنده الیههاي باالي مدیریتی و یا عمیقمستمر حفظ خواهد شد و با تمرکز بر الیه
سازي این طرح در شرکت مادر تخصصی و به منظور پیادهشودپروري نامیده میاند که نظام جانشینطرحی را اجرا کرده

پروري هاي مختلف سیستم جانشینتولید و توسعه انرژي اتمی ایران، ضرورت طراحی نظامی جامع با بررسی پیشینه و مدل
مایی براي اي که به عنوان راهنسازي آن و تهیه نقشه فرآیندي، ضرورت بسیار داشته؛ به گونهو انتخاب مدل بهینه، بومی

سازي این طرح در شرکت عمل نماید. پیاده

کاري:محدوده
نوسازي و تحول اداري شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران 

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
پروري در شرکت سازي طرح جانشینتدوین مدل تفصیلی و نقشه فرآیندي پیاده-
پروري و ارائه راهکارهاي اجرایی ی موانع و مشکالت پیش رو در اجراي مراحل طراحی شده نظام جانشینبررس-

ها  جهت پیشگیري یا رفع آن
هاي داخلی و چگونگی پروري در شرکتانجام مطالعات تطبیقی و تببین تجربیات موفق اجراي طرح جانشین-

ها  سازي این طرح در آن شرکتپیاده

تجهیزات و منابع موردنیاز:امکانات، 
پروريسازي طرح جانشینهاي موفق در زمینه پیادهمستندات و مدارك شرکت-
استانداردهایی در این زمینه -

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي 
اتمی ایران/
حول اداريمدیریت نوسازي و ت


مدیریت منابع انسانی

و بازرگانیمدیریت دولتی 

کارشناسی ارشد 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی هنوع پروژ
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عنوان پروژه: 
اتمیهايتفکر استراتژیک در توسعه منابع انسانی در نیروگاه



آن:اهمیتوپروژهازمختصريشرح
است. این » هابرداري از فرصتبصیـــرت و فهم از وضعیت موجود و بهره«ز دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک یک ا

هاي بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و براي پاسخگویی به این شرایط کند تا واقعیتبصیرت کمک می
هاي نوآورانه گیري مناسب سازمان را با خلق روشلذا تفکر استراتژیک جهتبدیع و ارزش آفرینی خلق شود.راهکارهاي

برد. به عبارت ش میریزي استراتژیک سازمان را درجهت مشخص شده به پیسازد و برنامهنسبت به نیازهاي بازار فراهم می
خورد و یک رویکرد قوي براي انه و نوآورانه تفکر استراتژي پیوند میدیگر، ابعاد تحلیلی و عقالیی استراتژي با ابعاد خالق

. با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازدرقابتی و ناسالمی که امروز با آن روبرو هستیم را فراهم میمدیریت در بازار کامالً
خورد و ه و نوآورانه تفکر استراتژي پیوند. میابعاد تحلیلی و عقالیی استراتژي با ابعاد خالقاناي الزم است نیروگاههاي هسته

توسعه منابع انسانی تدوین شود.یک رویکرد قوي براي

کاريمحدوده
برداري توسعه منابع انسانی شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت

دنیاز:امکانات، تجهیزات و منابع مور
دریافت اطالعات از بوشهر و شرکت تولید و توسعه-
مستندات آژانس-

نامهپایانسطحهاي تحصیلی مرتبط رشتهکد پروژهکنندهواحد درخواست
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه 

انرژي اتمی ایران/
ریزي و کنترلمدیریت برنامه


مهندسی صنایع

مدیریت 
منابع انسانی 

ارشناسی ارشد ک

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنینوع پروژه:      
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عنوان پروژه: 
هاي اقتصادي، صنعتی و آموزشی کشور جهت ساخت داخل ارائه راهکارهاي توسعه زیرساخت

ايهاي هستهنیروگاه

آن:واهمیتپروژهازمختصريشرح
سازي هاي بومیسازي مقدمات الزم، موجب تسریع آهنگ حرکت فعالیتاین پروژه با ارائه راهکارهاي اجرایی و فراهم

هاي تعریف شده در این گردد. شاید این پروژه، به عنوان یکی از مهمترین پروژهاي کشور میدر عرصه تولید برق هسته
سازي در کشور و توجیه و آشناسازي مسئولین در گسترش فرهنگ بومیتوان از نتایج اجراي آن در جهتحوزه باشد که می

اي هاي هستهسازي ساخت نیروگاههاي این حوزه استفاده نمود. پر واضح است که بومیمند فعالیتجهت آغاز جدي و نظام
ور خواهد داشت.عالوه بر منافع اقتصادي و ایجاد رفاه اجتماعی، در عرصه سیاسی نیز تأثیرات فراوانی را بر کش

کاري:محدوده
ياهاي صنعت هستهتوسعه زیرساخت

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي موجود در کشور در جهت افزایش مشارکت ملی که زمینه ساز ارتقاء توان ساخت داخل بررسی وضعیت زیرساخت

معرفی قوانین و -یرساختهاي حکومتی، صنعتی، علوم و فنون، آموزشی و تحصیلی بررسی ز-شوداي میهاي هستهنیروگاه
بررسی -هامعرفی موانع قانونی و سیاسی حاکم بر توسعه این زیرساخت-الزامات تسهیل کننده این حرکت در کشور 

جلب همکاري و مشارکت نحوه -استانداردسازي و تأثیر آنها به عنوان یکی از زیرساختارهاي اساسی در توسعه داخل
نحوه جلب و تأمین -هاي اقتصادي و سیاسی حاکم بر کشورها در این مهم با توجه به مشکالت و محدودیتسازمان

سازي شده در کشور (نحوه به کارگیري نحوه ایجاد بازار داخلی براي محصوالت بومی- سرمایه الزم براي انجام این هدف 
ها در جهت توسعه توان داخل) و درخصوص نتایج مورد گذاران و سازمانور تشویق سرمایهمحصوالت در سایر صنایع به منظ

باشد:انتظارموارد زیر موردنظرمی
راه نقشه-ايهاي هستههاي توسعه ساخت داخل نیروگاهبندي و معرفی بهترین مسیر و فرآیند توسعه زیرساختجمع

معرفی الگو یا -ايهاي هستهدر کشور در حوزه توسعه صنعت نیروگاههاي اقتصادي، صنعتی و آموزشیتوسعه زیرساخت
هاي معرفی بخش-هاهاي بالقوه و سرگردان ملی موجود در توسعه زیر ساختالگوهاي مناسب در جهت جذب سرمایه

ها حکومتی، صنعتی و سایر مراکز (آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی) موردنیاز در جهت توسعه زیرساخت
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
مستندات موجود در آژانس و شرکت مدارك و-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبط رشتهکد پروژهکنندهواحد درخواست

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه 
انرژي اتمی ایران/ مدیریت بومی سازي

مدیریت بازرگانی-ی  مدیریت صنعت
کارشناسی ارشد ايمهندسی هسته-مهندسی صنایع 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:      
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عنوان پروژه: 
داخل ساخت هاي عملیاتی کشورهاي توسعه یافته در گسترش توانها و برنامهبررسی استراتژي

ايهاي هستهنیروگاه

آن:اهمیتوپروژهازمختصريشرح
هاي گیري، تکامل و ارتقاء توان داخل کشورهاي توسعه یافته در اجراي طرحین پروژه به منظور تشریح روند شکلا

الگوي بررسی انتخاب اي موردنیاز خود تعریف گردیده است. در این مطالعه ترجیحاً کشورهایی به عنوانهاي هستهنیروگاه
شان قبل از توسعه مشابه شرایط کنونی کشور ایران بوده باشد تا بدین وسیله از تجربیات ایشان به نحوه گردند که شرایطمی

گیري شک تجربیات کشورهاي مذکور در جهتمقتضی براي ارتقاء توان ساخت داخل کشور استفاده بهتري گردد. بی
هاي ملی بسیار مفید فایده خواهد بود.ريگیها و سایر تصمیمسیاست

کاري:محدوده
اي سازي صنعت هستهبومی

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي حمایتی از تولیدات داخلی (به هاي حکومتی، صنعتی و آموزشی کشورهاي توسعه یافته، شیوهشناسایی زیرساخت

و اصالح قوانین ساخت داخل)، نحوه الگوبرداري این دسته از کشورها از سایر کشورها، آموزش کارکنان و عنوان مثال توسعه 
ایط هاي آنها، نحوه مشارکت کشورهاي خارجی در توسعه ساخت داخل این کشورها، نحوه عبور از شرافزایش مهارت

هاي بدست آمده در این کشورها، در ازي فن آوريسها، نحوه تجارينحوه تأمین مالی طرحوابستگی به شرایط خودکفایی، 
شود.سازي در کشورهاي توسعه یافته از نتایج مورد انتظار محسوب میتحقق بومیراهاین پروژه، ارائه الگوها و نقشه

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
مستندات و مدارك آژانس و تجربیات دیگر کشورها -
ت صنایع دیگر در کشور مستندات و مدارك تجربیا-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبط رشتهکد پروژهکنندهواحد درخواست

شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران/

سازيمدیریت بومی


مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی 
مهندسی صنایع

ايمهندسی هسته
کارشناسی ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:     
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عنوان پروژه: 
شناختی) در نظر روانهاي کاري (از حیث آنتروپومتري) و مشاغل (از نقطه ارزیابی ارگونومیک محل

نیروگاه اتمی بوشهر


آن:اهمیتوپروژهازمختصريشرح
هاي کاري کارکنان بر اساس لوازم و ادوات بایست محلهاي کاري، میه در بخش ارزیابی ارگونومیک محلدر این پروژ

موجود مورد استفاده کارکنان و همچنین شرایط شیمیایی و فیزیکی حاکم بر این اماکن، مورد ارزیابی قرار گیرد تا عواملی که 
نها نیز مشخص گردند. در بخش ارزیابی ارگونومیک شغلی نیز شوند، تعیین و حدود آهاي شغلی میموجب بروز بیماري

افزارهاي موجود در این ها و نرمشناختی و با کمک روشهاي مختلف از حیث روانبایست مشاغل نیروگاهی در گروهمی
زمینه مورد ارزیابی قرار گیرند.

کاريمحدوده
هاي کاري و مشاغل نیروگاه اتمی بوشهرمحل

نامهپایاناتمامازپسانتظارموردنتایجوهاعالیتفکلیعناوین

هاي کاري در نیروگاه اتمی بوشهر؛بازدید میدانی از محل-
هاي فردي؛آشنایی با مشاغل نیروگاهی از طریق مصاحبه-
افزارهاي مختلف در زمینه ارزیابی ارگونومیک؛ها و نرمبکارگیري روش-
هاي کاري؛شرایط و وضعیت موجود در محلارائه اقدامات اصالحی به منظور بهبود-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي کارياطالعات کاربردي در خصوص مشاغل و محل-
مستندات آژانس -

نامهپایانسطحهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحددرخواست
برداري شرکت بهره

نیروگاه اتمی بوشهر/
معاونت ایمنی


مهندسی صنایع

روانشناسی صنعتی
روانشناسی سازمانی

کارشناسی ارشد 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:      
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عنوان پروژه:
هاي زیر مجموعه سازمان انرژي اتمیبررسی عوامل موثر بر ترك شغل در شرکت

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان ترین وارزشمندنیروي انسانی، مهم

گیرد شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی
توانند حرفها زمانی میها را به خود مشغول داشته. سازمانها و ملته مسائلى است که همیشه، دولتواشتغال از جمل

ازوابستگیوتعهدکاري،هايارزشوحرفه، سازمانبهنسبتهاآنانسانیمنابعکهباشندداشتهگفتنبرايايتازه
هاي افزایش رقابت و گسترش روشتوجه بهبادلیل و باشند.به همین داشتهشغلی بیشتريمشارکتودهندنشانخود

کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا بتوانند ها تالش میتوسعه منابع انسانی، سازمان
خود را از دست هاي انسانیها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایهعملکرد باالیی از خود بروز دهند؛ اما، سازمان

دهی و کارآیی سازي کارکنان خود تا مرحله بهرهبدهند و زیان ببینند؛ زیرا، هر سازمان براي آموزش، تربیت و آماده
ها و کند و با از دست دادن نیروهاي ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتهاي بسیاري را صرف میمطلوب، هزینه

به دست آمده است.ها تالششود که طی سالتجربیاتی می
دهد که تمایل به ترك شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل براي ترك سازمان هاي علمی نشان مییافته
را به صورت تدریجی در "تمایل به ترك شغل"کنند، بلکه شود. یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترك نمیناشی می

هاي هاي استخدامی در سازمانن همه شرایط و مناسب بودن   فرصتدهند و پس از در نظر گرفتخود پرورش می
نمایند.دیگر، اقدام به ترك شغل می

کاري:محدوده
هاي زیر مجموعه سازمان انرژي اتمی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب خواهد شد.یکی از شرکت

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
رسی عوامل موثر بر تمایل به ترك کاربر

ارائه راهکارهایی جهت جلوگیري از ترك کار کارکنان 


نیاز:موردامکانات، تجهیزات و منابع 
هاي تکمیل شده توسط پرسنل شرکت مورد مطالعهچنین پرسشنامهاي و اطالعات کاربردي و هممنابع کتابخانه

نامهسطح پایانیلی مرتبطهاي تحصرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

هاي شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه
ریزي و فاوااتمی/ مدیریت برنامه

مدیریت منابع انسانی


مدیریت دولتی و بازرگانی
کارشناسی ارشد

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه:      
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عنوان پروژه: 
ارزیابی نقش خطاي انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر



شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکی از مراحل جداگانه به این امر اختصاص یافته به دلیل تاثیر زیاد خطاي انسانی در فرکانس ذوب قلب در تحلیل 

مند براي تشخیص این خطاها، اعمال آنها در مدل منطقی ایمنی اهبرد نظاماست. براي تحلیل خطاي انسانی باید یک ر
سازي و به دست آوردن احتمال آنها وجود داشته باشد. اگرچه در سالهاي اخیر روشها و و همچنین کمینیروگاه 

هنوز یک روش یکتا و مورد راهبردهاي متفاوتی براي این امر اتخاذ شده و در این مدت پیشرفتهایی حاصل گردیده است،
پذیرش همگان در این زمینه وجود نداشته و هر کدام از روشها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. 

هدف از انجام این پروژه شناخت روش هاي مختلف آنالیز قابلیت اطمینان انسانی و ارزیابی نقش خطاي انسانی در مقایسه با 
ف دیگر در فرکانس ذوب قلب و آنالیز حساسیت است.خرابی تجهیزات و فاکتورهاي مختل

کاري:محدوده
نیروگاه بوشهرسطح یک 

نامهپایاناتمامازپسانتظارموردنتایجوفعالیتهاکلیعناوین

) و شناخت نقاط ضعف و قوت هر روشهاي مختلف انجام آنالیز قابلیت اطمینان انسانی (مقایسه روش-
نیروگاه بوشهر و محاسبه احتمال خطاي انسانی براي اطمینان انسانی در سطح یک آنالیز قابلیت-

عملکردهاي مختلف اپراتور
محاسبه نقش خطاي انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر-
آنالیز حساسیت، مقایسه نتایج و ارائه پیشنهادات-



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
بوشهرنیروگاه مدارك -
افزار نرم-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهتعریفواحد 

اي/ شرکت افق هسته
دکتري ايمهندسی هستهاي  هاي هستهمعاونت فرآیند

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطاالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
تولید و توسعه انرژي اتمی استقرار نظام جامع منابع انسانی (مطالعه موردي: شرکت مادر تخصصی 

ایران)

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ابع ریزي و جذب، توسعه و نگهداشت و نیز خروج از خدمت منمدیریت منابع انسانی در سه بخش اصلی مدیریت برنامه

سازد که اغلب ها مشخص میبررسی سیستم هاي منابع انسانی سازماننماید.انسانی در راستاي اهداف سازمان ایفاي نقش می
و ... ارتباط و پیوستگی الزم وجود و استخدامارزیابی عملکرد، جذبتوسعه،آموزش،:هاي آن از قبیلاوقات بین زیر سیستم

هاي قوي بین وجود همپوشانیاز طرف دیگر، .شودهاي منابع انسانی منتهی میي سیستمنداشته و همین امر به ناکارآمد
که بودهضروريامري ، وريو افزایش بهرههاهاي منابع انسانی به منظور تقویت متقابل هر یک از این زیر سیستمزیرسیستم

مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران، پذیر است. شرکت ها امکانسیستمزیر این و یکپارچگیمند شدننظامبا
اي به انداز خود در این حوزه، توجه ویژههاي کالن حوزه منابع انسانی و نیز با  توجه به چشمضمن تهیه و تدوین سیاست

تقرار آن، شناسایی هاي اجرایی براي اساستقرار نظام جامع منابع انسانی با رویکرد یکپارچه داشته که در این راستا، شناسایی گام
هاي موفق هاي تطبیقی و نیز بررسی الگوها، بررسیهاي آنافزاري موجود و قابلیتهاي نرمو ارائه پیشنهاد در خصوص سیستم

وري در حوزه منابع سازي این نظام بهرهاي برخوردار بوده تا بتوان با پیادهدر استقرار نظام جامع منابع انسانی از اهمیت ویژه
نی را ارتقا داد.انسا

کاري:محدوده
حوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران و شرکت بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهر

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
شناسایی فرآیندهاي نظام جامع منابع انسانی؛
هاي اجرایی براي استقرار نظام جامع منابع انسانی؛طراحی و ارائه گام
هاي موفق در استقرار نظام جامع منابع انسانی؛ مطالعات تطبیقی و بررسی الگو
ها؛بررسی موانع و مشکالت استقرار این نظام و راهکارهاي آن
از تجزیه و تحلیل نهاد پس افزاري در این حوزه و ارائه پیشافزاري ارائه دهنده سیستم نرمهاي نرمبررسی شرکت

نقاط قوت و ضعف
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
ايمنابع کتابخانه-
انسانیسازي نظام جامع منابعهاي موفق در زمینه پیادهمستندات شرکت-
ها افزاري مرتبط و الگوهاي استفاده شده توسط آنهاي نرمشرکت-







نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهدهکننواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی (گرایش 
توسعه منابع (گرایشمنابع انسانی)، مدیریت دولتی

انسانی و گرایش مدیریت تحول)، مدیریت 
هاي دولتی (گرایش منابع انسانی و روابط سازمان

(گرایش استراتژي، کار)، مدیریت اجرایی، 
منابع انسانی)

کارشناسی ارشد
و دکتري

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
ایرانتولید و توسعه انرژي اتمیهاي شرکت مادر تخصصیتدوین مدل شایستگی

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ها و به عنوان پایه و اساس فعالیت در بازار در طول سالیان اخیر، همواره نقش و جایگاه منابع انسانی مورد توجه سازمان

پرداختنبرايرامتنوعیهاي کاربرديها و مدلگیري نظریهظهور و شکلبه همین منظور،پیچیده و رقابتی قرار گرفته است. 
که در مدت زمان کوتاهی مورد ییهاها و مدلباشیم. یکی از این نظریهنابع انسانی و بهبود عملکرد آنان شاهد میمجایگاهبه

سازمان طراحی و تعریف مدل شایستگی متناسب با،هاي معتبر داخلی و خارجی قرار گرفتهها و شرکتاستفاده اکثر سازمان
ها و ها و خصوصیات حاکم بر آن سازمان تدوین و با تواناییبایست براساس ویژگیهر سازمان میهايشایستگی.است

هاي شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران در . شناسایی شایستگیمنطبق باشدآنخصوصیات کارکنان
هاي منابع انسانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده، سطوح مختلف پرسنلی و بروزرسانی مدل آن براي استفاده در سایر زیر نظام

ها و تدوین مدل ها مطرح باشد که هدف از این پروژه، شناسایی شاخصاي براي سایر زیر نظامتواند به عنوان پایهچرا که می
باشد.  سازي آن میبه همراه پیاده

کاري:محدوده
وسعه انرژي اتمی ایران حوزه منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید و ت

نامه:ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
هاي مشاغل شرکت؛طراحی مراحل اجراي شناسایی شایستگی- 
ها؛هاي فنی(تخصصی) مشاغل شرکت و اوزان آنهاي عمومی(رفتاري) و شایستگیشناسایی شایستگی- 
داخلی و خارجی؛هاي مشابههاي شرکتبررسی مدل شایستگی- 
هاي شرکت؛تدوین مدل شایستگی- 
هاي ارائه شدهپیاده سازي و ارزیابی مدل شایستگی-
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
ايمنابع کتابخانه-
ي ساختار یافته یا ساختار نیافتههاانجام مصاحبه-
خارجیهاي مشابه داخلی واي شرکتهمستندات مربوط به مدل شایستگی-




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی 
(گرایش منابع انسانی)، مدیریت دولتی 

توسعه منابع انسانی و گرایش (گرایش
ي هامدیریت تحول)، مدیریت سازمان

دولتی(گرایش منابع انسانی و روابط کار)، 
(گرایش مدیریت اجرایی، 

استراتژي، منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
هاي مادر تخصصی (مطالعه موردي: شرکت مادر در شرکتمنابع انسانیمدیریت فرآیند نظارت بر حوزه 

تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران)

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
نظارت و کنترل یکی از اجزاي اصلی مدیریت محسوب شده؛ به طوریکه بدون توجه به این جزء، سایر اجزاي مدیریت 

ها وجود ندارد.  بنابراین نظارت و اندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی براي انجام درست آنریزي، سازممانند برنامه
هاي مادر کند. این امر در شرکتکنترل ابزاري است که امکان حرکت به سمت اهداف تعیین شده را با اطمینان باال فراهم می

هاي زیر مجموعه ها را در شرکت خود و شرکتاستگذاري و نظارت بر اجراي سیتخصصی که دو وظیفه اصلی سیاست
هاي کلیدي عملکردي در حوزه منابع انسانی، ارائه مدل کنند از اهمیت باالتري برخوردار است. تعیین شاخصپیگیري می

در هاي موفق و مطالعات تطبیقی، گامی مؤثر فرآیندي نظارت و به تبع آن چگونگی استقرار فرآیند نظارت با بررسی الگو
پیشبرد اهداف شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران خواهد بود. 

کاري:محدوده
برداري نیروگاه اتمی بوشهرحوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران و شرکت بهره

نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت
هاي کلیدي عملکردي حوزه منابع انسانی؛عیین شاخصت- 
هاي اجرایی استقرار فرآیند نظارت بر حوزه منابع انسانی؛شناسایی و ارائه گام-
هاي داخلی و خارجی و ارائه مدل بررسی الگوهاي موفق در زمینه نظارت بر حوزه منابع انسانی در شرکت-

پیشنهادي بهینه در این زمینه


یزات و منابع موردنیاز:امکانات، تجه
ايمنابع کتابخانه-
هاي موفق در زمینه استقرار فرآیند نظارت بر حوزه منابع انسانیمستندات شرکت-

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی

ش منابع مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی (گرای
توسعه منابع انسانی و انسانی)، مدیریت دولتی (گرایش

هاي دولتی گرایش مدیریت تحول)، مدیریت سازمان
(گرایش منابع انسانی و روابط کار)، مدیریت اجرایی، 

(گرایش استراتژي، منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمحی طرامطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه:
وري(مطالعه موردي بندي عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان با رویکرد ارتقا بهرهشناسایی و اولویت

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران) 

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن: 
ترین راهکارها جهت افزایش و سیستماتیک براي ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه کارکنان  از مهمریزي دقیقبرنامه

یابی عوامل مؤثر بندي، شناسایی و همچنین عارضهوري سازمانی است. این برنامه نیاز مبرم به بررسی همه جانبه، اولویتبهره
وتشویقی(انگیزشییابی عواملشناسایی و عارضهبا هدفوري نیروي انسانی دارد. این پروژهبر ارتقا انگیزش و بهره

کارکنان؛ با عملکردومنديرضایتسطحارتقايومتخصصوکارآمدنیروهاينگهداشتوحفظبرايکارکنان) بازدارندگی
شود.تعریف می) (سنوات و سن، تحصیالت و... هاي شغلی شرکت و نیز شرایط شاغلینتوجه به گروه

کاري:محدوده
حوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران 

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی فعالیت
شناسایی عوامل مؤثر (اقتصادي، اجتماعی و...) بر رضایت شغلی کارکنان شرکت؛ -
زشی کارکنان؛ شناسایی عوامل موثر بر  بهبود و ارتقا سطح انگی-
هاي شغلی شرکت با هدف بهبود و ارتقا سطح انگیزشی کارکنان؛ارائه طرح و برنامه هایی متناسب با گروه-
یابی و تدوین مدل انگیزشی کارکنان در شرکت.عارضه-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي موفق اي، تجربیات شرکتخانهمنابع کتاب

واحد 
نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهتعریف

مدیریت منابع 
انسانی 

انسانی)،منابع(گرایشمدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی
یت توسعه منابع انسانی و گرایش مدیر(گرایشدولتیمدیریت

(گرایش منابع انسانی و یهاي دولتتحول)، مدیریت سازمان
(گرایش استراتژي، ر)، مدیریت اجرایی، روابط کا

منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري 

ساخت سازي افزاري و شبیهرمنطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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وان پروژه: عن
ی تولید و توسعه انرژي طراحی فرآیند خروج از خدمت کارکنان (مطالعه موردي: شرکت مادر تخصص

اتمی ایران)


شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
جایی، اخراج و ... به یکی از ها با هر شکلی از جمله بازنشستگی، استعفا، بازخرید، جابهامروزه ترك شغل در سازمان

مشاغل کلیدي سازمان در حال انجام ها تبدیل شده است. این امر در مورد کارکنان کلیدي و متخصص که درترین نگرانیمهم
وظایف هستند از اهمیت باالتري برخوردار است؛ زیرا این پدیده مخاطرات زیاد مالی و غیر مالی را براي سازمان به همراه 

هاي آن بوده تحلیل و بررسی علل و ریشه-ها بدون تجزیه خواهد داشت. در بسیاري از موارد ترك خدمت کارکنان در سازمان
ه در این صورت و بدون رفع موانع و مشکالت احتمالی، احتمال تکرار این پدیده براي کارکنان دیگر چندان دور از ذهن ک

نخواهد بود. طراحی فرآیندي براي چگونگی خروج از خدمت کارکنان در شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی 
دلیل ماهیت تخصصی و خاص عمده مشاغل موجود در آن و با توجه به ایران و شرکت بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهر به

هاي طراحی شده، ضمن پی هرم سنی و سنواتی کارکنان آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. به طوریکه بتوان با گام
ت کارکنان را، به خصوص ریزي صحیح و اصولی بتوان آثار و پیامدهاي ترك خدمبردن به علل ترك خدمت کارکنان، با برنامه

تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد و ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر تاثیرگذار باشد، کاهش داد.در مواردي که می

کاري:محدوده
حوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران و شرکت بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهر

نامه:ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایانعناوین کلی اشکال و  فعالیت
هاي اجرایی براي ها و نیز ارائه گامشناسایی اشکال و عوامل مختلف خروج از خدمت کارکنان و طبقه بندي آن- 

استقرار فرآیند خروج از خدمت کارکنان؛
فرآیند خروج از خدمت کارکنان؛هاي موفق در استقرار مطالعات تطبیقی و بررسی الگو- 
هاي استاندارد ساختار یافته و غیر ساختار یافته مربوط به ترك خدمت کارکنان براي نامهها و پرسشطراحی فرم- 

دریافت اطالعات، سنجش علل ترك خدمت کارکنان و چگونگی تحلیل آن؛
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امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي موفق در زمینه استقرار فرآیند خروج از خدمت کارکنان.اي، شرکتمنابع کتابخانه




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی

(گرایش منابع مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی
منابع انسانی و توسعه(گرایشانسانی)، مدیریت دولتی

هاي دولتیگرایش مدیریت تحول)، مدیریت سازمان
(گرایش منابع انسانی و روابط کار)، مدیریت اجرایی، 

(گرایش استراتژي، منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه
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عنوان پروژه: 
(مطالعه موردي بررسی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و ارائه راهکارهایی براي ارتقاي فرهنگ سازمانی

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران)

:  شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن
کند. ها متفاوت میکارکنان است که یک سازمان را از سایر سازمانها، باورها و رفتارهاي فرهنگ سازمانی تعریفی از ارزش

بخشد و براي سازمان می"پذیردروشی که کارها بر محور آن انجام می"فرهنگ سازمانی قوي، به کارکنان درك روشنی از 
هاي مختلف زیادي در حوزهاهمیت موردنظر ثبات به همراه دارد. نقش فرهنگ به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رفتار کارکنان،

اند، ساختارها را مسطح نموده، تیم ها که قلمرو کنترل خود را گسترش دادهکاري در سازمان پیدا کرده است. برخی سازمان
اند. ادراك مشترك ایجاد شده توسط فرهنگ قوي، و به کارکنان تفویض اختیارکردهاند، رسمیت را کاهش دادهتشکیل داده
دهد. در این پروژه، ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و عضا را در یک مسیر اطمینان میاهدایت همه

شوند.شوند شناسایی و ارزیابی میعواملی که موجب ارتقاي فرهنگ سازمانی در شرکت می

کاري:محدوده
برداري نیروگاه اتمی بوشهرهیران و شرکت بهراحوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی 

نامه:نتایج مورد انتظار از انجام پایانها وعناوین کلی فعالیت
و اثرات منفی فرهنگ سازمانی بر افراد؛ واکاوي اثرات مثبت-
سازي فرهنگ سازمانی؛ هاي ایجاد و نهادینهارائه و ارزیابی راه-
سازي فرهنگ سازمانیتاي نهادینهآموزشی در راسها و خدمات طراحی و تسهیل برنامه-

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي موفق ، تجربیات شرکتايمنابع کتابخانه




نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطرشتهکد پروژهکنندهواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی 

منابع (گرایشرگانیبازمدیریتانسانی،منابعمدیریت
توسعه منابع انسانی و (گرایشدولتیانسانی) ،مدیریت

یلتهاي دوگرایش مدیریت تحول)، مدیریت سازمان
(گرایش منابع انسانی و روابط کار)، مدیریت اجرایی، 

(گرایش استراتژي، منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري 

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی تی مطالعافنی نوع پروژه



منابع انسانی رکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایرانش
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عنوان پروژه:
مدیریت فرآیند تغییر سازمانی با رویکرد منابع انسانی (مطالعه موردي شرکت مادر تخصصی تولید و 

توسعه انرژي اتمی ایران)  

شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
ها پیش بینی و ها امري اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحوالت سازنده و مؤثر در سازماننتغییر در تمامی سازما

گیرند. ها در قالب تغییر قرار میراهکارها طراحی و مدیریت شوند. در فرآیند تغییر در سازمان با رویکرد منابع انسانی، انسان
نیروي انسانی، فرآیند تغییر و تحول انجام نخواهد شد. در این پروژه، فرآیند هايبدون تغییر در دانش، نگرش، باور و اندیشه

تغییر سازمانی در قالب منابع انسانی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و موانع و مشکالت موجود در تغییر سازمانی را مورد 
در عد از تغییرات به منظور اثربخشی فرآیند تغییردهد. همچنین فرآیندهاي مبتنی بر منابع انسانی قبل و بمطالعه قرار می

شود.سازمان پایش می
کاري:محدوده

برداري نیروگاه حوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران با در نظر گرفتن شرکت بهره
اتمی بوشهر

نامه:انها و نتایج مورد انتظار از انجام پایعناوین کلی فعالیت
شناسایی و ارائه گام هاي اجرایی براي مدیریت فرآیند تغییر در شرکت؛ -
بررسی و پایش میزان تأثیرگذاري فرآیند تغییر(موردي) در شرکت؛-
چگونگی تحلیل اثر تغییرات بر سایر فاکتورهاي منابع انسانی. -



امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
هاي موفق در زمینه مدیریت تغییر اي، استفاده از تجربیات شرکتمنابع کتابخانه

نامهسطح پایانهاي تحصیلی مرتبطتهرشکد پروژهکنندهواحد تعریف

مدیریت منابع انسانی 

- منابعمدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی (گرایش
توسعه منابع انسانی و دولتی (گرایشانسانی)، مدیریت

هاي دولتی گرایش مدیریت تحول)، مدیریت سازمان
اجرایی، (گرایش منابع انسانی و روابط کار)، مدیریت 

(گرایش استراتژي، منابع انسانی)

کارشناسی ارشد و 
دکتري

ساخت سازي افزاري و شبیهنرمطراحی مطالعاتی فنی نوع پروژه



هاي مربوطهفرم



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

بسمه تعالی

»فرم شماره یک«

هاي تحصیالت تکمیلیها و رسالهنامهها، پایانرئیس محترم کمیته حمایت از پروژه
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران

با سالم

.........، .....................بشماره دانشجویی.............................................آقاي/خانماحتراماً، بدینوسیله

نامهبا موضوع پایان....................................دانشکده.................................دانشگاه.................................درمقطع

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

جهت حمایت در قالب یکی از سه طرح :..........................................استادراهنماییبه 

ب) انجام پروژه در قالب کسرخدمت سربازي الف) حمایت مالی 

گردد. معرفی میپ) انجام پروژه در قالب جایگزین خدمت سربازي 

دارد که عنوان پیشنهادي فوق در سازمان یا هر مرکز دیگري مورد هیچگونه حمایتی قرار نگرفته و در صورت حمایت از ضمناً بدینوسیله اعالم می
نامه ایشان توسط آن شرکت بالمانع است. نامبرده، استفاده از پایان

ها درج گردیده است. از پایان نامهکتابچه حمایت ..... ....صفحهدر .................................. دضمناً پروژه مزبور با ک

رئیس دانشکده یا دانشگاه  نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر

)ه تهیه و به این شرکت ارسال شود.دانشگا(دانشجوي گرامی: این فرم و یا مشابه این فرم توسط

باشند، امضاء استاد راهنما کافیست.حمایت می"پ"و "ب"براي دانشجویان یا فارغ التحصیالنی که متقاضی استفاده از طرح 

کدپستی: 1486/14395صندوق پستی:021-24882616فکس: 021-22882817تلفن: 8آدرس : تهران، خیابان نلسون ماندال، کوچه تندیس، شماره 

1915613663

سربرگ دانشگاه درج و ارسال گردد.متقاضیان گرامی دقت فرمایید: محتویات این فرم حتما در فرم



»فرم شماره دو«

هاي تحصیلیها و رسالهنامهها، پایانکمیته حمایت از پروژه
ها و مراکز پژوهشیدانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه

پروپوزالفرم

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتريرساله تحصیلی/نامه حمایت از پایان

یک: تجدید نظر1394پاییز

FRM-482C2-01:کد



اطالعات فردي دانشجو- 1

عمومیمشخصات1-1
ملیکدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی
شماره دانشجوییگرایشرشته تحصیلی کارشناسی 

ارشد
دکتري



سوابق تحصیلی1-2
کارشناسی- الف

نام دانشکدهنام دانشگاه
تاریخ فراغت از 

تحصیل
تعداد واحد 

معدلطی شده

ارشدکارشناسی-ب

تاریخ فراغت از نام دانشکدهنام دانشگاه
تحصیل

تعداد واحد 
معدلطی شده

دکتري-ج

تاریخ فراغت از نام دانشکدهنام دانشگاه
تحصیل

تعداد واحد 
معدلطی شده

اطالعات تماس1-3
آدرس پستی

آدرس پست الکترونیکی

هاي تماستلفن
تلفن محل کارهمراهتلفن تلفن ثابت

FRM-482C2-01



اطالعات استاد راهنما -2

(استاد اول)عمومیمشخصات1- 2
مدرك و رشته تحصیلیملیکدنام و نام خانوادگی

تخصص اصلیدانشگاه محل خدمترتبه دانشگاهی
هاي نامهتعداد پایان

در دست راهنمایی

اطالعات تماس2- 2
آدرس پستی

آدرس پست الکترونیکی

هاي تماستلفن
شماره حساب (شبا) تلفن همراهتلفن ثابت

اطالعات استاد راهنماي دوم یا استاد مشاور -3

یا استاد مشاور (استاد دوم)عمومیمشخصات3-1
مدرك و رشته تحصیلیملیکدنام و نام خانوادگی

تخصص اصلیدانشگاه محل خدمتدانشگاهیرتبه 
هاي نامهتعداد پایان

یراهنمایدر دست 

اطالعات تماس4- 2
آدرس پستی

آدرس پست الکترونیکی

هاي تماستلفن
شماره حساب (شبا) تلفن همراهتلفن ثابت



مشخصات تحقیق- 4

عنوان تحقیق1- 4

در دفترچه حمایت طرح پژوهشیکد2- 4

نامهپایانعنوان 3- 4
 فارسی

انگلیسی

/ نامهتعداد واحد پایان
رساله

کار تحقیقاتینوع4- 4

کاربرديبنیاديايتوسعهسایر

بیان مسئله 5- 4
مجهول و تعریف متغیرهاي مربوط به هاي (شامل تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه

سؤاالت تحقیق):

سوابق مربوطه6- 4
(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج تحصیل شده در داخل و خارج در رابطه با 

مسئله تحقیق)



اهداف تحقیق7- 4
هاي خاص انجام تحقیق) (شامل اهداف علمی، کاربردي و ضرورت

ضرورت انجام تحقیق8- 4

هاي جدید و نوآوري طرحجنبه9- 4

انجام تحقیقیزمانبازه 10- 4
طول مدت اجراي تحقیقتاریخ شروعتاریخ تصویب

اتییداتجدول-5

امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی مسئولیت

استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم

دانشجو



پرسشنامه تحقیقاتی
(ستاد)

»فرم شماره سه «

اطالعات فردي

نام پدر                           کد ملیشماره شناسنامه نام و نام خانوادگی 

شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت 

نام سازمان  درخواست کننده: 

عنوان طرح: 

تعریف طرح: 

اهداف و ضرورت اجراي طرح یا مسئله: 

دستاوردهاي موردنظر: 

اي       توسعهکاربردي    بنیادي نوع تحقیق:

غیرصنعتی صنعتی نوع طرح یا مسئله:

خیلی محرمانه محرمانه   عادي  طبقه بندي طرح با مسئله:



زمان موردنیاز اجرا: 

یلی و تخصص: تعداد کارشناسان موردنیاز اجرائی طرح یا مسئله همراه با مقطع تحص

اعتبار موردنیاز اجراي طرح یا مسئله و محل تأمین آن: 

محل اجراي طرح پیشنهادي:  

.باشدمیشرکت / پژوهشکده/...طرح پیشنهادي در راستاي اهداف 

امضاءتاریخ: سمت:نامپیشنهاد دهنده طرح: 

امضاءتاریخ:پیشنهادي حسب مورد توسط مدیرعامل/رئیس پژوهشکده/ مدیر کل: نامتأیید طرح

امضاءتاریخ:تأیید طرح پیشنهادي توسط معاون سازمان: نام



»فرم شماره چهار«

:امن
خانوادگی:   نام

نام پدر:                        
ش.شناسنامه:                                شماره ملی:

تاریخ تولد:                 محل صدور:                  محل تولد:                       نام خانوادگی قبلی:                 
تاریخ اعزام:یت فعلی:                        عالمت ویژه:    دین:                        مذهب:                         تابع

مجرد                       متاهلوضعیت تاهل:

.بنویسیدتحصیالت خود از ابتداي دوره متوسطه تا دریافت آخرین مدرك تحصیلی (اعم از داخل وخارج ازکشور)

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

وابستگی بھ مراکز نام محل کارردیف
علت قطع شغلدولتی

ھمکاری
مدت اشتغال

نشانی و تلفن محل کار
تااز

١

٢

٣

………………………………………………………هاي تابعه همکاري داشته اید؟ نحوه همکاري؟ سازمان و مجموعهآیا قبالً با 

…………………………………………………………………………کاري بعد از امریه: آیا قصد ماندن در سازمان را دارید؟ برنامه

…………………………………………………………………………خارج        دارید؟/آیا قصد ادامه تحصیالت در   داخل   

کد پستی )–پالك–کوچه–خیابان فرعی–خیابان اصلی–محله–شهر–هاي محل سکونت : (استاننشانی

تا تاریخاز تاریخفعلی

تا تاریخاز تاریخقبلی

......................…تلفن جھت تماس ضروری :……………………تلفن ھمراه: ......…………تلفن محل سکونت : 

......…………آدرس سایت / وبالگ :......…………آدرس پست الكترونیك : 

ش.شناسنامه:                     نام خانوادگی:                                      نام پدر:       نام:            
مذهب:                                                  محل صدور:                        نام خانوادگی قبلی:                                         دین:                    ت.تولد:

تابعیت:                                      میزان تحصیالت:                                                           شغل:   
محل اشتغال:نام , نشانی و تلفن 

دقیقنشانیتاریخمعدلگرایشرشتھ تحصیلی ومقطعنام دانشگاه/آموزشگاهردیف تااز
١

٢

٣

مشخصات 
ر:همس

اطالعات 
:فردي

ايو حفاظت هستهمنیتمعاونت ا،در سازماناستفاده از کسر خدمتفرم تک برگ متقاضیان 

ت
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ص
ر 

د
ید.
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الصاق عکس



امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                                        تاریخ             



»فرم شماره پنج«

فرم اطالعات همکاران تحقیقاتی بخش دفاع5فرم شماره 
نام و مشخصات درخواست کننده:1-2

شماره کد ملی
شناسنامه

نام ........

نام خانوادگی ..........

نام پدر .............

13تولد :    /    /   تاریخمحل صدور شناسنامه :شهرستان      استان محل تولد :

دین:                  مذهب:متاهل        مجردوضعیت تاهل:
وضعیت تحصیلی: 2- 2

مقطع تحصیلی:                  رشته:                             گرایش:                               نام دانشگاه /موسسه:
واحد گذرانده:درحال تحصیل          تاریخ شروع تحصیل:               - الف
فارغ التحصیل           تاریخ فراغت: - ب
وضعیت نظام وظیفه:برگ اماده به خدمت: دریافت نکرده ام                 دریافت کرده ام       تاریخ اعزام به خدمت2- 3

مدت خدمت قبلی:تاریخ شروع:         محل خدمت:            ام     ام         داشتهخدمت قبلی:نداشته
سابقه همکاري با سازمانهاي دفاعی:2- 4

مدت همکاري:ام            نام سازمان:         عضویت:    داشتهام   سابقه همکاري با سازمانهاي دفاعی نداشته
شده/ موضوعات مورد عالقه:موضوع انتخاب 2- 5

سازمان درخواست کننده :2- 6
آدرس محل سکونت:2- 7

استان                        شهرستان                         خیابان         
شماره تلفن ثابت                        شماره تلفن همراه                           پست الکترونیکی

کد پستی:

تذکرات: همکاران تحقیقاتی بخش دفاع باید:8-2
) در (دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتیآموزش عالی و موسسات آموزشی کشورمتعهد به هیچ یک از سازمانهاي دولتی (امریه) و وزارتین علوم بهداشت (بورسیه) و مراکز الف)

فبال خدمت سربازي نباشد.
ب) تا بحال در این بنیاد (نخبگان و کسرخدمت) تشکیل پرونده نداده و چهت کسر خدمت از سازمانهاي نظامی پروژه اي اخذ ننموده باشند.

زي ممنوع بوده و فرد تنها پس از اتمام پروژه قبلی میتواند جهت اخذ پروژه جدید اقدام نماید.ج) انجام بیش از یک پروژه بطور همزمان و موا
د) پس از تمام همه پروژه ها براي هر فرد فقط یک بار کمیسیون تشکیل می گردد.

ات مندرج دراین فرم را تایید می نمایم.              امضاءاینجانب ................................................ تذکرات فوق را مطالعه نموده و صحت اطالع

الصاق عکس



»فرم شماره شش«

فرم تقاضاي انجام طرح تحقیقاتی در قبال کسر خدمت نظام وظیفه در سازمان انرژي اتمی ایران

سازمان انرژي اتمی ایرانفرم تقاضاي انجام طرح تحقیقاتی در قبال کسر خدمت نظام وظیفه در 
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عنوان: 
هاي نامهکتابچه راهنماي حمایت از پایان

اي هاي هستههاي کسر خدمت در حوزه نیروگاهتحصیالت تکمیلی و پروژه
: گردآورنده

ریزي و توسعه معاونت برنامه
تلفن: 

24882817و 24882606
فکس: 

24882616
نشانی: 

8پالك -کوچه تندیس-خیابان آفریقا (نلسون ماندال)
1915613663کدپستی: 
www.nppd.co.irآدرس وب: 

nppd-hemayat@nppd.co.ir: پست الکترونیک
ناشر: 

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران 
المللمدیریت روابط عمومی و بین


