




انرژی یکی از ضروری ترین و مهمترین عوامل برای توسعه پایدار است و همچنین نقش مهمی در 
ایجاد آسایش و رفاه در همه جوامع را دارد. کشورهای در حال توسعه تالش می کنند با طراحی یک 
سبد انرژی متوازن به بهترین نحو ممکن تولید انرژی خود را مدیریت کنند و در این میان روش هایی 
با کمترین میزان انتشار کربن و عدم وابستگی به سوخت های فسیلی بیشتر از سایر روش های تولید 

انرژی مورد توجه هستند که یکی از بهترین و مهمترین آنها انرژی هسته ای است. 
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1354 و توسط شرکتی آلمانی آغاز گردید که با وقوع انقالب 
اســالمی ایران و همچنین تحمیل جنگ از ســوی عراق به ایران عملیات اجرایی آن متوقف 
گردیــد. با عدم امکان همکاری با پیمانکار آلمانی، در ســال 1377 عملیات اجرایی تکمیل 
واحد یکم نیروگاه اتمی بوشــهر توسط پیمانکار روســی آغاز گردید و در نهایت در سال 

1390 این نیروگاه با ظرفیت هزار مگاوات به شبکه برق داخلی متصل گردید. 
از زمان اتصال این نیروگاه به شبکه برق داخلی تا انتهای سال 1397 بالغ بر 32221 
میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه داخلی تحویل داده شده است که این میزان 
از انتشار حدود 32 میلیون تن انواع گازهای آالینده زیست محیطی جلوگیری 
کرده و همچنین باعث صرفه جویی معادل 56 میلیون بشکه نفت خام  برای 

کشور  گردیده است. 
هم اکنون عملیات ســاخت دو واحد هزارمگاواتی دیگر توســط یک 
شرکت روســی و با همکاری شــرکتهای داخلی و هدایت شرکت 
تولید و توســعه انرژی اتمی ایران در حال انجام اســت. شرکت 
تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به عنوان متولی بهره برداری 



و توســعه نیروگاه های اتمی در کشور، همواره 
اســتفاده حداکثری از توان و تخصص نیروها و 

صنایع داخلــی را در تأمین نیازها مدنظر قرار داده و 
در این راستا تالش می کند زیرساخت ها و بسترهای 

الزم را فراهــم کند. به همیــن منظور حمایت از 
از سیاست های  یکی  دانشجویی  پایان نامه های 

شرکت تولید و توســعه انرژی اتمی ایران با 
هــدف تأمین نیازهای پژوهشــی خود و 

شرکت های تابعه از طریق دانشگاه ها و 
مراکز علمی و پژوهشی کشور است 

که در کنار آن امید می رود انجام 
پژوهشی  فعالیت های  اینگونه 

به شناســایی دانشــجویان 
مســتعد و عالقمنــد به 

فعالیت در حوزه انرژی 
و  منجر  هســته ای 

زمینــه همکاری 
فراهم  آنان  با 

گردد.





کتابچه  راهنمای حمایت از پایان نامه های 
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شــرکت مادر تخصصي تولید و توســعه انرژي اتمي ایران در ســال 1384 با هدف ســاماندهي و اجراي 
فعالیت هاي دولت در زمینه تولید و توســعه برق هســته اي،  راهبري و انجام برخــي فعالیت هاي عملیاتي 
و کارگزاري ســازمان انرژي اتمي ایران در این زمینه و نظارت بر آنها تأســیس شــد. موضوع فعالیت این 
شــرکت نیز، انجام هرگونه فعالیت در راســتاي تولید و توسعه برق با استفاده از انرژي هسته اي، مدیریت و 
نظارت بر انجام مطالعات، مکان یابي، طراحي، احداث، تأمین سوخت هسته اي،  بهره برداري ایمن و برچیدن 
نیروگاه هاي هســته اي و تأسیسات آن ها پس از سپری شــدن دوره کاری و انجام کلیه معامالت مربوط به 

برق هسته اي است. 
مهم ترین  دســتاورد این مجموعه در این ســا ل ها، شــروع بهره برداري از واحد یکم نیروگاه اتمي بوشــهر 
مي باشــد. از دیگر برنامه هاي بلندمدت این شــرکت نیز، احداث و بهره برداري از واحدهاي جدید نیروگاهي 
است؛ بدین روي، این شرکت در راستاي دستیابي به اهدافي نظیر بومي سازي ساخت تجهیزات نیروگاه های 
برق هسته ای، شرکت هاي تخصصي مربوط به طراحي و ساخت تجهیزات نیروگاه هاي هسته اي را تأسیس 
نموده که با بهره گیري از آخرین  یافته هاي علمي جهان و ارتقاي توان ســاخت داخل  در جهت دستیابي به 

خوداتکایي حرکت می کنند. 
ایجاد،  تقویت و توســعه ســاز و کارهاي الزم براي هدایت و راهبري پژوهش هاي بنیادي و کاربردي مورد 
نیاز توسعه نیروگاه ها توسط بخش هاي مختلف دانشگاهي و پژوهشي نیز از جمله راهبردهایي است که گام 
نخســت آن، ارتباط با مراکز علمي و پژوهشــي کشور می باشد. در این راستا، این شرکت  برابر سنوات قبل 
برخي از موضوعات پژوهشــي مرتبط و مورد نیاز را  به عنوان پروژه هاي سطوح کارشناسي ارشد و دکتري، 
به مراکز علمي و پژوهشي منعکس می نماید؛ این کتابچه حاوی عناوین پروژه های مزبور برای سال جاری 

مقدمه
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مي باشد که با توجه به بازخوردهاي حاصله و اصالحات بعمل آمده، ویرایش نهم آن پیش روی قرار دارد.
بر این باوریم که دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــي و پژوهشي کشــور مي توانند در چارچوب یک تعامل 
ســازنده، با بررســي این عناوین و انتخاب پروژه هاي موردنظر نقش مؤثري در بــرآورده نمودن نیازهاي 
پژوهشي- توسعه اي برق هسته ای  داشته باشند. بر این اساس، الزم است که پس از انتخاب موضوع توسط 
دانشــجویان محترم و تأیید پروپزال پروژه در دانشگاه، درخواست دانشگاه همراه با پروپزال تأیید شده براي 
تصویب نهایي و حمایت الزم به این شرکت - معاونت برنامه ریزي و توسعه - کمیته حمایت از پایان نامه ها 

و رساله ها ارسال شود.
 البته قابل ذکر اســت که در صورت تائید بنیاد نخبگان ســتاد کل نیروهای مسلح و اخذ مجوزهای قانونی 

ذیربط پروژه هاي ارائه شده مي توانند در قالب کسر خدمت سربازي نیز پذیرفته شوند. 
براي کســب اطالعات بیشــتر در این زمینه مي توانید با تلفن هاي شماره 24882606 و24882610 تماس 

حاصل فرمائید. 
نشــاني: تهران- نلســون ماندال)خیابان آفریقا(- کوچه تندیس- پالك 8- معاونت برنامه ریزي و توسعه. 

کمیته حمایت از پایان نامه ها.
nppd-hemayat@nppd.co.ir :رایانامه کمیته

www.nppd.co.ir:تارنما
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فرایند استفاده از تسهیالت 
بمنظور آگاهي دانشجویان و محققان گرامي براي استفاده از تسهیالت حمایت مالی از پایان نامه ها و حمایت 
در قالب کســر خدمت، ناشی از پروژه هاي ذیربط، توسط کمیته حمایت از پایان نامه ها و رساله ها در شرکت 
تولید و توســعه انرژي اتمي سیر مراحل مختلف انجام کار به ترتیب در نمودارهاي 1و2 آورده شده است، تا 

عزیزان بتوانند با برنامه ریزي مناسب روند انجام کار را دنبال نمایند. 
نمودار 1 مراحل حمایت مالي از پایان نامه ها و رســاله هاي تحصیالت تکمیلي و نمودار 2 مراحل انجام 

پروژه در قالب کسر خدمت سربازي را تشریح مي نماید.
متقاضیان محترم براي اســتفاده از تســهیالت کسر خدمت، نیاز اســت مدارك زیر را براي ارزیابي و 

پیشنهاد عنوان، به آدرس شرکت تولید و توسعه- کمیته حمایت از پایان نامه ها ارسال دارند.
مدارک الزم:

1. فرم های تکمیل شده یک الی شش
2.گواهی اشتغال به تحصیل یا نامه معرفی به نظام وظیفه

3. تصویر شناسنامه
4. تصویر کارت ملی

5. سه سری پروپوزال حداقل هفت صفحه با امضای دانشجو و استاد راهنما
متقاضیان محترم براي استفاده از تسهیالت حمایت مالی، نیاز است در ابتدا مدارك زیر را از طریق پست 

الکترونیکي براي ارزیابي و پیشنهاد عنوان، به دبیر کمیته ارسال دارند.
مدارک الزم:

1. فرم های تکمیل شده یک و دو
2. گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل

3. تصویر شناسنامه
4. تصویر کارت ملی

توجــه )1( تمامي پروژه هاي ارائه شــده در دفترچه مي توانند در قالب حمایت مالي از پایان نامه و کســر 
خدمت قرار گیرند. 

توجه )2( نسخه فیزیکی فر م ها به همراه امضا ذیربط تهیه و ارائه گردد. 
 

نکته مهم
 در صورتی که موضوع دیگری به غیر از موضوعات مندرج در کتابچه، مورد پیشنهاد است این امکان وجود 
دارد که در قالب فرایند فوق مراتب به کمیته حمایت از پایان نامه های شــرکت تولید و توسعه پیشنهاد شود 

تا پس از بررسی و کسب موافقت مراحل بعدی اجرایی شود.



نمودار 1: سیر مراحـل 
اداري در خصـــوص 
انـجام پـروژه در قالب 

حمایت مالي

دریافت کتابچه حمایت از پایان نامه ها به همراه 
NPPD.co.ir فرم هاي راهنما از تارنماي شرکت

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

ارزیابي طرح پیشنهادي توسط کمیته و مشاور صنعتي

شروع

خیرنیاز به اصالح
شرایط متقاضي و 

موضوع مورد پذیرش 
قرار گرفت؟

ارسال یک نسخه از قرارداد به دانشجو و استاد راهنما

دریافت اصل فرم 1 و 2 از طریق پست

تکمیل و امضاء قرارداد توسط استاد و دانشجو و ارسال آن به »کمیته حمایت از پایان نامه ها« شرکت.

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

معرفي مشاور صنعتي شرکت و دانشجو به یکدیگر

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

ارسال گزارش پایان کار پروژه )تائید شده توسط مشاور صنعتي( به همراه فایل ها 
و نرم افزارهاي جانبي به کمیته

اطالع رساني به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمینار

واریز وجه کمک هزینه حمایت به حساب استاد راهنما و دانشجو

بلي

اعالم به دانشجو 
براي اصالح طرح

اعالم به دانشگاه و 
دانشجو

پایان



نمودار 2: سیر مراحل 
خصوص  در  اداري 
انجام پروژه در قالب 

طرح  کسر خدمت 

پایان

دریافت کتابچه حمایت از پایان نامه ها به همراه 
NPPD.co.ir فرم هاي راهنما از تارنماي شرکت

ارسال فرم هاي شماره 1 و مدارك الزم به کمیته از طریق ایمیل

ارزیابي طرح پیشنهادي توسط کمیته و مشاور صنعتي

شروع

خیرنیاز به اصالح
شرایط متقاضي و 

موضوع مورد پذیرش 
قرار گرفت؟

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

دریافت اصل فرم های 1 تا 6 به همراه مدارك الزم از طریق پست

ارسال نامه اعالم نیاز به "بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح" توسط سازمان انرژي اتمي

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

اعالم نتیجه به دانشجو وآغاز همکاری

انجام مکاتبات الزم با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط سازمان انرژی اتمی ایران

اعالم تاریخ خاتمه کار و ارسال فرم های مربوطه به سازمان انرژی اتمی ایران

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

معرفي مشاور صنعتي شرکت و دانشجو به یکدیگر

ارسال گزارش پایان کار پروژه )تائید شده توسط مشاور صنعتي( به همراه فایل های مربوط به کمیته

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

اطالع رساني به دانشجو براي برگزاري و ارائه سمینار 

بلي

اعالم به دانشجو 
براي اصالح طرح

اعالم به دانشگاه و 
دانشجو
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عنوان تحقیق: 
ارائه راهکار جهت ارتقای سیستم برداشت هیدروژن نیروگاه اتمی بوشهر به منظور مقابله با شرایط 
حوادث وخیم همراه با محاسبه حجم گاز هیدروژن تولیدي و نحوه توزیع آن در فضاي داخلي کره 

فلزي نیروگاه اتمي بوشهر

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
حجم گاز هیدروژن تولید شــده همچنین نحوه توزیع گاز هیدروژن در زمان حادثه در فضاي کره 
فلزي با درنظر گرفتن تهویه در زمان حادثه، افزایش پارامترهاي ناشــي از حادثه و گردش هوا در 
فضاي کره فلزي محاسبه شده و براساس آن تعداد و محل استقرار دستگاه هاي حذف کننده موثر 
هیدروژن در کره فلزي نیروگاه اتمي بوشهر تعیین مي شوند. یکی از آسیب پذیری های نیروگاه های 
اتمی در شــرایط حوادث وخیم ریسک انفجار و اشــتعال هیدروژن است. از آنجایی که در طراحی 
 سیستمXP)سیســتم برداشــت هیدروژن( نیروگاه اتمی بوشــهر حوادث مبنای طراحی به همراه

10 درصد حاشیه اطمینان در نظر گرفته شده است و با توجه به تولید چندین برابری هیدروژن حین 
حوادث وخیم، ضروری اســت تغییراتی در تعداد و چگونگی چیدمان بازترکیب کننده های هیدروژن 
برای مقابله با حوادث وخیم صورت پذیرد. در این خصوص الزم است ارزیابی دقیق تری از غلظت 
هیدروژن در محفظه ایمنی حین حوادث وخیم و پیامدهای آن صورت پذیرد که شــامل محاسبات 
دینامیکی )سرعت و مقدار( هیدروژن آزاد شده در فرآیند ذوب قلب از مدار اول، فرآیند برهم کنش 
کریوم با بتون کف چاهک و همچنین محاسبات هیدروژن آزاد شده از مجتمع های سوخت استخر 

سوخت باشد.

 محدوده کاري:
قلب راکتور نیروگاه اتمي، محفظه ایمنی، مدار اول، استخر سوخت های مصرف شده

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 جمع آوری اطالعات مدار اول استخر سوخت و محفظه ایمنی و تهیه بانک اطالعاتی مربوطه

MELCOR تهیه یک مدل یکپارچه و فایل ورودی کد 
 شبیه سازی بدترین وضعیت در حوادث وخیم و تحلیل نتایج 

 یافتن یک روش بهینه آرایش بازترکیب کننده های هیدروژن در محفظه ایمنی 
 ارزیابی کفایت آرایش جدید در شرایط حوادث وخیم

 محاسبه حجم گاز هیدروژن تولیدي باتوجه به زیرکونیوم بکار رفته در ساخت غالف مجتمع هاي 
سوخت قلب راکتور

 نحوه توزیع گاز هیدروژن در فضاي داخلي کره فلزي
 ارائه پیشنهاد براي بهترین محل هاي نصب دستگاه هاي حذف کننده هیدروژن و تعداد دستگاه ها، 

باتوجه به نحوه توزیع آن



کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 19کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای18

 بررســي نحوه کارکردن سیســتم هاي تهویه محفظه ایمني راکتور در زمان وقوع حادثه و ارائه 
پیشنهاد براي جلوگیري ازتجمع گاز هیدروژن در فضاي داخلي کره فلزي

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
 کامپیوتر با پردازشگر مناسب جهت انجام کارهاي شبیه سازي

 دسترسي به مدارك نیروگاهي
 اطالعات مدار اول استخر سوخت و محفظه ایمنی

MELCORکد  

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
NB-B-002-94نیروگاه هاي اتمی )توانا(

مهندسي هسته اي 
مهندسي مکانیک
کارشناسي ارشد مهندسي انرژي

نوع پروژه:  فني    مطالعاتي           طراحي          نرم افزاري و شبیه سازي          ساخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 21کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای20

عنوان تحقیق: 
بررسي نقش رعایت بازه زماني  تعمیر و نگهداري تجهیزات بر ایمني نیروگاه و محاسبه پارامترهاي 

حساسیت و اهمیت در تعمیر و تجهیزات

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
بازه هــاي زماني تعمیر و نگهداري نقش موثري در افزایش و یا کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات 
دارد. تعییــن مدت زمانهاي مذکور و همچنین رعایــت تعمیرات در کیفیت اجراي آنها گامي مهم 
LPSA )Live PSA(در راســتاي افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه در واقع یکي از جنبه هاي عملي

مي باشــد. به تجربه دیده شده که مدت زمان تعمیر تجهیزات به بیش از حد مجاز افزایش مي یابد 
و این در حالي است که در ایمني هسته اي و محاسبات PSA براي بازه زماني تعمیرات محدودیت 
وجود دارد. در این مطالعه ســعي مي شود نقش بازه زماني تعمیر و نگهداري تجهیزات در افزایش 
ایمنــي نیروگاه و همچنین پارامترهایي نظیر حساســیت و اهمیت بــراي بازه هاي زماني تعمیر و 

نگهداري تعریف شود.

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

ایمني نیروگاه مي باشد.

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسي تاثیر مدت زمان تعمیرتجهیزات نیروگاه بر ایمني نیروگاه

 تعریف و فرموله کردن پارامترهاي حساسیت و اهمیت براي بازه مجاز تعمیرات؛ 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 داده هاي مربوط به برنامه تعمیر و نگهداري 

PSA نرم افزار تحلیل مدل هاي 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداري نیروگاه 
اتمي بوشهر/ معاونت ایمني

91-B-NM-005کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي-راکتور

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 21کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای20

عنوان تحقیق: 
به روزســازي و اختصاصي کــردن بانک هاي اطالعاتي مربوط به خطاي تجهیزات با اســتفاده از 

 )Bayesian داده هاي اطالعاتي موجود در سایت )روش

 شرح مختصري ازپروژه و اهمیت آن:
براي انجام تحلیل هاي ایمني و محاســبات قابلیت اطمینــان، بانک هاي اطالعاتي مرجع مربوط 
به نرخ خطا که شــامل اطالعات عمومي مي باشد، موجود هســتند و در صنایع گوناگون استفاده 
مي شــوند. اما در بسیاري از ســایت ها با توجه به رویدادها و داده هاي واقعي و بدست آمده نیاز به 
اصالح و اختصاصي کردن بانک هاي ذکر شــده مي باشــد. یکي از روش هاي اصالح و کاربردي 
کردن بانک هاي مذکور، استفاده از روش Bayesian مي باشد که در آن با توجه به داده هاي جدید، 

داده هاي قدیمي اصالح مي شود.

 محدوده کاري:
محدوده کاري این پروژه در حوزه کاربردي نیروگاه اتمي بمنظور ایجاد  بانک هاي اطالعاتي مرجع  

براي انجام تحلیل هاي ایمني و محاسبات قابلیت اطمینان مي باشد.

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 ارائه روش براي بروز کردن بانک اطالعاتي موجود براساس تکنیک Bayesian؛

 عملي کردن تکنیک Bayesian براي داده هاي نیروگاهي و ارزیابي این روش براســاس جداول 
موجود؛

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 بانکهاي اطالعاتي مرجع 

 جداول محاسباتي موجود به عنوان نمونه و جهت ارزیابي و تصدیق نهایي روش 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداري نیروگاه 
اتمي بوشهر/ معاونت ایمني

91-B-NM-006مهندسي مکانیک
کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 23کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای22

عنوان تحقیق: 
مطالعه و تهیه روش انجام تست التراسونیک برروي دیواره و کف استخر سوخت، با توجه به فاکتورهاي 

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

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
Rack از آنجایي که مي بایستي استخر سوخت در حالت پر از آب )محلول اسید بوریک( و با وجود

هاي حاوي مجموعه هاي سوخت و دز باالي محیط، تحت تست التراسونیک واقع شود و از طرفي 
ضخامت کم صفحات زنگ نزن کف و دیواره استخر سوخت امکان عیب یابي برروي آنها را دشوار 

مي کند لذا الزم است بهترین، کم هزینه ترین و دقیق ترین روش براي انجام این کار ارائه گردد. 

 محدوده کاري: 
نیروگاه هاي اتمي

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسي نیروگاه هاي اتمي مواجه با این مشکل؛

 بررســي و مقایسه دســتگاه هاي خودکار انجام تست التراسونیک موجود در جهان و نقاط ضعف 
و قوت آنها؛

 بررسي و تعیین مناسب ترین روش التراسونیک جهت انجام تست بدنه استخر؛ 
 ارائه روش هایي براي بهینه سازي طراحي هاي دستگاه اتوماتیک موجود؛

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

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداري نیروگاه 
اتمي بوشهر/ معاونت ایمني

91-B-NM-008مهندسي مکانیک
کارشناسي ارشد فیزیک

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 23کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای22

عنوان تحقیق:
امکان سنجي در طراحي و انتخاب جنس لوله هاي انتقال آب دریا بدون پوشش و اندود

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
با توجه به خورندگي آب دریا معمواًل داخل لوله ها را اندود ضد خوردگي انجام مي دهند ولي بعلت 
عدم چســبندگي و دو پوسته شدن این اندودها سریع  کنده شــده و بصورت تکه هاي مسطح به 
فیلترهاي آب دریا انتقال یافته و شــدیداً افت فشــار ایجاد مي کند به عنوان مثال با بررسي داخلي 
فیلترVB10,20,30,40N001 که چندین بار تاکنون افت فشــار داشته به این نتیجه دست یافتیم که 
اکثر الیه هاي اندودهاي کنده شــده از خط VC آب دریا مي باشــد لذا چنانچه بتوان لوله هایي از 
جنس پلي اتیلن یاPVC یا مواد خاص دیگر انتخاب نمود که نیاز به اندود نباشد و همچنین از نظر 

فاکتورهاي اقتصادي وپارامترهاي کاري داراي قابلیت هاي الزم باشد. 

 محدوده کاري:
سیستم پمپاژ و خنک کنندگي نیروگاه هاي هسته اي 

عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسي خورندگي آب دریا بر الیه داخلي لوله ها، دالیل وجودي آن

 شاخص هاي انتخاب لوله هاي جایگزین با خوردگي پایین تر
 انتخاب و معرفي لوله هاي جایگزین از نظر جنس 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز: 
مشــاوره با سازندگان لوله هاي انتقال آب و همچنین و استفاده ازشیوه هاي نوین طراحي و ساخت 

با توجه به تکنولوژي روز

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت  بهره برداري نیروگاه 
اتمي بوشهر/ معاونت ایمني

92-B-NM-031مهندسي مکانیک
کارشناسي ارشد مهندسي  مواد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 25کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای24

عنوان تحقیق: 
کاهش میزان آب دورریز و پسماندهای رادیواکتیو در سیستم TR هنگام تعمیرات اساسی نیروگاه

 شرح مختصری از پروژه و اهمیت آن: 
هنگام تعمیرات اساســی نیروگاه، با توجه به شرایط خوردگی و شیمیایی مولد اصلی بخار، ممکن است 
سطوح داخلی )سمت پوسته( آن با محلول های شیمیایی شستشو شود که حجمی معادل 600m3 برای 
هر چهار مولد بخار دارد. طبق طرح این حجم محلول پس از شستشــو به باکهای سیستم TR تخلیه 
می شــوند. از آنجاییکه این محلول سمت پوسته مولد اصلی بخار )مدار دوم( قرار می گیرد و در صورت 
نداشــتن نشتی از طرف لوله به پوسته ) از مدار اول به مدار دوم (، اکتیویته  باالیی نخواهد داشت، ارسال 
آن به سیستم TR باعث افزایش قابل مالحظه آب دورریز و پسماندهای رادیواکتیو می گردد که اصال 
اکتیو نیستند. از طرف دیگر ظرفیت باکهای سیستم )TR )140m3 برای این حجم محلول کافی نیست. 
بنابراین ابتدا باید روشی برای تعیین کیفی محلول های شستشوی شیمیایی استفاده شده مولد بخار از نظر 
میزان اکتیویته انتخاب کرد و پس از آن زیرسیستمی جهت "تصفیه محلول های شستشوی شیمیایی با 

اکتیویته پایین " طراحی کرد.

 محدوده کاری : 
سیستم TR نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلی فعالیتها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه : 
 روشی برای تعیین کیفی محلول های شستشوی شیمیایی استفاده شده مولد بخار از نظر میزان اکتیویته

 انتخاب تجهیز یا سنسوری جهت تعیین میزان اکتیویته 
 انتخاب محل نصب تجهیز در مسیر فرآیند

 انتخاب روشی جهت "تصفیه محلول های شستشوی شیمیایی با اکتیویته پایین"
 طراحی زیرسیستمی برای "تصفیه محلول های شستشوی شیمیایی با اکتیویته پایین"

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
مدارك طراحي و بهره برداری کتابخانه اي  نیروگاهي

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداری نیروگاه 
اتمی بوشهر/ معاونت تولید

94-B-NM-043مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 25کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای24

عنوان تحقیق:
محاسبه تعداد میله های سوخت آسیب دیده و نوع آسیب آنها با توجه به غلظت محصوالت شکافت 

رها شده در سیال خنک کننده نیروگاه بوشهر

 شرح مختصری از پروژه و اهمیت آن:
 پس از شــروع به کار راکتور، غالف بعضی از میله ها دچار نقص جزئی یا کلی می شــوند. نقص 
جزئی به نقصی گفته می شــود که فقط گازهای داخل میله سوخت توانایی رها شدن داشته باشند 
و نقص کلی به نقصی گفته می شــود که سیال خنک کننده مستقیمًا با آب در تماس قرار می گیرد. 
بر حســب افزایش ناگهانی محصوالت شکافت در سیال می توان از نرخ شکافت داخل میله اطالع 
پیدا کرد و بر اســاس نرخ شــکافت میله سوخت به غنای آن رسید. دانستن غنای میله آسیب دیده 
محدوده جســت و جو در میان تمامی مجتمع های ســوخت را کمتر می کند که در نهایت هزینه 

تعویض را کاهش خواهد داد.

 محدوده کاری: 
میله هاي سوخت راکتور 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 جمع آوری اطالعات در مورد نیروگاه ها و سوخت های مشابه نیروگاه بوشهر 

 مدلسازی نقص در مورد میله سوخت و تعیین محصوالت شکافت رها شده در مدت زمان معین
 بدست آوردن نمودار غلظت محصوالت شکافت بر حسب غنای میله سوخت آسیب دیده

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 برخی از مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه

 تجربیات واحدهاي دیگر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسین مشاور 
افق هسته ای/ معاونت 

فرآیند های هسته ای
94-O-NM-069مهندسی هسته ای

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 27کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای26

عنوان تحقیق:
 بررسي روش هاي کاهش خوردگي تجهیزات در نیروگاه اتمي بوشهر و طراحي آن

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اهمیت تجهیزات نیروگاهي و شــرایط محیطي، شناسایي روش هاي کاهش خوردگي را از اهمیت 
ویــژه اي برخوردار مي نماید، این پروژه با توجه به مفهوم ارزیابي خســارت ناشــي از خوردگي در 
طي دوره هاي زماني طوالني مدت و تالش براي درك بهتر و عمیق تر نحوه ي پیشــرفت سرعت 
خوردگي و تغییرات نرخ خوردگي با زمان، روش هاي موثر و نوین کاهش خوردگي را مورد ارزیابي 
قرار مي دهــد تا در نهایت بتواند راه کاري جهت کنترل و یا کاهش خوردگي در تجهیزات مختلف 
نیروگاه اتمي ارائه نماید. این راه کار مي تواند شــامل مجموعه اي از روش ها براي کاهش خوردگي 

و کنترل آن باشد. 

 محدوده کاري: 
تجهیزات نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تجزیه تحلیل و ارزیابي روش هاي موجود کاهش خوردگي، شناســایي و ارزیابي ترکیبي از شرایط 
فرآیندي و مواد سازنده ي هر تجهیز، تعیین نرخ خوردگي تجهیزات، مشخص نمودن مقادیر مجاز 
خوردگي، تعیین عمر باقي مانده  و فرکانس از کارافتادگي تجهیزات، اولویت بندي تجهیزات، ارائه ي 
روش هاي مهار خوردگي، محاســبه ي میزان تأثیر روش هاي پیشنهادي بر افزایش سطح اطمینان 

به نرخ خوردگي، تهیه ي نرم افزار

  امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 مدارك طراحي و کتابخانه اي نیروگاهي

 نرم افزاري شبیه سازي 
BS و APIاستانداردهاي سري 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مهندسي شیمي- مهندسی N-NM-077-92  مدیریت ایمني هسته اي
کارشناسي ارشدمواد- مهندسی مکانیک

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 27کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای26

عنوان تحقیق: 
ارائه راهکارهاي توســعه زیرســاخت هاي اقتصادي، صنعتي و آموزشي کشور جهت ساخت داخل 

نیروگاه هاي هسته اي

 شرح مختصري از پروژه واهمیت آن:
این پروژه با ارائه راهکارهاي اجرایي و فراهم ســازي مقدمات الزم، موجب تسریع آهنگ حرکت 
فعالیت هاي بومي ســازي در عرصه تولید برق هسته اي کشور مي گردد. شاید این پروژه، به عنوان 
یکي از مهمترین پروژه هاي تعریف شــده در این حوزه باشــد که مي توان از نتایج اجراي آن در 
جهت گســترش فرهنگ بومي سازي در کشور و توجیه و آشناسازي مسئولین در جهت آغاز جدي 
و نظام مند فعالیت هاي این حوزه اســتفاده نمود. پر واضح است که بومي سازي ساخت نیروگاه هاي 
هسته اي عالوه بر منافع اقتصادي و ایجاد رفاه اجتماعي، در عرصه سیاسي نیز تأثیرات فراواني را 

بر کشور خواهد داشت.

 محدوده کاري:
توسعه زیرساخت هاي صنعت هسته اي

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسي وضعیت زیرساخت هاي موجود در کشور در جهت افزایش مشارکت ملي که زمینه ساز 

ارتقاء توان ساخت داخل نیروگاه هاي هسته اي مي شود
 بررســي زیرساختهاي حکومتي، صنعتي، علوم و فنون، آموزشي و تحصیلي

 معرفي قوانین و الزامات تســهیل کننده این حرکت در کشور
 معرفي موانع قانوني و سیاســي حاکم بر توسعه این زیرساخت ها

 بررســي استانداردسازي و تأثیر آنها به عنوان یکي از زیرساختارهاي اساسي در توسعه داخل
 نحوه جلب همکاري و مشارکت سازمان ها در این مهم با توجه به مشکالت و محدودیت هاي 

اقتصادي و سیاسي حاکم بر کشور
 نحوه جلب و تأمین ســرمایه الزم براي انجام این هدف

 نحوه ایجاد بازار داخلي براي محصوالت بومي ســازي شــده در کشــور )نحــوه به کارگیري 
محصوالت در سایر صنایع به منظور تشــویق سرمایه گذاران و سازمان ها در جهت توسعه توان 

داخل( و درخصوص نتایج مورد انتظارموارد زیر موردنظرمي  باشد:
 جمع بندي و معرفي بهترین مسیر و فرآیند توسعه زیرساخت هاي توسعه ساخت داخل نیروگاه هاي 

هسته اي
 نقشه  راه توسعه زیرســاخت هاي اقتصادي، صنعتي و آموزشي در کشور در حوزه توسعه صنعت 

نیروگاه هاي هسته اي



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 29کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای28

 معرفي الگو یا الگوهاي مناســب در جهت جذب ســرمایه هاي بالقوه و سرگردان ملي موجود در 
توسعه زیر ساخت ها

 معرفي بخش هاي حکومتي، صنعتي و ســایر مراکز )آموزشي، تحقیقاتي و پژوهشي( موردنیاز در 
جهت توسعه زیرساخت ها 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
مدارك و مستندات موجود در آژانس و شرکت 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

N-MT-109-92 مدیریت بومي سازي

مدیریت صنعتي - مدیریت 
بازرگاني

مهندسي صنایع - مهندسي 
هسته اي

کارشناسي ارشد 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 29کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای28

عنوان تحقیق: 
بررســي استراتژي ها و برنامه هاي عملیاتي کشورهاي توسعه یافته در گسترش توان داخل ساخت 

نیروگاه هاي هسته اي

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
این پروژه به منظور تشریح روند شکل گیري، تکامل و ارتقاء توان داخل کشورهاي توسعه یافته در 
اجراي طرح هاي نیروگاه هاي هســته اي موردنیاز خود تعریف گردیده است. در این مطالعه ترجیحًا 
کشــورهایي به عنوان الگوي بررسي انتخاب مي گردند که شرایط شان قبل از توسعه مشابه شرایط 
کنوني کشــور ایران بوده باشد تا بدین وسیله از تجربیات ایشان به نحوه مقتضي براي ارتقاء توان 
ســاخت داخل کشور اســتفاده بهتري گردد. بي شک تجربیات کشــورهاي مذکور در جهت گیري 

سیاست ها و سایر تصمیم  گیري هاي ملي بسیار مفید فایده خواهد بود.

 محدوده کاري:
بومي سازي صنعت هسته اي 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
شناسایي زیرســاخت هاي حکومتي، صنعتي و آموزشي کشورهاي توسعه یافته، شیوه هاي حمایتي از 
تولیدات داخلي )به عنوان مثال توســعه و اصالح قوانین ساخت داخل(، نحوه الگوبرداري این دسته از 
کشورها از سایر کشورها، آموزش کارکنان و افزایش مهارت هاي آنها، نحوه مشارکت کشورهاي خارجي 
در توسعه ساخت داخل این کشورها، نحوه عبور از شرایط وابستگي به شرایط خودکفایي، نحوه تأمین 
مالي طرح ها، نحوه تجاري سازي فن آوري هاي بدست آمده در این کشورها، در این پروژه، ارائه الگوها و 

نقشه راه  تحقق بومي  سازي در کشورهاي توسعه یافته از نتایج مورد انتظار محسوب مي شود.

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

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

N-MT-110-92 مدیریت بومي سازي
مدیریت صنعتي - مدیریت 
بازرگاني- مهندسي صنایع

مهندسي هسته اي
کارشناسي 

ارشد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 31کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای30

عنوان تحقیق:
 آنالیز و بررســی اثر Spiking در نیروگاه هسته ای بوشهر در شرایط گذرای خاموشی و تریپ های 

از پیش تعریف نشده

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
طی شــرایط گذرای خاموشی راکتورهای هسته اي و یا تریپ های از پیش تعیین نشده نشت مواد 
رادیواکتیو از میله های ســوخت به میزان قابل مالحظه ای افزایــش می یابد. این امر به این دلیل 
می باشــد که غالف های ســوخت به ندرت می توانند در طول مدت کاری راکتور به نحوی سیلد 
شــده باشــند که از خروج مواد رادیواکتیو به طور کامل جلوگیری نمایند. بر این اساس با توجه به 
کاهش فشــار سیال مدار اول به دلیل تغییرات زیاد قدرت احتمال نشت این مواد به مدار اول زیاد 
می گردد. به این منظور می بایست محاسبات الزم به منظور تعیین میزان سهم اکتیویته قلب راکتور 
با توجه به پدیده مذکور و با توجه به میزان مصرف ســوخت و تاریخچه قلب راکتور مورد بررسی 

و مدلسازی قرار گیرد. 

 محدوده کاري: 
 نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 مدلسازی قلب راکتور اتمی بوشهر به منظور انجام محاسبات مصرف سوخت در سیکل های مورد 
نظر با اســتفاده از کدهای WIMS و PARCS و انجام مدلسازی مربوط به مدار اول نیروگاه اتمی 

RELAP بوشهر با استفاده از کد
 انجام محاسبات الزم به منظور تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو از میله های سوخت

 تعیین میزان نشت مواد رادیواکتیو مهم در مدار اول نیروگاه و ردیابی مکان هایی در مدار اول که 
تجمع مواد رادیواکتیو نشت شده بیشینه است. 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
  مدارك گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر

 PARCS و WIMS، RELAP کدهای 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

95-T-NM -116کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 31کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای30

عنوان تحقیق: 
اثر اســتفاده از تجهیزات اســترس تســت )تجهیزات ســیار نظیر دیزل  ژنراتور و پمپ( بر کاهش 

فرکانس ذوب قلب راکتور در حوادث ماورای طرح

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اســتفاده از تجهیزات استرس تســت به منظور افزایش ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از حادثه 
فوکوشــیما، مورد توجه قرار گرفته و درحال حاضر در بســیاری از نیروگاه های هسته ای از جمله 
نیروگاه اتمی بوشــهر در حال اجرا می باشد. پروژه حاضر به اثر بکارگیری این تجهیزات از دیدگاه 

احتماالتی بر کاهش فرکانس ذوب قلب راکتور می پردازد.

 محدوده کاري:
حدود این پروژه کلیه تجهیزات مدل ســازی شــده در مدارك PSA نیروگاه اتمی بوشهر همراه با 

تجهیزات استرس تست اضافه شده به آن می باشد. 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 مروری بر اهمیت استرس تست و دالیل بکارگیری تجهیزات مربوط به آن 

 جمع آوری )و در صورت لزوم بروزرسانی( داده های قابلیت اطمینان تجهیزات مربوطه
 استفاده )و در لزوم توسعه( و بروزرسانی مدل PSA نیروگاه بر اساس تجهیزات اضافه شده

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات الزم با توجه به تحلیل های حساسیت انجام گرفته

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 Excel، SPSS نرم افزارهای تحلیل آماری مانند 

 RiskSpectrum و SAPHIR نرم افزارهای تحلیل ریسک از جمله 
 WINBUGS نرم افزارهای تحلیل بیزین از جمله 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

95-T-NM -117
مهندسی هسته ای- 

مهندسی برق- مهندسی 
مکانیک

کارشناسی ارشد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 33کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای32

عنوان تحقیق: 
تجزیه و تحلیل روش های مختلف خنک سازی کریوم در داخل و خارج RPV حین حوادث وخیم 

در نیروگاه اتمی بوشهر 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
فراهم ســازی شــرایط برداشــت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب، در داخل و خارج RPV از 
مواردی اســت که باید در مدیریت حــوادث وخیم مورد توجه قرار گیــرد. در این خصوص الزم 
اســت راه حل های فنی مختلف )داخل و خارج از طراحی( مورد بررســی قرار گرفته و دستیابی به 
شــرایط پایدار تحت کنترل، تحقیق شــود. یک راهکار فنی در این رابطه به عنوان نمونه می تواند 
 تزریــق آب به گــپ بین RPV و Core barrel و خنک ســازی خارجی کریــوم قرار گرفته در

lower plenum باشد.

 محدوده کاري:
مدار اول، RPV ، چاهک راکتور

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تهیه لیست اولیه از راه کار های فنی در خصوص انتقال آب به RPV و چاهک راکتور

MELCOR شبیه سازی فرآیند ذوب قلب حین حوادث وخیم با استفاده از کد 
 RELAP5 شبیه سازی روش های مختلف برداشت حرارت از مواد مذاب با استفاده از کد 

 یافتن راهکارهای عملی مناسب به منظور برداشت حرارت طوالنی مدت از مواد مذاب در شرایط 
حوادث وخیم

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 اطالعات مدار اول، قلب راکتور، RPV و چاهک راکتور

RELAP5و MELCOR کد 
 تجارب بین المللی در خصوص برداشت حرارت از مواد مذاب

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاه هاي اتمی )توانا(

95-T-NM -118دکترامهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 33کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای32

عنوان تحقیق:
ارزیابی امکان اســتفاده از سیســتم TL09 نیروگاه اتمی بوشهردر راستای کاهش فشار در شرایط 

حوادث وخیم و ارائه راهکار جهت ارتقای آن

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکی از آسیب پذیری های نیروگاه در شرایط حوادث وخیم، از دست رفتن یکپارچگی محفظه ایمنی 
در اثر لود فشار بخار است. در شرایط نشت داخل محفظه ایمنی توأم با عدم کارکرد مؤثر سیستم 
اســپری و افزایش فشار به باالی MPa 0/46 ممکن است اپراتور تصمیم به کاهش فشار محفظه 
ایمنی از طریق سیستم تهویه TL09 بگیرد. از آنجاییکه فیلترهای این سیستم برای کار در شرایط 
 حوادث وخیم طراحی نشــده است الزم اســت کفایت و قابلیت فیلترهای این سیستم در شرایط 

فوق الذکر ارزیابی گردد.

 محدوده کاري:
TL09 سیستم تهویه

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 ارزیابی شرایط حوادث وخیم از حیث مواد رادیواکتیو و لود فشار در محفظه ایمنی

TL09 بررسی عملکرد فیلتراسیون سیستم 
 بررسی استانداردهاي آالیندگی نیروگاه اتمی بوشهر

 ارائه یک طرح بهینه به منظور ارتقا و بهبود عملکرد سیســتم TL09 با هدف مقابله با شــرایط 
حوادث وخیم

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 اطالعات طراحی سیستم تهویه نیروگاه اتمی بوشهر

 اطالعات استانداردهای آالیندگی نیروگاه اتمی بوشهر
  اطالعات آنالیز حوادث وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاه هاي اتمی )توانا(

95-T-NM -119کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 35کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای34

عنوان تحقیق:
شناسایی پارامترهای مهم نیروگاه در مدیریت حوادث وخیم و ارزیابی عملکرد تجهیزات اندازه گیری 

و کنترل مربوطه در نیروگاه اتمی بوشهر

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
اجرای برنامه مدیریت حوادث وخیم مبتنی بر مشــاهده و نظارت بر تعدادی پارامتر مشخص انجام 
می شــود. از آنجایی که طراحی سیستم ها و تجهیزات اندازه گیری نیروگاه بوشهر بر اساس حوادث 
مبنای طراحی بوده اســت، ضروری اســت یک بازنگری کلی در این خصوص با توجه به شرایط 
حــوادث وخیم انجام پذیرد. در این رابطه، به خصوص سنســورهای تشــخیص غلظت هیدروژن، 
آشکارسازهای تشخیص، سنسورهای تشخیص فشــار در محفظه ایمنی و سنسورهای تشخیص 
دما در RPV، مورد توجه اســت که باید بازه کاری و قابلیت کاری آن ها در شــرایط حوادث وخیم 

ارزیابی گردد. 

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

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تهیه لیست پارامترهای مهم در مدیریت حوادث وخیم 

 تهیه لیست تجهیزات اندازه  گیری و کنترل مرتبط با پارامترهای شناسایی شده در مرحله قبل
 شبیه سازی مدار اول، بخشی از مدار دوم و محفظه ایمنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث وخیم 

و شناسایی بدترین وضعیت های ممکن 
 ارزیابی بازه کاری و قابلیت کاری سیستم ها و تجهیزات اندازه گیری در شرایط حوادث وخیم

 ارائه پیشنهاد جهت ارتقا تجهیزات اندازه گیری و کنترل در شرایط حوادث وخیم

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

MELCOR کد 
 اطالعات کارخانه ای تجهیزات اندازه گیری و کنترل

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی 
نیروگاه هاي اتمی )توانا(

95-T-NM -120کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 35کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای34

عنوان تحقیق:
بررســی تغییرات DNBR میله گرم در زمان خنک سازی قلب راکتور نیروگاه بوشهر از طریق مدار 

دوم

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکی از پارامترهای اساســی که کنترل آن در زمان خنک ســازی قلب راکتور از طریق مدار دوم با 
چالش همراه می باشــد پارامتر DNBR می باشــد. برای بررسی این شاخص در زمان خنک کردن 
قلــب از طریق مدار دو مانند خنک ســازی از طریق تزریق به مدار اول و یا به کمک شــیرهای 

BRU-K و BR-A، می توان از کدRELAP5 استفاده کرد. 

 محدوده کاري:
مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
RELAP5مدلسازی مدار اول و دوم نیروگاه با کد 

 شبیه سازی سناریو حوادث نیازمند خنک سازی قلب به کمک مدار دوم
 اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی

 تحلیل تاثیر روشهای مختلف خنک سازی از طریق مدار دوم بروی پارامتر DNBR میله گرم

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 داده های الزم جهت شبیه سازی مدار اول و دوم نیروگاه بوشهر

RELAP5کد 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

 شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
نیروگاه های اتمی )توانا(

95-T-NM -122کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 37کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای36

عنوان تحقیق: 
بررســی کفایت سیســتم TJ در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشــار محفظه ی ایمنی حین 

حوادث وخیم در نیروگاه اتمی بوشهر 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکی از راهبردهای اساســی در مقابله با پیامدهای حوادث وخیم استفاده از سیستم اسپری محفظه 
ایمنی اســت. از آنجاییکه عملکرد این سیستم در نیروگاه اتمی بوشهر حین حوادث وخیم تاکنون 
ارزیابی نشــده است الزم است در یک کار پژوهشی محفظه ی ایمنی نیروگاه بوشهر حین حوادث 
وخیم شــبیه سازی شــده و عملکرد سیستم اسپری )TJ( در فرونشــانی مواد رادیواکتیو و کاهش 
فشــار محفظه ایمنی ارزیابی گردد. یکی از پیامدهای به کارگیری این سیستم کاهش غلظت بخار 
و افزایش ریســک انفجار هیدروژن اســت که این موضوع نیز می تواند در قالب این پژوهش مورد 

بررسی قرار گیرد.

 محدوده کاري:
محفظه ایمنی، مدار اول، استخر سوخت

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 شبیه سازی شــرایط حوادث وخیم در محفظه ایمنی حین حوادث از حیث شرایط ترمودینامیکی 

و پخش مواد رادیواکتیو
 شبیه سازی عملکرد سیستم اسپری در مقاطع مختلف زمانی پیشرفت حوادث

 ارزیابی فرونشانی مواد رادیواکتیو، کاهش فشار و ریسک هیدروژن
 ارائه پیشــنهاد برای بهترین زمان فعال سازی سیستم بر اســاس پارامترهای قابل رؤیت در اتاق 

کنترل

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 کد شبیه سازی مناسب

 اطالعات محفظه ایمنی، مدار اول و استخر سوخت

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاه هاي اتمی )توانا(

95-T-NM -123کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 37کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای36

عنوان تحقیق: 
تغییرات فرکانس ذوب قلب ناشــی از پیاده سازی برنامه RCM برروی تجهیزات کالس 2 ایمنی 

نیروگاه اتمی بوشهر 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
برنامه هــای تعمیرات و نگهداری تجهیزات جهت افزایــش زمان کارکرد ایمن تجهیزات همراه با 
کاهش هزینه های تعمیرات صورت می گیرد. این امر در نهایت موجب افزایش زمان کارکرد ایمن 
نیروگاه و افزایش بهره وری آن می گردد. اجرای برنامه RCM، موجب بهینه سازی برنامه تعمیرات 
و نگهــداری تجهیزات از نگاه قابلیت اطمینان می گردد. انواع شــاخص های مورد بررســی جهت 
بهینه ســازی، افزایش زمان بهره برداری از تجهیزات، کاهش هزینه های تعمیرات و افزایش ایمنی 

می باشد. با توجه به کالس ایمنی منتخب در این پروژه، شاخص مورد بررسی، ایمنی می باشد. 

 محدوده کاري:
حدود این پروژه کلیه تجهیزات مدل سازی شده در مدل PSA نیروگاه اتمی بوشهر می باشد با این 
شرط که تحلیل های انجام گرفته تنها بر روی برای تجهیزات کالس 2 ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر 

انجام شده و باقی تجهیزات بدون تغییر در مدل باقی می مانند. 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تشریح روش RCM و اهمیت آن

 جمع آوری )و در صورت لزوم بروزرسانی( داده های قابلیت اطمینان تجهیزات
 تحلیل RCM و بروزرسانی بازه های تست و تعمیرات

 استفاده )و در لزوم توسعه( مدل PSA نیروگاه
 بررسی اثرات ناشی از بهینه سازی های انجام گرفته بر روی فرکانس ذوب قلب راکتور 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات الزم با توجه به تحلیل های حساسیت انجام گرفته

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 Excel، SPSS نرم افزارهای تحلیل آماری مانند 

 RiskSpectrum و SAPHIR نرم افزارهای تحلیل ریسک از جمله 
 WINBUGS نرم افزارهای تحلیل بیزین از جمله 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

 شرکت توسعه و ارتقای ایمنی
 نیروگاه های اتمی )توانا(

95-T-NM -124 مهندسی هسته ای- مهندسی
کارشناسی ارشدبرق- مهندسی مکانیک

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 39کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای38

عنوان تحقیق: 
آنالیز حوادث Bypass محفظه ایمنی ناشی از نشت یا شکستگی خط لوله مدار دوم به همراه پارگی 

لوله های مولد بخار 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
آنالیز حوادث ایمنی که منجر به آزادسازی مواد رادیواکتیو به خارج از محفظه ایمنی می گردند همواره 
از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند. چنین حوادثی می توانند هم از طریق ذوب کامل قلب و از بین 
رفتن ســدهای ایمنی صورت پذیرند و هم می توانند از طریــق حوادثی رخ دهند که مواد رادیواکتیو 
محفظه ایمنی را بایپس نمایند. از جمله چنین حوادثی می توان به نشــت یا شکستگی خط مواد دوم 
اشــاره نمود که بیرون محفظه ایمنی رخ دهد. این حادثه در مواقعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است که مدار دوم آغشته به مواد رادیواکتیو باشد. یکی از مواقعی که چنین امری رخ می دهد می تواند 
زمانی باشد که در مولد بخار تیوب های مدار اول دچار پارگی گردند و بدین صورت آب مدار اول که 
آغشته به مواد رادیواکتیو است به مدار دوم منتقل و آن را رادیواکتیو نماید. در چنین مواقعی آزادسازی 

بخار رادیواکتیو مدار دوم به بیرون از محفظه ایمنی بسیار حائز اهمیت می باشد.  

 محدوده کاري:
نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
RELAP مدلسازی مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر با کد 

 انجام محاسبات الزم به منظور اعتبارسنجی اولیه فایل ورودی نوشته شده 
RELAP پیاده سازی حادثه مورد نظر در کد 

 خروجــی مناســب در ارتباط با چگونگی روند تغییرات خروج مــواد رادیواکتیو با میزان تغییرات 
پارامترهای اصلی  

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 مدارك گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر

RELAP کد 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

95-T-NM -125کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 39کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای38

عنوان تحقیق: 
حل عددی معادله پخش گاز در ســوخت هســته اي به منظور محاسبه نرخ رهاسازی محصوالت 

ANS - 5.4 و FORSBERG & MASSIH شکافت گازی بر اساس روش

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
در هنگام تولید میله ســوخت، فضای آزاد داخل میله را بــا گاز هلیوم پر می کنند. همچنین تولید 
و رهاشــدن محصوالت شکافت گازی در ســوخت هســته اي در طی کار راکتور منجر به تغییر 
ترکیب و فشار گاز داخل میله می شود. در میله سوخت طیف گسترده ای از محصوالت شکافت به 
وجود می آید که کریپتون و زنون بیشــترین ســهم گازهای تولیدی را به خود اختصاص می دهند. 
محصوالت شکافت گازی تولید شده در ساختار سوخت فوراً به فضایی آزاد راه نمی یابند. به عبارت 
دیگر نرخ تولید با نرخ رهاشــدن متفاوت اســت. تولید محصوالت شکافت گازی منجر به تجمع 
و حرکت گازها به مرز دانه ها شــده و پس از آن به فضای آزاد داخل میله ســوخت راه می یابند. 
مدل های ریاضی برای شبیه سازی این پدیده با تئوری پخش گاز توسعه داده شده است که می توان 
به مدل های FORSBERG & MASSIH ، ANS -5.4 اشاره نمود. معادله حاکم بر نحوه پخش، 
معادله دیفرانسیل پخش گازی است که به صورت عددی می توان به روش اختالف محدود و المان 
محدود حل نمود. هدف از این پروژه حل عددی معادله پخش گاز در ســوخت هسته اي به منظور 
 FORSBERG & MASSIH محاسبه نرخ رهاســازی محصوالت شکافت گازی منطبق بر مدل

و مدلANS -5.4 می باشد.

 محدوده کاري:
در این پروژه برای حل معادله پخش گازی در ســوخت هســته اي به صورت یک بعدی و با روش 
اختالف محدود برای گازهای حاصل از شکافت برنامه ای تولید می شود و در توسعه کدهای تحلیل 

عملکرد میله سوخت استفاده خواهد شد.

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
مطالعه مدلهای تولید و رهاســازی محصوالت شکافت گازی، استخراج معادالت حاکم، مطالعه و 
انتخاب روش های عددی قابل اســتفاده، اســتخراج معادالت جبری برای حل معادله دیفرانسیل، 
تهیه الگوریتم و برنامه نویســی، مدل سازی چند مســئله نمونه و مقایسه با نتایج کد مرجع، تهیه 

گزارش نهایی.



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 41کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای40

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 منابع تئوری مدل FORSBERG & MASSIH مورد نیاز اســت که در اختیار دانشجو قرار داده 

می شود.
 منابع تئوری مدل ANS.5.4 مورد نیاز است که در اختیار دانشجو قرار داده می شود.

 زبان برنامه نویسی فرترن

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت 
نیروگاه های اتمی/ معاونت 

محاسبات پیشرفته
95-S-NM -126کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 41کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای40

عنوان تحقیق: 
MCNP با کد محاسبات مونت کارلوی ORIGEN2 کوپل داخلی کد محاسبات مصرف سوخت

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
محاسبات مصرف سوخت یکی از مهم ترین بخش های محاسبات نوترونیک قلب است. برای انجام 
محاســبات قلب وابسته به زمان در طول کارکرد قلب راکتور، باید محاسبات مصرف سوخت انجام 
شــود تا تغییرات موجودی قلب در محاسبه شار و طیف جدید استفاده شود. یکی از کدهای مهم و 
پرکاربرد در زمینه محاسبات مصرف سوخت کد ORIGEN2 است که محاسبات را به صورت یک 
گروهی و بی بعد )بدون توجه به هندســه( انجام می دهد. محاسبات مصرف سوخت نیاز به توزیع 
توان و همچنین ســطح مقطع های یکی گروهی متناســب با سامانه مورد نظر دارد، که با محاسبه 
توزیع شــار و طیف انرژی مهیا می  شود. برای این منظور باتوجه به نوع محاسبات می توان از یک 
 CINDER بهره برد. در نســخه 2,6 این کد، از کد مصرف سوخت MCNP کد ترابرد همانند کد
به صورت داخلی برای انجام محاســبات مصرف سوخت استفاده شده است. کد CINDER بدلیل 
اینکه تنها از روش خطی ســازی برای انجام محاسبات اســتفاده می کند، سرعت پایینی نسبت به 
ORIGEN2 دارد. یکی دیگر از اشــکاالت این کد عدم انجام محاســبات فوتونی است. در پروژه 
پیشــنهادی با کوپل داخلی دو کد ORIGEN2 و MCNP، ســطح مقاطع یک گروهی برای کد 
ORIGEN2 بوســیله کد MCNP مهیا و متقابال ترکیب ایزوتوپی مواد پس از محاسبات مصرف 
تعیین می شــود. در هر بازه مصرف ســوخت با اســتفاده از چگالی اتمی ایزوتوپ ها و کتابخانه 18 

گروهی فوتونی ORIGEN2 محاسبات فوتونی نیز انجام می شود. 

 محدوده کاری:
محاسبات مصرف سوخت، محاسبات قلب، محاسبات گرمای باقیمانده

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسی سورس کد ORIGEN2 و نحوه عملکرد آن

 بررسی سورس کد MCNP و نحوه عملکرد آن
MCNP با استفاده از کد ORIGEN2 تولید سطح مقطع های یک گروهی کد 

MCNP و ORIGEN2 تبادل اطالعات با کوپل داخلی کدهای 
 ایجاد روال های مناسب برای تکرار محاسبات داخلی 

MCNP در خروجی ORIGEN2 خروجی مناسب نتایج کد 
 اعتبارسنجي



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 43کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای42

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
ORIGEN2 سورس کد 

MCNP سورس کد 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت 
نیروگاه های اتمی/ معاونت 

محاسبات پیشرفته
95-S-NM -127کارشناسی ارشدمهندسی هسته اي

دکترا

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 43کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای42

عنوان تحقیق: 
بهینه ســازی چیدمان قلب با درنظر گرفتن توابع هدف نوترونیکی و ترموهیدرولیکی بوســیله کد 

PARCS

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
بدلیل محدودیت های ایمنی و طراحی، در قلب راکتورهای هســته  ای از سوخت با غناهای مختلف 
)یا چند نوع ســوخت( استفاده می  شود. چگونگی چیدمان این سوخت  ها با بهینه کردن پارامترهای 
مختلــف نوترونی و ترموهیدرولیکی تعیین می  شــوند. اکثر کارهای دانشــگاهی که در این مورد 
انجام شــده اســت، محدود به توزیع توان و ضریب تکثیر بوده که به دلیل محدود بودن پارامترها 
عمال در کاربردهای واقعی قابل اســتفاده نمی  باشــند. در این پروژه کد PARCS بعنوان هســته 
محاســباتی و روش  بهینه سازی سردشــدن تدریجی )SA( بعنوان تابع جستجوگر در نظر گرفته 
شده است. کد PARCS توانایی محاسبه پارامترهای نوترونیک )همانند توزیع توان، ضریب تکثیر، 
غلظت اسید بوریک بحرانی و ...( و پارامترهای ترموهیدرلیکی )همانند دما و چگالی خنک کننده، 
دمای ســوخت و ...( را دارا می  باشــد. برای به کارگیری کد PARCS نیــاز به پارامترهای گروهی 
)ضریب پخش، سطح مقطع  های جذب، پراکندگی و تولید( وابسته به متغیرهای حالت )دما وچگالی 
خنک کننده، دمای ســوخت، غلظت اسید بوریک و ...( می  باشد. فراهم آوردن پارامترهای گروهی 
نیازمند محاســبات ســلولی بوده که انجام آن با توجه به تعداد حالت  هــا )باتوجه به نوع و محل 
جاگیری ســوخت متغیرهای حالت متفاوت وجود دارد( بســیار زمانبر می  باشد. راه حل پیشنهادی 
اســتفاده از کتابخانه PMAXS می  باشــد. با این رویکرد باتوجه به حالت مرجع و گام  های مناسب 
برای متغیرهای حالت، کتابخانه PMAXS تولید و در هنگام بهینه ســازی در محاسبات به دفعات 
بکارگرفته می  شــود. روش SA نیز یک روش بهینه  سازی ساده و کارآمد است که در اکثر کدهای 

تجاری همانند ROSA بعنوان روش بهینه  سازی انتخاب شده است.

 محدوده کاری:
 ،PARCS بهینه ســازی چیدمان ســوخت، پارامترهای نوترونی، پارامترهای ترموهیدرولیک، کد

PMAX کتابخانه

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
PARCS آشنایی با کاربری کد 

PMAXS آشنایی با نحوه تولید کتابخانه 
 طراحی و پیاده  سازی زیرروال تولید ورودی کد PARCS برای چیدمان مشخص
 طراحی و پیاده  سازی زیرروال استخراج پارامترهای نوترونیک و ترموهیدرولیک 

SA طراحی و پیاده  سازی زیرروال محاسبه تابع هدف و ایجاد حلقه بهینه سازی باروش 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 45کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای44

امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
PARCS کد 

PMAXS مولد کتابخانه 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های 
اتمی/ معاونت محاسبات پیشرفته

95-S-NM -128کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 45کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای44

عنوان تحقیق:
PMAXS برای کتابخانه CDF و ADF طراحی و پیاده سازی الگوریتم تولید پارامترهای

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
کتابخانه PMAXS حاوی داده  های مورد نیاز برای کد PARCS برای انجام محاسبات حالت گذرای 
کوتاه مدت و بلند مدت می  باشــد. در حال حاضر این کتابخانه با استفاده از کد WIMS تولید شده 

است ولی پارامترهای اختیاری و مهم: 
 CornerPoint discontinuity factor)CDF(و Assembly Discontinuity Factors)ADF(
در آن موجود نمی  باشــند. این پارامترها برای مســائلی که شیب شار زیاد باشد، مانند مجتمع  های 
حاشیه قلب، و یا راکتورهای حاوی سوخت  های MOX، اهمیت زیادی دارند. بیشترین کاربرد این 
پارامترها برای نواحی بازتابنده  ها می  باشدکه وجود آنها باعث افزایش دقت محاسبات قلب می  شود. 
از آنجا که این داده  ها معموال توســط کدهای سلولی تولید نمی  شوند لذا از روش  های ثانویه برای 
تولیــد آنهــا باید بهره برد. کد GENPMAXS برای تولید ایــن داده  ها معادله پخش را در یک و 
دو بعد )به ترتیب برای پارامترهای ADF وCDF( حل کرده و با الگوریتمی خاص ســطح مقاطع 

پراکندگی را اصالح می  نماید.

 محدوده کاري:
PMAX محاسبات قلب راکتور، کتابخانه

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه: 
GENPMAXS در کد CDF و ADFمطالعه روش تولید پارامترهای 
 مطالعه سایر روش  ها برای تولید این پارامترها و یافتن روش بهینه

 طراحی الگوریتم انجام محاسبات و تولید این داد ه  ها
CDF و ADF موجود با پارامترهای PMAXS توسعه کد جهت به روزرسانی کتابخانه 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 کامپیوتر پرسرعت

PMAXS کتابخانه استاندارد 
سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های 
اتمی/ معاونت محاسبات پیشرفته

95-S-NM -129کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان تحقیق: 
ارائه روش هیبرید برای تخمین فرکانس وقوع حادثه از دست رفتن شبکه برق خارجی به نیروگاه های 

PSA1 هسته ای، با کمک تحلیل رفتار دینامیکی شبکه برق متصل به نیروگاه و ابزارهای تحلیل

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
از دســت رفتن منبع برق خارجی به نیروگاه هســته اي )LOOP( به عنوان رویداد آغازگر و در پی 
آن احتمال از دســت رفتن شبکه داخلی ) SBO( از حوادثی هستند که در تحلیل احتماالتی ایمنی 
)PSA(، مورد بررســی قرار می گیرند و دارای سهم قابل توجهی در فرکانس ذوب قلب می باشند. 
حادثه فوکوشــیما به عنوان یک SBO زنگ خطری برای دیگر کشــورها بــرای تحلیل اثرات و 
جوانب وقوع چنین حادثه ای می باشــد. فرکانس وقوع این رخداد در یک نیروگاه هسته اي خاص، 
از یکســو به عوامل متعددی نظیر ســاختار و توپولوژی شــبکه برق متصل به نیروگاه و از سوی 
دیگر به طراحی داخلی نیروگاه وابســته اســت. بنابراین، الزم اســت دینامیک شبکه برق رسانی 
 به نیروگاه، در هنگام وقوع حاالت گذرا مورد مطالعه قرار گیرد و درخت های ســاختاری و بنیادی

)Rooted Tree and Functional Tree( با تکیه بر نتایج بدست آمده از مدلسازی رفتار لحظه ای 
شــبکه برق رسانی موجود، تشــکیل شــوند. در حال حاضر روش های موجود در دنیا بر تخمین 
فرکانس LOOP عمدتًا مبتنی بر روش های گذشــته نگر هســتند، این مورد برای کشوری مثل 
آمریکا که تعداد نیروگاه های هسته اي و طول عمر آنها نسبتًا زیاد است تا حدودی مناسب است اما 

برای کشوری مثل ایران مناسب نیست. 
در ایــن پایان نامه روشــی ســاختاری و ترکیبی برای محاســبه فرکانــس LOOP و SBOبرای 
نیروگاه های هســته اي با تحلیل رفتار دینامیکی شــبکه برق متصل به نیروگاه و ابزارهای تحلیل 

PSA ارائه خواهد شد. همچنین یک مطالعه موردی برای نیروگاهIR -360 انجام خواهد شد. 

 محدوده کاري:
محدوده کاری این تحقیق در حیطه تحلیل رویدادهای آغازگر PSA برای حوادث داخلی می باشد. 

مطالعه موردی بر روی نیروگاه IR -360 انجام خواهد شد. 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
SBO و LOOP ارائه روش هیبرید برای تخمین فرکانس 

IR -360 برای نیروگاهSBO و LOOP تخمین فرکانس وقوع 
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 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
IR -360 نیروگاه PSAR & PSA مدارك 

IR -360 نقشه های شبکه توزیع برق مرتبط با نیروگاه 
 داده های خرابی تجهیزات شبکه سراسری برق
Risk Spectrum & Dig SILENT نرم افزار 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت 
نیروگاه های اتمی/ معاونت طراحی 

و مهندسی
95-S-NM -130 مهندسی هسته اي

دکتریمهندسی برق 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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1- Loss of Ultimate Heat Sink

عنوان تحقیق: 
بررسی و ارزیابی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوشهر در برابرحادثه LUHS1 جهت تهیه دستورالعمل های 

بهره برداری

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
منبع برداشــت حرارت نهایی نیروگاه و تجهیزات مرتبط به عنوان آخرین مرحله برداشت حرارت 
باقی مانده سیســتم های نیروگاه می باشند. وظیفه منبع برداشــت حرارت نهایی، انتقال حرارت 
باقی مانده در شــرایط عملکرد نرمال، خاموشی و حادثه می باشد. مهمترین وظایف این سیستم 
عبارتند از خنک کاری قلب راکتور، اســتخر ســوخت )fuel pool(، سیســتم های ایمنی و دیگر 
تجهیزات. دو سیســتم بسیار مهم در برداشت حرارت نهایی عبارتاست از: 1- سیستم آب خنک 
کاری دریا )VE( و 2- سیســتم های مربوط به خنک کاری تجهیزات مدار اول )TF( که شــامل 
پمپ های خنک کننده مدار اول، سیســتم برداشت حرارت اضطراری، سیستم خنک کاری استخر 
ســوخت و.... می باشــد. بنابراین در زمان حادثه، منبع برداشت حرارت نهایی نقش بسیار مهمی 
را جهت پیشگیری حادثه شــدید به دنبال حوادث طبیعی ایفا می نماید. پس از حادثه فوکوشیما 
مدارکی تحت عنوان درس های گرفته شــده از فوکوشیما تدوین گردید که دراین مدارك، حادثه 
از دســت رفتن منبع برداشــت حرارت نهایی )LUHS( به عنوان یکی از حوادث مهم نیروگاهی 
به دنبال حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است. به منظور باال بردن سطوح ایمنی نیروگاه های 
هســته اي در برابر حوادث طبیعی تعدادی از نیروگاه ها در قالب برنامه اســترس تست به بررسی 
و بازبینی سیســتم های ایمنی در برابر این دســته از حوادث پرداخته انــد. در ادامه جهت بهبود 
سطوح ایمنی و قرار نگرفتن نیروگاه در شرایط بسیار وخیم )severe accident( در برابر حوادث 
طبیعی تجهیزات portable لحاظ گردیده اســت. هدف از انجام پروژه مذکور نیز ارزیابی ایمنی 
نیروگاه بوشــهر در برابر حوادث LUHS به دنبال حوادث طبیعی مانند زلزله و سونامی و تدوین 
دســتورالعمل های بهره برداری می باشد. جهت مقابله نیروگاه بوشــهر در مواقع حوادث طبیعی 
تعدادی از تجهیزات مهم portable نظیر دیزل ژنراتور و دیزل پمپ نیزخریداری گردیده است. 
بنابراین جهت انجام این پروژه الزم اســت ضمن شناسایی و آشنایی کامل با سیستم های ایمنی 
نیروگاه بوشهر در ابتدا یک آنالیز و ارزیابی اولیه ایمنی در برابر حادثه LUHS به وسیله کدهای 
معتبر ترموهیدرولیکی انجام داد. ســپس سناریوها و دستورالعمل های الزم در برابر حادثه مذکور 
با توجه به تجهیزات خریداری شــده تدوین و در ادامه به واســطه محاسبه مجدد و تحلیل های 
ترموهیدرولیکی برنامه زمان بندی تهیه گردد. در انتها با توجه به دســتورالعمل ها و ســناریوهای 
متفاوت بررسی شده، بهینه ترین آنها از لحاظ فنی ، زمانی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. 
ضرورت انجام این پروژه توســط WANO مورد تاکید قرار گرفته اســت و با توجه به تجهیزات 

ســیار تهیه شده نیاز به تدوین دستورالعمل های بهره برداری می باشد.
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 محدوده کاري:
آشنایی کامل با سیستم های ایمنی مدار اول و دوم 
 سیستم های برداشت حرارت نهایی نیروگاه بوشهر 

 آشنایی با حادثه فوکوشیما و ارزیابی مجدد سیستم های ایمنی  سایر نیروگاه ها 
 آشنایی با تجهیزات قابل حمل خریداری شده نیروگاه بوشهر 

SAPHIRE یا Relab آشنایی با کدهای
SCDAP/RELAP5 یا RELAP5 آشنایی و تسلط بر کدهای ترموهیدرولیکی نظیر 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
بــا  مواجهــه  در  بین المللــی  معیارهــای  و  بررســی دســتورالعمل ها، شــرایط، ضوابــط   

حوادث طبیعی 
 PORTABLE با توجه به تجهیزات LUHS مربوط به حادثه EVENT TREE تدوین و بررسی 

تهیه شده 
 بررسی ترموهیدرولیکی حادثه LUHS در سایر نیروگاه های مشابه

 شبیه ســازی حادثه از دســت رفتن منبع برداشــت حرارت نهایی نیروگاه بوشــهر به وسیله کد 
Relap/SCDAP یا Relap

 به دســت آوردن پارامترهای مهم ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان در طی حادثه 
LUHS )بدون استفاده از تجهیزات قابل حمل(

 تهیه و تدوین دســتورالعمل های متفاوت در برابر حادثــه LUHS با توجه به نتایج آیتم قبلی و 
تجهیزات قابل حمل نیروگاه بوشهر 

 شبیه ســازی سناریوهای در نظر گرفته شده جهت مواجهه با حادثه LUHS در نیروگاه بوشهر و 
به دســت آوردن پارامترهای مهم ترموهیدرولیکی با گذشــت زمان جهت تهیه برنامه زمان بندی 

اتصال تجهیزات 
 بهینه ســازی دســتورالعمل های متفاوت تهیه شــده در مواجهه با حادثه LUHS از نظر زمانی، 

اقتصادی و فنی
 تهیه گزارش جامع و ارائه پروژه

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 سیستم کامپیوتر با قابلیت پردازش موازی

 مدارك درس های گرفته شده از فوکوشیما 
 دستورالعمل ها و مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه بوشهر در شرایط حوادث فراتر از طراحی 

 دستورالعمل های مرتبط با تجهیزات خریداری شده جهت مواجهه با حوادث طبیعی



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 51کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای50 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 50

SHPHIRE و Relab نظیر PSA کدهای 
 SCDAP/Relap5 یاRelap5 کدهای ترموهیدرولیکی نظیر 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسین مشاور افق 
هسته اي/ معاونت فرآیند های 

هسته اي
95-O-NM -131دکتری مهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان تحقیق: 
تدوین ســناریوی حادثه )station black out )SBO جهت اجرای برنامه اســترس تست نیروگاه 

بوشهر

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
در ماه مارس ســال 2011 و در پی حادثه فوکوشــیما تصمیم گرفته شــد که کلیه نیروگاه های 
هسته ای اتحادیه اروپا از لحاظ ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرند)Stress test(. حادثه فوکوشیما اثبات 
نمود که وقوع رویداد حوادث وخیم با احتمال بســیار پایین نیز امکان پذیر می باشــد. حادثه آغازگر 
در این واقعه ســونامی بود که باعث از دست رفتن سیستم تغذیه الکتریکی نیروگاه و خنک کننده 
راکتور گردید. دیزل ژنراتورهای اضطراری که در سطح تراز دریا قرار داشتند به وسیله سیل ناشی 
از سونامی پس از گذشت یک ساعت از وقوع حادثه از دست رفتند. اتحادیه اروپا براین اساس اقدام 
بــه ارزیابی ایمنی نیروگاه های خود به دنبال دو حادثه طبیعی زمین لرزه و ســیل نمود. در نیروگاه 
بوشهر نیز به عنوان یک نیروگاه هسته ای مقرر گردید که برنامه استرس تست جهت حفظ ایمنی 
بیشــتر نیروگاه در برابر حوادث طبیعی اجراگردد. جهت اجرای برنامه استرس تست نیروگاه بوشهر 
الزم اســت که عالوه بر آشنایی با تجارب سایرکشورها، اســتانداردها و دستورالعمل های مرتبط، 
ســناریوهای الزم جهت اجرای برنامه تدوین گردد تا بتوان برنامــه مورد نظر را موافق و همگام 
با اســتانداردهای معتبر روز دنیا پیاده ســازی نمود. این حادثه به جهت اینکه ممکن است منجر به 
خرابی محفظه ایمنی شــده و به دنبال آن باعث پخش و انتشــار مواد رادیواکتیو به بیرون شود از 
 AC شامل از دست رفتن کامل تمامی منابع برق SBO نقطه نظر ایمنی بسیار مهم می باشد. حادثه
خارج از نیروگاه، سیســتم تامین برق داخلی نیروگاه و سیستم تأمین برق اضطراری می گردد. پس 
از وقوع حادثهSBO در نظر گرفته شده در برنامه استرس تست خنک کاری دو قسمت نیروگاه بسیار 
مهم می باشد : 1- استخر ســوخت که حاوی سوخت های مصرف شده می باشد و 2- قلب راکتور 
که گرمای ناشــی از پاره های شــکافت در آن تولید می گردد. بر این اساس NRC ازنیروگاه های 
هســته اي درخواست نموده است که Flexibility و Diversity نیروگاه های خود را جهت مواجهه 
با حوادث طبیعی مانند ســیل و زمین  لرزه  های شــدیدکه معموال منجر به حادثه SBO می شوند 
را ارتقاءدهند. همچنین در این خصوص WANO از کشــورهای عضو درخواســت نموده است تا 
برنامه استرس تست را اجرا نمایند. در این راستا برای نیروگاه بوشهر نیز تعدادی از تجهیزات سیار 
خریداری شده است که برای بهره برداری از آنها دستورالعملی تهیه نگردیده است. بنابراین در این 
پروژه باید ســناریوهای متفاوت در مواجهه با حادثه مذکور را بررســی نمود و برای آنها با توجه به 
آنالیز ترموهیدرولیکی و نوترونیک برنامه زمان بندی و دستورالعمل بهره برداری تهیه نمود. در واقع 
پروژه مذکور کاربردی بوده و در راستای ارتقای ایمنی نیروگاه بوشهر در برابر حوادث طبیعی شدید 
می باشــد که نیازمند به تهیه دســتورالعمل های  بهره برداری می باشد. درخصوص حادثه SBO در 

نیروگاه بوشهر توجه به نکات زیر ضروری است:



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 52

خنک سازی استخر سوخت که از طریق کانال سیستم برداشت حرارت باقی مانده مربوط به استخر 
سوخت )TH( باید انجام پذیرد. 

) TH خنک ســازی  قلب  راکتور که از طریق یکی ازکانالهای سیســتم برداشت حرارت باقی مانده
الزامًا متفاوت با کانال مورد اســتفاده جهت خنک سازی استخر سوخت)، سیستم برداشت حرارت 
تجهیزات )TF( و سیســتم خنک کاری آب دریا )VE( انجام می گردد. بنابراین هدف از این پروژه 
در ابتدا ارزیابی و بررســی ترموهیدرولیکی نیروگاه بوشــهر در برابر حادثه SBO به وسیله کدهای 
معتبر در این زمینه مانند کد Relap می باشــد. در ادامه با توجه به تجهیزات در نظر گرفته شــده 
برای اجرای برنامه اســترس تست، ســناریوها و برنامه زمان بندی تدوین می گردد. در نهایت پس 
از ارزیابی مجدد ایمنی نیروگاه به وســیله کدهای معتبر ترموهیدرولیکی نظیر Relap بهینه ترین 

سناریو از لحاظ اقتصادی، فنی و زمانی تعیین می گردد. 

 محدوده کاري: 
 خنک سازی استخر سوخت

 آشنایی کامل با اجزا مدار اول و دوم نیروگاه بوشهر
SBO آشنایی با سیستم های ایمنی نیروگاه بوشهر در مواجهه با حادثه 

SBO آشنایی با برنامه استرس تست سایر نیروگاه ها در مواجهه با حادثه 
SAPHIRE یا Relap آشنایی با کدهای 

SCDAP/RELAP5 یا RELAP5 آشنایی با کد های ترموهیدرولیکی مانند کد 

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
Fukushima  بررسی مدارك مربوط به استرس تست تحت عنوان درس های گرفته شده از 

 بررسی برنامه استرس تست در سایر کشورها و نیروگاه های مشابه 
 بررسی و تدوین EVENT TREE حادثه SBO با توجه به تجهیزات سیار نیروگاه بوشهر

Relap/SCDAP یا Relap به وسیله کد SBO شبیه سازی حادثه 
 تعیین زمان رسیدن پارامترهای ترموهیدرولیکی مهم مدار اول و دوم به نقاط بحرانی 

 تدوین سناریوهای متفاوت به دنبال حادثه SBO با توجه به تجهیزات FLEX نیروگاه بوشهر 
 محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار اول و دوم با گذشت زمان و تعیین برنامه زمان بندی 

به کارگیری تجهیزات FLEX نیروگاه بوشهر
 تعیین بهترین سناریو به دنبال حادثه SBO با توجه به کارگیری تجهیزات FLEX نیروگاه بوشهر 

 تهیه گزارش جامع و ارائه



53کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 سیستم کامپیوتری با قابلیت پردازش موازی
BDBA دستورالعمل های مربوط به حوادث 

 کاتالوگ های مربوط به تجهیزات FLEX خریداری شــده جهت اجرای برنامه اســترس تست 
نیروگاه بوشهر

SAPHIRE و Relap نظیر PSA کدهای 
SCDAP/RELAP5 یا RELAP5 کدهای 

 مدارك تحلیل ایمنی و فنی نیروگاه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسین مشاور افق 
هسته ای/ معاونت فرآیندهای 

هسته ای 
95-O-NM -132دکتری مهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 55کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای54

عنوان تحقیق: 
تهیه کد COCWFT(Change Of Composition With Flux Time( جهت بررسی تغییرات 

flux time )burn up( ایزوتوپ های مهم مواد تشکیل دهنده سوخت براساس

 شرح مختصری از پروژه و اهمیت آن:
 σ ، υ ، α پارامترهای اولیه نظیر ،PWR در این پروژه با توجه به اطالعات در دســترس یک نیروگاه
و... بررسی می گردد. سپس تغییرات ایزوتوپ های مهم پلوتونیوم و اورانیوم در نظر گرفته می شود. جهت 
بررســی این تغییرات باید معادالت حاکم برهر یک از این ایزوتوپ ها بررسی گردد. این معادالت باید 
به صورت همزمان حل شــوند تا مقدار هر یک از این ایزوتوپ ها به دست آورده شود. جهت حل این 
معادالت کوپل شده باید از نرم افزارهای محاسبات ریاضی قوی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. 
در راستای انجام این پروژه باید از کد های برنامه نویسی قوی که از Graphical User Interface نسبتًا 
خوبی نیز برخوردار می باشد استفاده نمود. پس از برنامه نویسی و حل این معادالت، می توان با وارد کردن 

flux time مقدار هر یک از ایزوتوپ های مورد نظر را به صورت گرافیکی مشاهده نمود.

 محدوده کاری:
محدوده کاری شــامل قلب راکتور، آشنایی با مباحث سوخت، آشنایی با محاسبات عددی پیشرفته 

و برنامه نویسی 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسی معادالت حاکم بر هریک از ایزوتوپ های مورد نظر 

 بررسی روش های 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 های سوخت قلب راکتور بوشهر

 آشنایی با مباحث و فرآیند های سوخت
 محاسبات عددی 

 کد برنامه نویسی با graphical user interface مناسب

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسین مشاور افق 
هسته اي/ معاونت فرآیندهای 

هسته ای 
95-O-NM -134کارشناسی ارشد مهندسی هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 55کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای54

عنوان تحقیق: 
تحلیل ترموهیدرولیکي حادثه به وقوع پیوسته در مخزن هوازداي نیروگاه هسته اي بوشهر ناشي از 

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

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
یکــي از تجهیزات اصلي مدار دوم نیروگاه هســته اي بوشــهر هوازدا )دي ایرتور( مي باشــد که 
وظیفه جداســازي گازهاي محلــول در آب را بر عهده دارد. به دلیل وقوع شــوك هاي حرارتي 
و ترموهیدرولیکــي، تجهیــزات و اتصاالت آن همواره زیر تنش قــرار دارد. هرگونه بهره برداري 
نامناســب یا پدیدآمدن ایــرادي در نازل ها موجب واردآمدن نیروهاي با مقیاس بزرگ شــود که 
مي تواند به تخریب خود تجهیز یا اتصاالت آن بینجامد. در این پروژه تالش خواهد گردید تا تحلیل 
و آنالیز کاملي از حادثه پیش  آمده در ســال هاي گذشــته که منجر به خم  و کنده شدن تکیه گاه ها 

شده است، به دست آید.

 محدوده کاري:
به دلیل اینکه این تجهیز از تولیدات شــرکت KWU آلمان مي باشــد، موضوع قدیمي شدن آن از 
اهمیت باالیي برخوردار اســت به گونه اي که هر نوع آسیب مي تواند باعث خارج شدن نیروگاه از 
مدار و خاموشــي دراز مدت آن شــود. بنابرین انجام این کار مي تواند به تهیه پیشنهادات اقدامات 
اصالحــي جهت بهره برداري ایمن و مطمئن ایــن تجهیز مهم و نهایتًا بهره برداري نیروگاه کمک 

نماید. 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تحلیل تئوري حادثه ) تحلیل فیزیکي فرآیند و توسعه معادالت حاکم(

 برآورد نیروهاي وارد بر مخزن ناشي از بروز پیشامد یاد شده
 مدل سازي نرم افزاري و تحلیل نتایج 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مهندسی مکانیکN-NM-136-95مدیریت امور مهندسي
کارشناسي ارشدمهندسي هسته اي )راکتور(

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 57کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای56

عنوان تحقیق:
تعیین و بروزرســانی پارامترهای قابلیت اطمینان سیســتم VE با اســتفاده از روش Bayesian و 

SAPHIRE محاسبه احتمال خرابی آن با نرم افزار

 هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق، بروزرســانی پارامترهای قابلیت اطمینان تمامی اجزاء سیســتم خنک کننده 
)VE( با اســتفاده از روش Bayesian و محاســبه فرکانس خرابی سیســتم با استفاده از نرم افزار 

SAPHIRE و مقایسه با داده های طراحی می باشد.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
سیســتم ها و تجهیزات یک نیروگاه اتمی در طی بهره برداری و با گذشــت زمان در حال تغییر 
می باشــند. این تغییرات می تواند تغییرات ناشــی از مدرنیزاســیون، تغییر در دســتورالعمل های 
بهره برداری و کنترل حوادث و غیره باشــد. جهت تحلیل های ایمنی الزم است مدل های مربوطه 
 بر اســاس آخرین تغییــرات رخ داده در نیروگاه بــروز و تحلیل های ایمنی بر اســاس آن انجام

)Living PSA( و ســطح ایمنی نیروگاه در زمان بهره برداری مشــخص و تعیین شــود. در این 
خصوص، با توجه به اینکه تحلیل های PSA نیروگاه بوشهر در مرحله طراحی و بر اساس اطالعات 
طراحی انجام شــده است، الزم اســت این تحلیل ها با توجه به تغییرات ایجاد شده در زمان بهره 

برداری )تغییرات فیزیکي، فرسودگی، تغییر در دستورالعمل ها، مدرنیزاسیون و ...( بروز شود.
در پروژه حاضر تهیه مدل PSA جهت سیستم VE نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس آخرین تغییرات 
انجام شــده در آن و محاســبه پارامترهای قابلیت اطمینان آن با اســتفاده از روش Bayesian و 

محاسبه احتمال خرابی آن با نرم افزار SAPHIRE مد نظر می باشد.

 محدوده کاری:
کلیه تجهیزات سیستم VE نیروگاه 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 آشنایی با نرم افزار SAPHIRE و مدارك PSA نیروگاه

 مدل سازی سیستم VE توسط نرم افزار SAPHIRE با استفاده از داده های طراحی 
 VE جمع آوری داده های بهره برداری سیستم 

 بروزرسانی پارامترهای قابلیت اطمینان سیستم VE با استفاده از روش Bayesian مناسب
 SAPHIRE با پارامترهای بروزشده توسط نرم افزار VE مدل سازی مجدد سیستم 

 مقایسه و نتیجه گیری 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 57کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای56

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
VE دسترسي به ژورنال های ثبت عیب، تست، تعمیرات و نگهداری و نصب تجهیزات سیستم

مراجع و منابع:
[1]IAEA, “Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA)”, TECDOC-1106, 
1999.
[2]IAEA, “Regulatory review of Probabilistic Safety Assessment (PSA) 
Level-1”, TECDOC-1135, 2000.
[3]Atomenergoproekt, «BNPP Probabilistic Safety Assessment, level 1», 
revision 0, Joint Stock Company, 2014.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-NM-145کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 59کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای58

عنوان تحقیق:
طراحی و ســاخت دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی گازهای نادر اکتیو موجود در 

هوای خروجی از استک نیروگاه های اتمی

 هدف تحقیق:
هدف از این پروژه، دســت یابی به دانش طراحی یک دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته 

حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا و و ساخت این دستگاه می باشد. 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
بــا توجه به اینکه یکــی از کاربرد های تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی، اســتفاده از آن جهت 
آشکارســازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوای خروجی استک 
نیروگاه می باشــد، انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی سازی دانش فنی آن از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. در این راســتا این پروژه شــامل دو مرحله طراحی ) توسعه الگوریتم های 
محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار هندسی، طراحی برد الکترونیک(، ساخت تجهیزات و 
پیاده سازی الگوریتم های محاسبات اکتیویته بر روی آن می باشد. در این خصوص الزم است فرایند 
جریان گازهای نادر در محفظه اندازه گیری دســتگاه مدل ســازی شده و بر اساس آن تابع پاسخ 
آشکارساز دستگاه محاسبه گردد. سپس الگوریتم های محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس داده های 
دریافت شــده از آشکارساز توسعه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی 
خواهد شد. همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و 

تست دستگاه انجام می شود. 

 محدوده کاری:
این پروژه محدود به توســعه الگوریتم های محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار فیزیکی 
و چیدمان اجزای دســتگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدســت آمده از شبیه سازی های پرتوی، 
طراحی برد الکترونیکی دستگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیاده سازی الگوریتم های ریاضیاتی 

بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکل های خروجی اطالعات می باشد. 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 فعالیت های کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر می باشند:

 مطالعه ساختار های اجزای دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی گازهای نادر 
بتازای موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه های اتمی؛

 مطالعه ریاضیات مرتبط با محاســبه اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا از روی 
داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛

 توســعه الگوریتم های ریاضیاتی محاســبه اکتیویته حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا از 
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روی داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛
 طراحی ســاختار فیزیکی دســتگاه، چیدمان آشکارســاز و محفظه اندازه گیری آن، اتصاالت و 

ارتباطات میان اجزای دستگاه؛
 طراحی برد الکترونیک دستگاه، شامل برد تقویت کننده، برد تحلیل گر چند کاناله و برد محاسبات 

اکتیویته از روی داده های آشکارساز؛
 برنامه نویسی و پیاد سازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید در 

هوا بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
 تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمت های مرتبط؛

 ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحی ها؛
 ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛

 راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تست های آزمایشگاهی؛
 در صورت امکان، راســتی آزمایی کارکرد دســتگاه با نصب در اســتک نیروگاه و مقایسه نتایج 

اندازه گیری آن با دستگاه های متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
 این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر می باشد:

 اطالعات موردی اندازه گیری شده توسط دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی 
گازهای نادر بتازای موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛

 امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
 امکان تست دستگاه ساخته شده در آزمایشگاه مناسب؛

 امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.

 مراجع و منابع:
دفترچه های راهنما و بروشور های دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی گازهای 

نادر بتازای موجود در هوا؛
کتاب ها، مقاالت و مدارك مرتبط با طراحی و ســاخت دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته 

حجمی گازهای نادر بتازای موجود در هوا؛
داده های مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-NM-146 مهندسی هسته ای
کارشناسی ارشد)برق /الکترونیک(

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان تحقیق:
طراحی و ســاخت دستگاه آشکارســازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی ذرات معلق رادیواکتیو در 

هوای خروجی از استک نیروگاه های اتمی

 هدف تحقیق:
هدف از این پروژه، دست یابی به دانش طراحی دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی 

ذرات معلق آلفازا و بتازای موجود در هوا و ساخت این دستگاه می باشد. 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
بــا توجه به اینکه یکــی از کاربرد های تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی، اســتفاده از آن جهت 
آشکارســازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی ذرات معلــق آلفازا و بتازای موجود در هوای خروجی 
اســتک نیروگاه می باشد، انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی سازی دانش فنی آن از 
اهمیت زیادی برخوردا است. در این راستا این پروژه شامل دو مرحله طراحی ) توسعه الگوریتم های 
محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار هندسی، طراحی برد الکترونیک(، ساخت تجهیزات و 
پیاده سازی الگوریتم های محاسبات اکتیویته بر روی آن می باشد. در این خصوص الزم است فرایند 
نشست ذرات معلق بر روی فیلترهای دستگاه مدل سازی شده و بر اساس آن تابع پاسخ آشکارساز 
دستگاه محاســبه گردد. سپس الگوریتم های محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس داده های دریافت 
شده از آشکارساز توســعه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی خواهد 
شــد. همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و تست 

دستگاه انجام می شود. 

 محدوده کاری:
این پروژه محدود به توســعه الگوریتم های محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار فیزیکی 
و چیدمان اجزای دســتگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدســت آمده از شبیه سازی های پرتوی، 
طراحی برد الکترونیکی دستگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیاده سازی الگوریتم های ریاضیاتی 

بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکل های خروجی اطالعات می باشد. 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
فعالیت های کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر می باشند:

 مطالعه ســاختار های اجزای دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی ذرات معلق 
رادیواکتیو موجود در هوا؛

 مطالعه ریاضیات مرتبط با محاســبه اکتیویته حجمی ذرات معلــق اکتیو موجود در هوا از روی 
داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛

 توسعه الگوریتم های ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی ذرات معلق اکتیو موجود در هوا از روی 
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داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛
 طراحی ســاختار فیزیکی دستگاه، چیدمان آشکارساز و فیلترهای آن، اتصاالت و ارتباطات میان 

اجزای دستگاه؛
 طراحی برد الکترونیک دستگاه، شامل برد تقویت کننده، برد تحلیل گر چند کاناله و برد محاسبات 

اکتیویته از روی داده های آشکارساز؛
 برنامه نویسی و پیاد سازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی ذرات معلق اکتیو در هوا 

بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
 تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمت های مرتبط؛

 ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحی ها؛
 ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛

 راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تست های آزمایشگاهی؛
 در صورت امکان، راســتی آزمایی کارکرد دســتگاه با نصب در اســتک نیروگاه و مقایسه نتایج 

اندازه گیری آن با دستگاه های متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
 این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر می باشد:

 اطالعات موردی اندازه گیری شده توسط دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی 
ذرات معلق رادیواکتیو موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛

 امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
 امکان تست دستگاه ساخته شده در آزمایشگاه مناسب؛

 امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.

 مراجع و منابع:
دفترچه های راهنما و بروشور های دســتگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی ذرات 

معلق رادیواکتیو موجود در هوا؛
کتاب ها، مقاالت و مدارك مرتبط با طراحی و ســاخت دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته 

حجمی ذرات معلق رادیواکتیو موجود در هوا؛
داده های مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-NM-147مهندسی هسته ای
کارشناسی ارشد)برق /الکترونیک(

نوع پروژه:  فني    مطالعاتي     طراحي    نرم افزاري و شبیه سازي     ساخت 
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عنوان تحقیق:
طراحی و ساخت دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید در هوای 

خروجی از استک نیروگاه های اتمی

 هدف تحقیق:
هدف از این پروژه، دست یابی به دانش طراحی دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی 

رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوا و ساخت این دستگاه می باشد. 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
بــا توجه به اینکه یکــی از کاربرد های تجهیزات مهم مونیتورینگ پرتویی، اســتفاده از آن جهت 
آشکارســازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوای خروجی استک 
نیروگاه می باشــد، انجام مطالعه و تحقیق در این خصوص و بومی سازی دانش فنی آن از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. در این راســتا این پروژه شــامل دو مرحله طراحی ) توسعه الگوریتم های 
محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار هندسی، طراحی برد الکترونیک(، ساخت تجهیزات و 
پیاده سازی الگوریتم های محاسبات اکتیویته بر روی آن می باشد. در این خصوص الزم است فرایند 
نشست رادیوایزوتوپ های ید بر روی فیلترهای دستگاه مدل سازی شده و بر اساس آن تابع پاسخ 
آشکارساز دستگاه محاسبه گردد. سپس الگوریتم های محاسبه اکتیویته حجمی بر اساس داده های 
دریافت شــده از آشکارساز توسعه یافته که در مراحل بعدی بر روی پروسسور دستگاه پیاده سازی 
خواهد شد. همچنین طراحی فیزیکی دستگاه و چیدمان نسبی اجزاء دستگاه و در نهایت ساخت و 

تست دستگاه انجام می شود. 

 محدوده کاری:
این پروژه محدود به توســعه الگوریتم های محاســبات اکتیویته حجمی، طراحی ساختار فیزیکی 
و چیدمان اجزای دســتگاه طبق پارامترهای بهینه پرتوی بدســت آمده از شبیه سازی های پرتوی، 
طراحی برد الکترونیکی دستگاه جهت انجام محاسبات الزم و پیاده سازی الگوریتم های ریاضیاتی 

بر روی پروسسور مرکزی آن و تعیین پروتکل های خروجی اطالعات می باشد. 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
فعالیت های کلی مورد نیاز در این پژوهش به قرار زیر می باشند:

 مطالعــه ســاختار های اجــزای دســتگاه های آشکارســازی و اندازه گیــری اکتیویته حجمی 
رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه های اتمی؛

 مطالعه ریاضیات مرتبط با محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوا از روی 
داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛

 توســعه الگوریتم های ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوا از 
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روی داده  های اندازه گیری شده توسط آشکارساز دستگاه؛
 طراحی ســاختار فیزیکی دستگاه، چیدمان آشکارساز و فیلترهای آن، اتصاالت و ارتباطات میان 

اجزای دستگاه؛
 طراحی برد الکترونیک دستگاه، شامل برد تقویت کننده، برد تحلیل گر چند کاناله و برد محاسبات 

اکتیویته از روی داده های آشکارساز؛
 برنامه نویسی و پیاد سازی الگوریتم ریاضیاتی محاسبه اکتیویته حجمی رادیوایزوتوپ های ید در 

هوا بر روی پروسسور برد اصلی دستگاه؛
 تهیه لیست تجهیزات و لیست قیمت های مرتبط؛

 ساخت بردهای الکترونیک بر اساس طراحی ها؛
 ساخت کلی دستگاه بر اساس طراحی؛

 راستی آزمایی کارکرد دستگاه با انجام تست های آزمایشگاهی؛
 در صورت امکان، راســتی آزمایی کارکرد دســتگاه با نصب در اســتک نیروگاه و مقایسه نتایج 

اندازه گیری آن با دستگاه های متناظر موجود در نیروگاه اتمی بوشهر.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
این پژوهش نیازمند دستیابی به منابع زیر می باشد:

 اطالعات موردی اندازه گیری شده توسط دستگاه های آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته حجمی 
ید رادیواکتیو موجود در هوای خروجی از استک نیروگاه اتمی بوشهر؛

 امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه؛
 امکان تست دستگاه ساخته شده در آزمایشگاه مناسب؛

 امکان تست دستگاه در داخل استک نیروگاه اتمی بوشهر.

 مراجع و منابع:
دفترچه های راهنما و بروشــور های دســتگاه های آشکارســازی و اندازه گیــری اکتیویته حجمی 

رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوا؛
کتاب ها، مقاالت و مدارك مرتبط با طراحی و ســاخت دستگاه آشکارسازی و اندازه گیری اکتیویته 

حجمی رادیوایزوتوپ های ید موجود در هوا؛
داده های مرتبط از نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-NM-148 مهندسی هسته ای
کارشناسی ارشد)برق /الکترونیک(

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 65کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای64

عنوان تحقیق:
آنالیز خســتگی حرارتی در جریان سیال گذرا از اتصال T شکل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی 

بوشهر

 هدف تحقیق:
تخمین عمر باقیمانده اتصال T شکل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
در اتصال های T شکلی که دمای دو سیال ورودی به آن دارای اختالف چشمگیری باشد، در ناحیه 
اختالط دو جریان در خروجی اتصال، گردابه  های جریان ایجاد می  شوند. در اثر این گردابه  ها جدار 
داخلی لوله دچار نوسان دمایی می  شود. در نتیجه این نوسان دمایی، در سطح داخلی لوله تنش  های 
نوسانی ایجاد می  شود که باعث بروز پدیده خستگی چرخه باال و در نهایت شکست آنها می  شود. در 
طی این تحقیق بر اساس داده  های مربوط به جنس مواد محل اتصالT، پارامترهای سیال عبوری 

از آن و نحوه تغییرات دمای سیال، عمر باقیمانده اتصال تخمین زده می  شود.

 محدوده کاری:
اتصاالت T شکل دارای اختالف دمای باال

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
تخمین عمر باقیمانده اتصال T شــکل خط تغذیه مدار دوم نیروگاه اتمی بوشــهر با کمک آنالیز 

خستگی چرخه باال

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
استفاده از آنالیز CFD در انجام این تحقیق ضروری می  باشد.

 مراجع و منابع:
مدارك و نقشه های موجود و مرتبط با سیستم های مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-NM-149کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 

 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 65کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای64

عنوان تحقیق:
اتصال غیرهمجنس بین آلیاژ آلومنیوم 6061 و فوالد زنگ نزن آســتنیتی 321 به وســیله فرآیند 

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

 هدف تحقیق:
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اعم از سرعت چرخشی، سرعت پیشروی، 

زاویه انحراف، عمق فروروی ابزار و ... بر جوش پذیری، استحکام و سایر خواص مکانیکی اتصال

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
در ساخت بعضی تجهیزات نیاز به اتصال غیرهمجنس بین آلیاژ آلومنیوم و فوالد زنگ نزن می باشد. در 
این تحقیق با توجه به اختالف زیاد بین خواص مکانیکی و فیزیکی آلیاژ آلومنیوم و فوالد زنگ نزن، 
اتصال این مواد به وسیله روش های ذوبی مرسوم با چالش های بسیاری همراه است. لذا برای دستیابی 

به اتصال با خواص مکانیکی موردنظر، از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی استفاده شده است.

 محدوده کاری: 
انجام فرآیند جوشــکاری اصطکاکی اغتشاشــی روی نمونه ها، آزمایش های مختلف متالوگرافی و 

مکانیکی

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 تهیه نمونه های جوشکاری در ابعاد و ضخامت مورد نظر

 تحلیل نتایج آزمایش های مختلف صورت گرفته روی نمونه ها
 دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، آزمایشگاه متالوگرافی و خواص مکانیکی

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: -

 مراجع و منابع:
استانداردهای مربوط

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت 
نیروگاه های اتمی

97-S-NM-161کارشناسی ارشدمهندسی مواد و خوردگی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 67کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای66

عنوان تحقیق:
بررسی استراتژی های مختلف از کاراندازی تاسیسات هسته ای و انتخاب استراتژی بهینه

 هدف تحقیق:
انتخاب استراتژی بهینه از کاراندازی تاسیسات هسته ای بر اساس معیارهای مختلف فنی، اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
ویژگی های آن می توان از اســتراتژی های مختلفی برای از کاراندازی یک ســایت هسته ای بهره 
برد. با اســتفاده از تجربیات کشــورهای مختلف و همچنین بر اســاس معیارهای موثر می توان 
اســتراتژی مناسب را برای تاسیســات هسته ای در کشــور انتخاب کرد. این معیارهای می توانند 
شــامل معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و سیاسی باشند. استفاده از روش های 
مختلــف تصمیم گیری چند معیاره می تواند در انتخاب روش بهینه موثر باشــد. همچنین برچینی 
تاسیسات هسته ای در نهایت تولیدکننده پسماندهایی است که نیاز به مدیریت دارند. پسماندهایی 
که در مرحله ازکاراندازی بدست می آیند، معمواًل با نوع پسماندهایی که در مرحله بهره برداری آن 
تاسیســات تولید می شوند متفاوت می باشــند. این اطمینان باید وجود داشته باشد که سیستم ها و 
تجهیزات موردنیاز برای ازکاراندازی تاسیســات وجود داشته باشد و همچنین پیش بینی های الزم 

برای مدیریت و دفن پسماندهای حاصله وجود داشته باشد.

 محدوده کاری: 
انتخاب یکی از تاسیسات هسته ای و بررسی آن

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 انتظار می رود که در انتهای این بررســی ها اســتراتژی های مختلف از کاراندازی مورد بررســی 
قرار گیرد.همچنین معیارهای مختلف موثر در انتخاب اســتراتژی ها شناسایی شوند و با استفاده از 

روش های تصمیم گیری روشض بهینه انتخاب شود.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 

-



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 67کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای66

 مراجع و منابع:
اسناد و مدارك آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت پسمانداری صنعت
هسته ای ایران

97-W-NM-162
مهندسی هسته ای- محیط 

زیست و سایر رشته های مرتبط با 
مسایل هسته ای و مدیریتی 

کارشناسی ارشد/ 
دکتری

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 69کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای68

عنوان تحقیق:
امکان سنجی استفاده از سیستم اسپری جهت خنک سازی استخر سوخت های مصرف شده نیروگاه 

بوشهر در شرایط اضطراری

 هدف تحقیق:
بررسی امکان خنک سازی استخر سوخت با استفاده از سیستم اسپری در شرایط حوادث وخیم

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکی از راهبردهای پیشــنهادی EPRI در مدیریت حوادث وخیم، جهت برداشت حرارت از استخر 
ســوخت و جلوگیری از ذوب سوخت های مصرف شده، اســتفاده از سیستم اسپری می باشد. این 
روش به ویژه امکان خنک سازی از باال به پایین مجتمع های سوخت در شرایط کاهش سطح آب 
و هم زمان چگالش بخار موجود در محفظه ی ایمنی را فراهم می ســازد. در نیروگاه اتمی بوشهر با 
توجه به قرارگیری استخر سوخت های مصرف شده در محفظه ی ایمنی امکان به کارگیری چنین 
راهبردی وجود دارد. این مســأله حین تســت سیستم اسپری نیز مشاهده و مقدار آب وارد شده به 
استخر نیز محاسبه گردیده است. در نتیجه برداشت حرارت از استخر سوخت به کمک اسپری می 
تواند به عنوان یکی از گزینه های پیشــنهادی در مدیریت حوادث وخیم مورد اســتفاده قرار گیرد. 
برای انجام پژوهش مذکور باید محفظه ی ایمنی نیروگاه و اســتخر ســوخت های مصرف شده به 
کمک یک کد ترموهیدرولیکی مناســب شبیه ســازی گردد. در این شبیه سازی الزم است میزان 
برداشــت حرارت از مجتمع های سوخت ارزیابی و امکان خنک سازی سوخت های مصرف شده در 

شرایط اضطراری مورد مطالعه قرار گیرد.

 محدوده کاری: 
محفظه ی ایمنی، استخر ذخیره سوخت های مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر و سیستم اسپری

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 تهیه پایگاه داده 

 شبیه سازی محفظه ی ایمنی، استخر سوخت و سیستم اسپری به کمک کد مناسب
 اعتبار سنجی و صحه گذاری

 تحلیل نتایج



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 69کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای68

  امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 MELCOR کد کامپیوتری مناسب نظیر 

 داده های الزم جهت شبیه سازی استخر سوخت، محفظه ی ایمنی و سیستم اسپری

 مراجع و منابع:
مدارك طراحی نیروگاه اتمی بوشهر، گزارش ایمنی نهایی نیروگاه اتمی بوشهر، مدارك کارخانه ای 

تجهیزات سیار

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاي ایمنی
نیروگاه هاي اتمی )توانا(

97-T-NM-163کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 71کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای70

عنوان تحقیق:
آنالیز ترموهیدرولیکی به کارگیری تجهیزات ســیار در برداشــت حرارت از اســتخر سوخت های 

SBO مصرف شده نیروگاه بوشهر حین شرایط بی برقی کامل

 هدف تحقیق: 
پیشنهاد راهکار به منظور آبرســانی به استخر سوخت با توجه به شرایط و محدودیت های حوادث 

وخیم، انجام آنالیزهای کفایت 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکی از حوادثی که در محدوده استرس تست، حوادث ماوراي طراحی و حوادث وخیم مورد بررسی 
و ارزیابی قرار می گیرد، حادثه قطع کامل تمامی منابع برق AC خارج از نیروگاه، سیســتم تأمین 
برق داخلی نیروگاه و سیستم تأمین برق اضطراري می باشد. در اثر قطع کامل برق نیروگاه فرایند 
برداشــت حرارت از استخر سوخت متوقف شــده و در صورت ادامه وضعیت قطع برق، آب استخر 
شــروع به تبخیر و با گذشت زمان ســطح مجتمع هاي سوخت خشک و دماي سوخت افزایش و 
نهایتا منجر به صدمه به ســوخت هاي موجود در استخر سوخت خواهد شد. لذا امکان آبرسانی به 
اســتخر سوخت در شرایط فوق به منظور پیشــگیری از بروز وضعیت ذوب قلب براساس تجارب 

بدست آمده از حادثه فوکوشیما بسیار حائز اهمیت است. 
جهت انجام این پروژه الزم اســت ضمن شناسایی و آشــنایی کامل با سیستم های ایمنی نیروگاه 
 SBO بوشــهر در ابتدا یک آنالیز و ارزیابی اولیه ی ایمنی بر روی اســتخر سوخت در برابر حادثه
بوســیله ی کدهای معتبر ترموهیدرولیکی انجام شود. سپس سناریوهای مختلف پیشنهادی در به 
کارگیری تجهیزات ســیار جهت خنک ســازی استخر سوخت مورد بررســی قرار گیرد و وضعیت 
برداشت حرارت از استخر سوخت در طوالنی مدت بررسی و تحلیل گردد. سپس با توجه به نتایج 

بدست آمده، بهینه ترین روش از لحاظ فنی، زمانی و اقتصادی معرفی گردد. 

 محدوده کاری: 
استخر سوخت های مصرف شده نیروگاه بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 شبیه سازی رفتار ترموهیدرولیکی استخر سوخت های مصرف شده و شناسایی آسیب پذیری

 بررسی ظرفیت های سیستم ها و تجهیزات نیروگاه و پیشنهاد راهکار
 آنالیز راهکارهای پیشنهادی

 اعتبار سنجی و صحه گذاری
 تحلیل نتایج و انتشار گزارش



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 71کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای70

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 کد کامپیوتری مناسب 

 اطالعات طراحی استخر سوخت های مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر

 مراجع و منابع:
مدارك طراحی نیروگاه اتمی بوشهر، گزارش ایمنی نهایی نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-T-NM-164کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 73کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای72

عنوان تحقیق:
DNBR )Departure Nuclate Boiling Ratio( تحلیل حساســیت تغییرات پارامترهای راکتیویته و
نسبت به تغییرات پارامترهای اولیه نوترونیکی و ترموهیدرولیکی از طریق مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر

 هدف تحقیق: 
ارتقاء ایمنی نیروگاه اتمی بوشــهر بر اساس مشــخص نمودن میزان اهمیت تغییرات پارامترهای 
اولیه مانند دما، فشار، دبی و غیره، بر روی حاشیه های ایمنی مانند تغییرات DNBR و راکتیویته.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
با توجه به حساسیت تغییرات حاشیه های ایمنی مانند DNBR که مقادیر غیر مجاز آن باعث ایجاد 
بحران غلیان در قلب از طریق ایجاد الیه نازکی ار فیلم و جلوگیری از انتقال حرارت می شود، الزم 
است تا مقادیر این پارامترها به صورت مداوم پایش شوند. اطالع از میزان حساسیت این پارامترها 
بر اســاس تغییرات پارامترهای اولیه نوترونیکــی و ترموهیدرولیکی که به صورت مداوم از طریق 
سنسورهای داخل قلب محاسبه می شوند، می تواند در کنترل مقادیر این پارامترها در محدوده مجاز 
مفیده فایده باشد. در واقع اطالع از نحوه تغییرات حاشیه های ایمنی بر اساس تغییرات پارامترهای 
اولیه بر اساس رویکرد برخورد با حوادث بر مبنای تشخیص با عالیم می باشد. از این طریق اپراتور 
بر اســاس مشاهدات خود از سیر تغییرات حاشیه های ایمنی مطلع شده و می تواند اقدامات کنترلی 
الزم را انجام دهد. پیشــنهاد می شود تا با توسعه یک شــبکه عصبی مصنوعی نسبت به تاثیرات 
تغییرات پارامترهای اولیه به عنوان ورودی، بر روی تغییرات حاشیه های ایمنی به عنوان خروجی، 

اطالع حاصل شود.

 محدوده کاری: 
ایــن پژوهش محدود به بررســی و تحلیل حوادث و بهبود انجام اقدامات کنترلی پیشــگیرانه در 

نیروگاه اتمی بوشهر می باشد.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 توسعه و اعتبارسنجی یک شبکه عصبی مصنوعی؛

 انتخاب ســناریوهای حوادث مناسب از مرجع FSAR جهت بررسی میزان حساسیت حاشیه های 
ایمنی با رویکرد وجود داد های کافی؛

 استخراج و استانداردسازی داده ها از نمودارهای مربوط به هر سناریو از مرجع FSAR؛
 آموزش روش توسعه داده شده توســط داده های استخراج شده و محاسبه پارامترهای هدف به 

کمک داده های تست؛
 مهندسی فرآیند تغییر بازه عددی پارامترهای اولیه ورودی به صورت منطقی و انجام چندباره ی 

محاسبات؛



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 73کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای72

 تهیه گزارش و تحلیل نتایج بدست آمده.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:  
 نرم افزار یا کد محاسباتی مناسب مانند نرم افزار متلب؛

.FSAR دسترسی به داده ها و نمودارهای مرجع 

 مراجع و منابع:
 مدارك طراحی نیروگاه اتمی بوشهر؛

.)FSAR( گزارش ایمنی نهایی نیروگاه اتمی بوشهر 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-T-NM-166کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 75کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای74

عنوان تحقیق:
تخمیــن پارامتر)PPF )Power Peaking Factor به کمک محاســبات نــرم از طریق مطالعه 

موردی نیروگاه اتمی بوشهر

 هدف تحقیق: 
ارتقاء ایمنی نیروگاه اتمی بوشــهر از طریق رویکرد برخورد با حوادث بر مبنای تشخیص با عالئم 

.)Defense in Depth( بر اساس فلسفه دفاع در عمق )Symptom Based(

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
ایمنی در نیروگاه های هســته ای، به عنوان یکی از مهمترین ضرورت ها مطرح می شــود. آمادگی 
اپراتورها در مقابل رویدادهای نامطلوب، از الزامات ایمن بهره برداری کردن از نیروگاه می باشــد. با 
توجه به حوادث هســته ای مانند تری  مایل ایلند و چرنوبیل، لزوم افزایش تعداد ســطوح ایمنی بر 
اســاس فلسفه دفاع در عمق، از سه سطح به پنج سطح بیش از پیش در صنعت هسته ای احساس 
شد. از سوی دیگر رویکرد برخورد با حوادث بر مینای تشخیص با عالیم نیز بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت. در این رویکرد اپراتور قبل از وقوع حادثه، بر اساس رفتار غیر طبیعی پارامترهای نیروگاهی، 
از وقوع حادثه باخبر شده و توانایی انجام اقدامات پیشگرانه را خواهند داشت. موضوع این پژوهش 
توسعه روشــی کارآمد جهت تخمین حاشیه ایمنی PPF بر اســاس اهمیت آن، از طریق مطالعه 
موردی نیروگاه اتمی بوشهر با سرعت و دقت باالتری نسبت به سیستم های مبتنی بر مدل ریاضی 
می باشد. با توجه به قابلیت های محاسبات نرم مانند استفاده از شبکه عصبی، روش SVM و شبکه 

عصبی فازی، پیشنهاد می شود از این روش ها جهت تخمین استفاده شود.

 محدوده کاری: 
این پژوهش محدود به توســعه الگوریتم های محاسبات نرم و تحلیل و بررسی سناریوهای حوادث 

نیروگاه اتمی بوشهر در مرجع گزارش نهایی نیروگاه )FSAR( می باشد.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 بررسی و مقایسه انواع روش های محاسبات نرم به همراه مزایا و معایب هر کدام؛

 انتخاب، توســعه و اعتبارسنجی یکی از روش های محاســبات نرم بر اساس بررسی های انجام 
شده در مرحله قبل؛

 انتخاب ســناریوهای حوادث مناســب از مرجع FSAR جهت تخمیــن پارامتر هدف )PPF( با 
رویکرد وجود داده های کافی جهت آموزش مدل توسعه داده شده؛

 استخراج و استانداردسازی داده ها از نمودارهای مربوط به هر سناریو از مرجع FSAR؛
 آموزش روش توســعه داده شده توسط داده های استخراج شده و تخمین پارامتر هدف به کمک 

داده های تست؛



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 75کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای74

 راستی آزمایی نتایج تخمین و محاسبه میزان خطای محاسبات؛
 تهیه گزارش و تحلیل نتایج بدست آمده.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 نرم افزار یا کد محاسباتی مناسب مانند نرم افزار متلب؛

.FSAR دسترسی به داده ها و نمودارهای مرجع 

 مراجع و منابع:
 مدارك طراحی نیروگاه اتمی بوشهر؛

.)FSAR( گزارش ایمنی نهایی نیروگاه اتمی بوشهر 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-T-NM-167کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 77کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای76

عنوان تحقیق:
Al6061 تهیه سیکل عملیات ترمومکانیکال )مراحل فورجینگ و آنیل( آلیاژ

 هدف تحقیق: 
بررسی تاثیر عملیات ترمومکانیکال روی خواص آلیاژ Al6061 در ضخامت و قطرهای باال

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
با توجه به ضخامت باال )حدود 20 سانتی متر( و همچنین قطر باالی آلیاژ آلومنیوم مورد استفاده در 
ساخت Tube sheetها، کنترل خواص مکانیکی و ریزساختار نهایی متریال مذکور اهمیت باالیی 
دارد که مســتلزم طراحی و کنترل پارامترهای عملیات ترمومکانیــکال جهت کنترل فرآیندهای 
بازیابی، تبلور مجدد و رشــد دانه و در نتیجه حصول یک  ریزساختار با اندازه دانه ریز و یکنواخت، 

همچنین استحکام و انعطاف پذیری مطلوب می باشد.

 محدوده کاری: 
انجام آزمایشات کار گرم، همچنین کار سرد و آنیل بعدی، رسم نمودارهای تنش- کرنش مربوطه، 

تعیین میزان و نرخ کرنش و دماهای اعمال کرنش و آنیل بعدی مطلوب.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 تهیه سیکل  عملیات ترمومکانیکال مناسب جهت دستیابی به خواص مکانیکی موردنظر

 تحلیل استحاله های فازی، بررسی فرآیندهای لغزش، حرکت نابه جایی ها و ...

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 تجهیزات الزم جهت انجام عملیات ترمومکانیکال، آزمایشــگاه متالوگرافی، آزمایشگاه خواص 

مکانیکی، SEM و ...

 مراجع و منابع:
استانداردهای مربوط، بررسی آخرین مقاال تحقیقاتی در این زمینه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-S-NM-168 -مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشدمواد و خوردگی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 77کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای76

عنوان تحقیق:
بررسی امکان بروز خوردگی شیاری و حفره دار فوالد زنگ نزن 321 در حضور یون کلر

 هدف تحقیق: 
بررســی تاثیــر یون کلر در دماها و غلظت هــای مختلف بر بروز خوردگی شــیاری و حفره ای در 

تجهیزات ساخته شده از جنس فوالد زنگ نزن 321

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
وقوع خوردگی شــیاری و حفره دار شدن در فوالد زنگ نزن 321 می تواند باعث ایجاد ترك و حفره 
در آن شــده و باعث نشت سیال به محیط های دیگر شود. از این رو این تحقیق سعی بر این دارد 
با بررسی متغیرهای مختلف متالورژیکی و محیطی بروز آن را بررسی کرده و اطالعات الزم برای 

جلوگیری از آن را ارائه دهد. 

 محدوده کاری: 
انجام آزمایش ها خوردگی، متالوگرافی و .. و تحللی نتایج حاصل

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 جمع آوری اطالعات و انجام آزمایش های مختلف خوردگی

 پیش بینی رفتار خوردگی فوالد زنگ نزن 321 در شرایط محیطی موردنظر

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 تجهیزات مربوط به آزمایش های خوردگی

 مراجع و منابع:
استانداردهای مربوط

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-S-NM-169کارشناسی ارشدمهندسی مواد و خوردگی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 79کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای78

عنوان تحقیق:
محاســبه حجم آب ذخیره ی مورد نیاز جهت تأمین کارکردهای حساس ایمنی در شرایط حوادث 

ماورای طراحی برای 72 ساعت

 هدف تحقیق: 
آنالیز سناریوهای مختلف برداشت حرارت از قلب راکتور و استخر سوخت، یافتن بهینه ترین شرایط 
از حیث دبی آب موررد نیاز و محاســبه ی حجم آب مصرفی مــورد نیاز جهت تأمین کارکردهای 

حساس ایمنی برای 72 ساعت در حوادث ماورای طراحی 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکــی از موارد ایمنی که در ســاخت نیروگاه هــای جدید مورد توجه قرار گرفته اســت، فراهم 
ساختن امکان برداشت حرارت از قلب راکتور برای 72 ساعت در شرایط حوادث ماورای طراحی 
اســت. برای این منظور در طراحی واحدهای جدید نیروگاه بوشهر نیز از آکوموالتورهای مرحله 
ســوم استفاده شده اســت. در واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر در حین نشت در مدار اولیه و عدم 
دسترسی به بخش فعال سیستم ECCS، امکان برداشت حرارت بعد از حدود دو ساعت از شروع 
حادثــه با چالــش روبرو می گردد، لذا تأمین آب در این شــرایط از نقاط ضعف نیروگاه بوده که 
باید در برنامه ی مدیریت حوادث وخیم نیروگاه مرتفع گردد. برای این منظور الزم اســت حجم 
آب ذخیــره ی مورد نیاز با توجه به حداقل دبی مورد نیاز جهت برداشــت حرارت از قلب راکتور 

محاسبه گردد.
جهت انجام این پروژه الزم است، کمترین جریان آب ورودی به راکتور جهت برداشت حرارت از 
قلب راکتور و پیشگیری از ذوب قلب برای سناریوهای مختلف به کمک کدهای ترموهیدرولیکی 
مناسب محاســبه گردد، ســپس با توجه به آهنگ مصرفی، حجم آب ذخیره ی مورد نیاز جهت 
برداشــت حرارت از قلب راکتور و هم چنین فشــار هیدرواستاتیکی الزم محاسبه گردد. در پایان 
نیز راهکار مناسب به منظور برداشت حرارت پسماند برای 72 ساعت به صورت پسیو در شرایط 

حوادث ماورای طراحی و از دســت رفتن بخش فعال سیستم ECCS پیشنهاد گردد. 

 محدوده کاری: 
مدار اول نیروگاه بوشهر، سیستم برداشت حرارت اضطراری از قلب راکتور

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 تهیه پایگاه داده 

ECCS مدلسازی ترموهیدرولیکی مدار اول و سیستم 
 تهیه کد کامپیوتری و آنالیز ســناریوهای مختلف نشــت در مدار اولیه و عدم دسترسی به بخش 

ECCS فعال سیستم



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 79کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای78

 اعتبارسنجی و صحه گذاری
 تحلیل نتایج 

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 کد کامپیوتری مناسب

 اطالعات طراحی مدار اول و سیستم ECCS نیروگاه اتمی بوشهر

  مراجع و منابع:
مدارك طراحی نیروگاه اتمی بوشهر، گزارش ایمنی نهایی نیروگاه اتمی بوشهر

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

97-T-NM-170کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 81کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای80

عنوان تحقیق:
اســتفاده از آنالیز نویــز نوترونی به منظور تعیین موقعیت مجتمع ســوخت معیوب دارای نشــت 

محصوالت شکافت از غالف سوخت

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
 یکــی از چالش  های بهره  برداری، پایش یکپارچگی غالف ســوخت به منظور بررســی نشــت 
محصوالت شــکافت از غالف سوخت به خنک کننده مدار اول می  باشد. اطمینان از وجود یا عدم 
وجود نشــت محصوالت شکافت در قلب راکتور در زمان بهره  برداری، بابررسی اکتیویته آب مدار 
اول حاصل می  گردد. اما برای مشــخص شــدن ســوخت معیوب، پس از خاموش کردن راکتور 
تمامی ســوخت  ها تا پیدا کردن ســوخت معیوب، باید بوسیله نشــت یاب، مورد بررسی قرار گیرند 
که این امری بســیار زمان  بر همراه با ریسک  جابه  جایی متعدد سوخت و تولید پسمان می  باشد. 
هر تغییری در عناصر یک راکتور، خودش را به صورت تغییر در ســطح مقطع های مربوطه نشان 
می دهــد. این تغییرات ســطح مقطع  ها را »اختالالت« می نامند. برمبنــای تئوری نویز نوترون، 
چشــمه نویز، اختالالت بوجود آمده و نویز نوترون تغییرات شار نوترون حول مقدار متوسط خود 
می  باشــد. به نظر می  رسد نشت محصوالت شکافت از سوخت و ورود آن به خنک کننده را بتوان 
بعنوان چشــمه نویز در نظر گرفت. دلیل اصلی آن نیز خروج زینان با ســطح مقطع باالی جذب 
از غالف ســوخت به خنک کننده می  باشد. با توجه به وجود آشکار سازها نوترونی در موقعیت  های 
متفــاوت درون قلب، امکان  آنالیــز داده  های آن ها برای پایش یکپارچگــی غالف دور از ذهن 
نمی  باشــد. در واقع این پژوهش قصد دارد تا بابررسی داده  های نوترونی قلب راکتور و استفاده از 
فیزیــک حاکم بر فرآیندهای نویز نوترونیک، ارتباطی بین خروج محصوالت شــکافت از غالف 

سوخت و اطالعات خروجی آشکار سازها پیدا کند.

 محدوده کاری: 
نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 مطالعه و بررسی نویز نوترونی به عنوان ابزار اصلی کار 

 مطالعه و بررسی فرآیند نشتی و تاثیر آن بر پارمترهای نوترونی به عنوان چشمه نویز نوترون
 مطالعه و بررسی آشکار سازهای قلب راکتور به عنوان ابزار اندازه  گیری نویز نوترونی

 توسعه نرم  افزار تعیین موقعیت مجتمع سوخت معیوب به استفاده از آنالیز نویز نوترونی
 اعتبارســنجی نرم افزار با داده  ها و گزارش  های بهره  برداری سیکل چهارم و پنجم نیروگاه اتمی 

بوشهر



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 81کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای80

 امکانات و تجهیزات و منابع مورد نیاز:
 آشــنایی با مفاهیم نظریــه فرآیندهای تصادفی و آنالیز نویز نوترونی در قلب راکتور هســته  ای 
مدارك و گزارش  های بهره  برداری نیروگاه اتمی بوشــهر در خصوص یکپارچگی غالف ســوخت 

مدارك و گزارش  های بهره  بردرای نیروگاه اتمی بوشهر در خصوص آشکارسازها درون قلب 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد درخواست کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

98-T-NM-174کارشناسی ارشد / دکتریمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 83کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای82

عنوان تحقیق:
بررســی و انتخاب پوشش های پلیمری مناسب جهت استفاده در خطوط انتقال آب دریای نیروگاه 

اتمی بوشهر   

 هدف تحقیق: 
انتخاب پوشش پلیمری سازگار با محیط آب دریا جهت افزایش خواص ضدخوردگی تجهیزات و لوله های 

فوالدی نیروگاه اتمی بوشهر. 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
قطعات فوالدی با توجه به مقرون به صرفه بودن و خواص مکانیکی کاربرد فروانی در صنایع دارند. اما این آلیاژها 
مقاومت به خوردگی پایینی را در شرایط کاری دریایی از خود نشان می دهند. استفاده از پوشش های مختلف روی 
سطح منجر به افزایش مقاومت به خوردگی آن ها در محیط مذکور می  گردد. یکی از انواع این پوشش ها، استفاده 
از پلیمرها به عنوان پوشش می باشد. اما از مهمترین مشکالت موجود در این پوشش ها، عدم چسبندگی مناسب و 
نفوذپذیری باالی آن ها است که منجر به کاهش عمرکاری این پوشش ها می گردد. هدف از انجام این پژوهش 

انتخاب پوشش پلیمری مناسب به منظور بهبود طول عمرکاری و خواص آن در محیط آب دریا می باشد.

 محدوده کاری: 
بررسی های آزمایشگاهی پوشش مورد نظر در محیط آب دریا. 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 اعمال پوشش های مختلف در شرایط آزمایشگاهی برای رسیدن به پارامترهای بهینه پوشش 

 ارزیابی پوشش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط
 ارزیابی پوشش های اعمالی در شرایط واقعی کاری

 تحلیل نتایج آزمون های خوردگی

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 تجهیزات آزمایشگاهی همچون پتانسیواستات، میکروسکوپ های نوری و الکترونی، تجهیزات آزمون سایش و ...

  مراجع و منابع:
گزارش های نیروگاه در این حوزه – اسناد، کتاب ها و مقاالت علمی.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

پژوهشکده مواد و سوخت 
هسته ای

98-T-NM-175کارشناسی ارشد، دکتریمهندسی مواد و خوردگی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 83کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای82

عنوان تحقیق:
محاسبات پشتیبان تهیه ی دستورالعمل های SAM برای انتقال آب تانک هوازدای نیروگاه اتمی بوشهر 

   SBO به مولدهای بخار حین حادثه

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکی از استراتژی های پیشنهادی مدیریت حوادث شدید در نیروگاه اتمی بوشهر، کاهش فشار مولدهای 
بخار این نیروگاه از طریق شیرهای BRU-A و هدایت آب موجود در تانک  هوازدای مدار دوم به مولدهای 
بخار است. از آنجاییکه حوادث شدید در طراحی نیروگاه در نظر گرفته نشده است امکان پذیر بودن و شرایط 

اجرای هریک از استراتژی های مدیریت حوادث شدید باید از طریق محاسبات پشتیبان مشخص شود. 
در این پژوهش امکان انتقال آب تانک هوازدای مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر واقع در ساختمان توربین 
 SBO این نیروگاه با استفاده از فشار اولیه موجود در این تانک به مولدهای بخار نیروگاه بوشهر حین حادثه
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تأثیر آن در ایجاد تأخیر و جلوگیری از پیشرفت حادثه به کمک کدهای 
محاســباتی ترموهیدرولیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند در راستای تهیه ی 
دستورالعمل های مدیریت حوادث شدید نیروگاه اتمی بوشهر مورد استفاده قرار گیرد و در خصوص استفاده 

از ظرفیت های طراحی جهت مقابله با حوادث ماورای طراحی و شدید راهکار جدید پیشنهاد نماید.

 محدوده کاری: 
مدار اول و مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطالعات 

 تهیه پایگاه داده 
 تهیه مدل محاسباتی

 تهیه فایل ورودی کد و راستی آزمایی
 شبیه سازی حادثه و ارزیابی راهکار

 استخراج و تحلیل نتایج

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 داده های الزم جهت شبیه سازی مدار اول و دوم

 کد آنالیز ترموهیدرولیکی مناسب

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

98-T-NM-176
کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 85کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای84

عنوان تحقیق:
بررســی میزان هیدروژن آزاد شده در محفظه ی ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر حین حوادث شدید در 

استخر سوخت   

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکی از حوادثی که در محدوده استرس تست، حوادث ماوراي طراحی و حوادث وخیم مورد بررسی و ارزیابی 
قرار می گیرد، حادثه قطع کامل تمامی منابع برق AC خارج از نیروگاه، سیستم تأمین برق داخلی نیروگاه و 
سیستم تأمین برق اضطراري می باشد. در اثر قطع کامل برق نیروگاه فرایند برداشت حرارت از استخر سوخت 
متوقف شده و در صورت ادامه وضعیت قطع برق، آب استخر شروع به تبخیر و با گذشت زمان سطح مجتمع 
هاي سوخت خشک و دماي سوخت افزایش و نهایتا منجر به صدمه به سوخت هاي موجود در استخر سوخت 
خواهد شد. در چنین شرایطی غلظت هیدوژن در محفظه ی ایمنی به دلیل برهمکنش زیرکونیوم با بخار در 
اســتخر سوخت به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد. افزایش غلظت هیدروژن می تواند منجر به انفجار 

هیدروژن، تخریب محفظه ی ایمنی و نشت مواد رادیواکتیو به محیط زیست گردد. 
جهت انجام این پروژه الزم است فرآیند ذوب مجتمع های سوخت مصرف شده در استخر سوخت شبیه سازی 
گردد و میزان هیدروژن تولیدی محاســبه گردد. ســپس روند تغییرات غلظت هیدروژن در محفظه ی ایمنی 

مشخص گردد. و راهکار مناسب جهت کنترل هیدروژن تولیدی پیشنهاد گردد.

 محدوده کاری: 
استخر ذخیره سوختهای مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر و محفظه ی ایمنی

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطالعات 

 تهیه پایگاه داده 
 تهیه مدل محاسباتی

 تهیه فایل ورودی کد و راستی آزمایی
 شبیه سازی حادثه و ارزیابی راهکار

 استخراج و تحلیل نتایج

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 داده های الزم جهت شبیه سازی استخر سوخت و محفظه ی ایمنی

 کد مناسب آنالیز حوادث شدید

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

98-T-NM-177کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 85کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای84

عنوان تحقیق:
پوشش دهی صفحات نگهدارنده مسی کندانسور به صورت درجا جهت افزایش طول عمر آنها  

 هدف تحقیق: 
بررسی و امکان ســنجی اعمال پوشش های مختلف به  روش درجا بر روی تجهیزات مسی کندانسور و 
آزمودن پارامترهای هر روش به منظور رسیدن به بهینه ترین پوشش با خواص خوردگی و سایش مطلوب.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
با توجه به رخداد پدیده خوردگی صفحات مسِی نگهدارنده کندانسور در مدار دوم با شیمی آب خاص این 
مدار، اتخاذ تدابیری برای کاهش و یا حذف این معضل با توجه به عواقب آن از اهمیت باالیی برخوردار است. 
از آنجا که تغییر شیمی آب مدار دوم می تواند خود چالش های جدیدی ایجاد کرده و از طرفی تغییر جنس آلیاژ 
نیز امکان پذیر نیست، اعمال پوشش مناسب بر روی این صفحات نگهدارنده جهت باال بردن مقاومت آن در 

برابر خوردگی و سایش به عنوان بهترین گزینه پیش رو، هدف اصلی این پژوهش می باشد.

 محدوده کاری: 
بررسی های آزمایشگاهی آلیاژ مورد نظر در محیطی مشابه مدار دوم و ارزیابی نتایج حاصل.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 اعمال پوشش های مختلف در شرایط آزمایشگاهی برای رسیدن به پارامترهای بهینه پوشش 

 ارزیابی پوشش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط 
 ارزیابی پوشش های اعمالی در شرایط واقعی کاری

 تحلیل نتایج آزمون های خوردگی و سایش

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 تجهیزات آزمایشــگاهی همچون پتانسیواستات، میکروســکوپ های نوری و الکترونی، تجهیزات 

آزمون سایش و ...

  مراجع و منابع:
گزارش های نیروگاه در این حوزه – اسناد، کتاب ها و مقاالت علمی.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

پژوهشکده مواد و سوخت 
هسته ای

98-T-NM-178کارشناسی ارشد، دکتریمهندسی مواد و خوردگی

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 87کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای86

عنوان تحقیق:
تهیه نرم افزار سیســتم حسابرسی مواد هسته ای با هدف بکارگیری در واحدهای جدید نیروگاهای 

اتمی قدرت  

 هدف تحقیق: 
 تهیه و تولید گزارشات حسابرسی مواد هسته ای با دقت باال و بدون خطا،

 آرشیو سوابق مواد هسته ای و تسهیل ردگیری تاریخچه مواد هسته ای،

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
با توجه به توافق نامه های پادمانی منعقد شــده مابین کشــور جمهوری اسالمی ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، ضروری اســت سیستم حسابرسی در مؤسســات هسته ای، منجمله در 
نیروگاه های اتمی قدرت اســتقرار یابد. سیستم حسابرسی بایســتی به گونه ای باشد، که ورود و 
خروج مواد هســته ای در آن قابل کنترل و اندازه گیری باشد. در نیروگاه های قدرت، 2 نوع مواد 

هسته ای وجود دارد که شامل:
 مجتمع ســوخت که جهت بارگذاری در قلب راکتور و تولید قدرت از آن استفاده می شود،

 مواد هســته ای با مقادیــر کم که بعنوان منابع پرتوزا، کاربردهایی ماننــد اندازه گیری پارامترها، 
ایجاد پوشش حفاظتی منابع پرتوزا، کالیبره نمودن تجهیزات اندازه گیری و سایر موارد ازآن استفاده 

می شود.

 محدوده کاری: 
نیروگاه های اتمی قدرت

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 نرم افزار مورد اشاره بایستی قابلیت های زیر را دارا باشد:

 امکان ورود داده ها )بصورت دستی/فایلی(
 ذخیره سازی و آرشیو داده ها،

 امکان فیلتر سازی داده ها و ردگیری سوابق مواد هسته ای،
 تهیه گزارشات پادمانی و نقشه های قرارگیری مواد هسته ای بر اساس فرمت استاندارد مربوطه،
 ،)Burn Up( انجام عملیلت ریاضی میان یابی تغییرات ایزوتوپی مواد هسته ای بر اثر برن آپ 

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 آشنایی با زبان برنامه نویس مناسب بر اساس انتظارات ارائه شده،

 دریافت اطالعات و راهنمایی های الزم از مشاور صنعتی.



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 87کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای86

 مراجع و منابع:
 REPORT FORMS AND EXPLANATIONS با عنوان model – 10 Code  مدرك 

FOR THEIR USE
 حسابرســی و بازرسی مواد و مؤسسات هسته ای از دیدگاه پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی. 

تالیف نعمت ا... رجب زاده 1390

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی 
ایران- مدیریت مجوزها و پادمان

98-T-NM-179 - مهندسی هسته ای
ارشدمهندسی کامپیوتر

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 89کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای88

عنوان پروژه:
تهیه و توســعه کد کامپیوتری جهت محاســبه دز دریافتی کارکنان ناشــی از تجمع محصوالت 

 خوردگی بر روی تجهیزات و لوله های مدار اول نیروگاه اتمی  

 هدف تحقیق: 
 تهیه و تولید گزارشات حسابرسی مواد هسته ای با دقت باال و بدون خطا،

 آرشیو سوابق مواد هسته ای و تسهیل ردگیری تاریخچه مواد هسته ای،

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
بیکی از عواملی که باعث افزایش دز دریافتی پرســنل شاغل در نیروگاه اتمی می شود، پرتوگیری 
ناشی از انجام تعمیرات و بازرسی از سیستم ها و تجهیزات مدار اول نیروگاه می باشد. در زمان انجام 
تعمیرات و بازرســی از سیســتم ها و تجهیزات مدار اول ممکن است پرسنل از تجهیزات حفاظتی 
کامل برخوردار نباشــند و به دلیل تماس مستقیم با برخی از سیستم ها و تجهیزات مدار اول، دچار 
پرتوگیری شوند. از این رو، بررسی وضعیت میزان مواد رادیواکتیو رسوب کرده در مدار اول نیروگاه 
اتمــی از نقطه نظر ایمنی و رعایت حدود پرتو گیری بخصوص در زمان خاموشــی راکتور و حین 
 WWER انجــام تعمیرات و بازرســی از اهمیت زیادی برخوردار می باشــد. در نیروگاه های مدل
، بیــش از 99 درصد آلودگی پرتویی مدار اول ناشــی از محصوالت خوردگی می باشــند که این 
محصوالت به دلیل حضور درســیال مدار اول و دراثر برخورد شار نوترونی به آنها، اکتیو شده و به 
مرور زمان در سطوح داخلی تجهیزات و لوله های مدار اول نیروگاه رسوب می نمایند. مکانیزِم ایجاد 
مواد پرتوزا در مدار اول نیروگاه، حاصِل فرآیندی چند مرحله ای است که عبارت است از: خوردگی 
سطوح فلزی تجهیزات و لوله های مدار اول، نفوذ محصوالت خوردگی به سیال خنک کننده، انتقال 
محصوالت خوردگی به داخل قلب راکتور، فعال سازی رسوبات به دلیل قرار گرفتن در معرض شار 
نوترونی، رهاســازی محصوالت پرتوزا )اکتیو شده( به سیال خنک کننده، انتقال مواد اکتیو شده به 

سطوح تجهیزات و تثبیت آنها در لوله ها و تجهیزات مدار اول درخارج از قلب راکتور.
هدف از پیشــنهاد این پروژه تهیه و توسعه یک کد کامپیوتری جهت شبیه سازی مکانیزم های ذکر 
شــده در باال و تخمین میزان دز دریافتی ناشی از رسوب محصوالت خوردگی بر روی سیستم ها 
و تجهیزات مدار اول نیروگاه در زمان بهره برداری از نیروگاه می باشــد. جهت صحت ســنجی کد 
توســعه داده شده، از داده های تجبری و مقایسه آنها با نتایج حاصل از شبیه سازِی ریاضی استفاده 

می شود.
 با اســتفاده از کد توسعه داده شده، امکان شبیه سازی و ارزیابی اثرات عوامل داخلی، پارامترها 
و مکانیزم های محصوالت خوردگی و اکتیو شــدن آنها فراهم شده وبر اساس نتایج بدست امده 
می توان دســتورالعمل های بهره بــر داری را اصالح و به ارائه توصیه های عملی جهت کاهش 
دز دریافتــی کارکنان اقدام نمود. عالوه برآن از کد مذکــور می توان در طراحی نیروگاه اتمی و 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 89کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای88

آمده می توان دســتورالعمل های بهره بــرداری را اصالح و به ارائه توصیه های عملی جهت کاهش 
دز دریافتی کارکنان اقدام نمود. عالوه برآن از کد مذکور می توان در طراحی نیروگاه اتمی و تهیه 
 COTRAN-M دســتورالعمل های بهره برداری نیز استفاده نمود.کد مشــابه کد پیشنهادی، کد

می باشد که توسط پیمانکار روس جهت انجام محاسبات مربوطه استفاده شده است

 محدوده کاری: 
مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطالعات 

 بررسی مکانیزم خوردگی سطوح فلزی تجهیزات و لوله های مدار اول نیروگاه،
 بررسی مکانیزم نفوذ محصوالت خوردگی به سیال خنک کننده نیروگاه اتمی،

 بررســی مکانیزم انتقال محصوالت خوردگی به داخل قلب راکتور و فعالسازی رسوبات ناشی از 
شار نوترونی، 

 بررســی مکانیزم رهاسازی محصوالت اکتیو شده به سیال خنک کننده و انتقال و تثبیت آنها بر 
روی سطوح تجهیزات و لوله های مدار اول 

 شبیه سازی و تهیه مدل ریاضی جهت شبیه سازی مکانیزم های ذکر شده
 تهیه کد کامپیوتری بر اساس معادالت شبیه سازی شده

 صحت سنجی کد کامپیوتری با استفاده از داده های تجربی 
 تهیه گزارش پروژه

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 دسترسی به داده های تجربی

 تسلط بر روش های شبیه سازی و توسعه مدل های کامپیوتری

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

98-T-NM-180دکتریمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 91کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای90

عنوان پروژه:
تهیه و توســعه کد کامپیوتری جهت محاســبه انتقال و اکتیویته محصوالت شکافت از سوخت به 

سیال خنک کننده نیروگاه اتمی

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
 محاسبه ی میزان نفوذ و نشت پاره های شکافت از میله های سوخت به سیال خنک کننده و انتقال 
آنها در مدار اول در زمان بهره برداری نیروگاه، از نقطه نظر ایمنی دارای اهمیت زیادی می باشــد. 
در این خصوص، جهت اطمینان از صحت ســوخت و معیوب نبودن آن، باید میزان نشت پاره های 
شــکافت از سوخت کمتر از حد مجاز باشد و تجاوز از حد مجاز نشانه بروز عیب در سوخت و لزوم 
کاهش قدرت راکتور و احتماًل خاموشــی آن را در پی خواهد داشــت. در این راستا تهیه و توسعه 
یک کد کامپیوتری جهت انجام محاســبات مربوط به نشــت پارهای شکافت از سوخت به سیال 
خنک کننده و اکتیویته آنها، می تواند نقش موثری هم در فاز طراحی و هم در زمان بهره برداری از 
 PSAR نیروگاه اتمی ایفا نماید. در فاز طراحی جهت انجام تحلیل های ایمنی و تهیه گزارش های
و FSAR، با اســتفاده کد مذکور و بر اساس شرایط و مشخصات سوخت نیروگاه، می توان میزان 
نشت پاره های شکافت را از سوخت به سیال خنک کننده محاسبه و از این طریق از طراحی سوخت 
و قلب راکتور در این حوزه اطمینان حاصل نمود. از طرفی با شبیه ســازی شــرایط بهره برداری بر 
اســاس پارامترهای مختلف بهره برداری )نظیر قدرت راکتور، دما و فشار سیال خنک کننده و ...( و 
محاســبه میزان نشت پاره های شکافت از ســوخت به سیال خنک کننده، همچنین اکتیویته آنها و 
مقایســه نتایج با مقادیر تجربی و اندازه گیری شده، می توان اطالعاتی راجع به وجود /عدم وجود 

عیب در سوخت های داخل قلب کسب نمود.
صحت ســنجی کد کامپیوتری توسعه داده شده از طریق مقایسه نتایج بدست امده با نتایج حاصل 

از بهره برداری نیروگاه انجام می شود. 
در نیروگاه اتمی بوشــهر جهت انجام این محاسبات از کد کامپیوتری RELWWER-2,0 که در 
موسســه ی کورچاتف )RRC Kurchatov( تهیه و توســعه داده شده است و توسط نظام ایمنی 

هسته ای روسیه مورد تائید قرار گرفته شده است، استفاده شده است.

 محدوده کاری: 
پقلب راکتور نیروگاه اتمی 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطالعات 

 بررسی مکانیزم های مربوط به نشت پاره های شکافت از سوخت به سیال خنک کننده 
 شبیه ســازی و تهیه مدل ریاضی جهت شبیه سازی نشــت پاره های شکافت از سوخت به سیال 
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خنک کننده و اکتیویته آنها
 تهیه کد کامپیوتری بر اساس معادالت شبیه سازی شده

 صحت سنجی کد کامپیوتری با استفاده از داده های تجربی 
 تهیه گزارش پروژه

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 دسترسی به داده های تجربی

 تسلط بر روش های شبیه سازی و توسعه مدل های کامپیوتری

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

98-T-NM-181کارشناسی ارشد/ دکتریمهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان تحقیق:
بررسی روش های کاهش تخریب های ناشی از خستگی در تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
نظر به اینکه بسیاری از خطوط لوله و تجهیزات مدار اول و دوم نیروگاه اتمی بوشهر در معرض خستگی 
ناشی از بارگذاری های سیکلی حرارتی و مکانیکی می باشند، لذا شناسایی روش های کاهش خرابی های 
ناشــی از خستگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این پروژه با هدف شناسایی اقدامات موثر جهت 
کاهش تخریب های ناشی از خستگی در تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، به ارزیابی و پیش بینی آسیب های 
ناشی از مکانیزم خستگی بر اساس دستورالعمل های جامع و کاملی که در استانداردهای طراحی بین المللی 
همچون ASME ، PNAE-G و غیره ارائه شــده اند، پرداخته و در ادامه مجموعه اقدامات موثر و نوین 
جهت کاهش خســتگی را مورد ارزیابی قرار می دهد تا نهایتاً راهکارهای عملی جهت کنترل و کاهش 

خسارات ناشی از خستگی را ارائه نماید.

 محدوده کاری: 
تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
بررســی خستگی خطوط لوله و تجهیزات مدار اول و دوم نیروگاه های اتمی آب تحت فشار با راکتور نوع 
WWER، محاسبه سرعت جوانه زنی و رشد ترك های خستگی، تخمین میزان خسارات وارده و تعیین 
عمر باقیمانده و فرکانس از کارافتادگی تجهیزات، اولویت بندی و غربال گری تجهیزات، مشخص نمودن 
مقادیر مجاز تخریب خستگی، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبی محیط کاری و مواد سازنده تجهیزات و احتمال 
وقوع خوردگی-خستگی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی روش های موجود کاهش خستگی، ارائه روش های مهار 

و کاهش خستگی تجهیزات، محاسبه میزان تأثیر روش های پیشنهادی بر افزایش سطح اطمینان تجهیز.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 مدارك طراحی و کتابخانه ای نیروگاه؛

 نرم افزار شبیه سازی؛
 استانداردهای سری ASME، API، PNAEG و غیره.

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

مهندسی مکانیک- T-NM-182-98شرکت توانا
کارشناسی ارشدمهندسی مواد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان پروژه:
ساخت عایق های بلوکی تجهیزات مدار اول در داخل کشور

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
عایق های بلوکی مورد اســتفاده برای تجهیزات مدار اول نیروگاه های هسته ای شامل بلوك های 
فلزی پر شــده با عایقی هایی مانند آزبســت ویژه مقاوم در برابر پرتو می باشد. به غیر از این، لوله 
و تجهیزات ســرویس گرم بیشتر با پشم معدنی، سیلیکات کلســیم، فایبرگالس، میکروپروس، 
نســوز، فایبرگالس نمدی و عایق فلزی انعکاسی )RMI( عایق بندی می شدند. با توجه به عدم 
اطالعات کافی در خصوص مواد به کار رفته به عنوان عایق تجهیزات در نیروگاه اتمی بوشــهر 
هر گونه اظهار نظر در خصوص امکان سنجی ساخت این عایق ها منوط به انجام آزمایش های ریز 
ساختاری و آنالیز شیمیایی بر روی این مواد می باشد. در این راستا الزم است ابتدا نمونه هایی از 
انواع مختلف عایق های موجود در نیروگاه اتمی به منظور بررســی های بیشتر مهندسی معکوس 

گردد و سپس فرایند طراحی و ساخت آن ها تدوین گردد.

 محدوده کاری: 
نیروگاه اتمی بوشهر، ایمنی کاری کارکنان پرتوی

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 نمونه برداری از عایق ها و ژاکت های فلزی

 مطالعه بر روی روش های تولید مواد عایق و بدنه فلزی
 اجرای آزمون های آنالیز شیمیایی و بررسی ریزساختاری

 امکان سنجی فرایند ساخت با توجه جمع بندی و انطباق نتایج آنالیز نمونه ها و روش های ساخت

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
اطالعات نیروگاه، انواع آزمون های آنالیز شیمیایی

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

پژوهشکده مواد و سوخت 
هسته ای

98-T-NM-183 مهندسی پلیمر- مهندسی
کارشناسی ارشد / دکتریمواد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان پروژه:
ساخت و به کارگیری پلیمرهای ضد تشعشع با هدف کاربرد در نیروگاه اتمی

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
ســرب همواره به عنوان اولین انتخاب برای حفاظ گــذاری در برابر پرتوهایی با انرژی باال نظیر 
اشــعه های ایکس و گاما مطرح بوده است. اما استفاده از سرب به عنوان یک حفاظ دارای معایب 
مختلفی اســت که می توان به مواردی از قبیل سمیت باال و دانسیته باالی سرب اشاره کرد که 
در نتیجه کاربرد این ماده در روپوش های محافظ در برابر اشــعه را با محدودیت همراه می کند. 
در این پژوهش ســعی خواهد شد پلیمرهایی با دانســیته نسبی پایین و وزن مولکولی باال برای 

مقابله با آسیب این اشعه ها به بدن را تولید کرد.

 محدوده کاری: 
نیروگاه اتمی بوشهر، ایمنی کاری کارکنان پرتوی

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
مطالعات کاربردی، طراحی و ساخت تجهیزات و لباس های حفاظت پرتوی و همچنین حفاظ های 

تابشی

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
اطالعات نیروگاه

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

پژوهشکده مواد و سوخت 
هسته ای

98-T-NM-184 مهندسی پلیمر- مهندسی
کارشناسی ارشد / دکتریمواد

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان تحقیق:
بررســی مکانیزم های خرابی پره های توربیــن بخار در نیروگاه اتمی بوشــهر و ارائه راهکارهای 

اصالحی جهت جلوگیری و یا کاهش آن

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
بسیاری از خاموشی های نیروگاه های تولید برق هســته ای و زمان های توقف واحد و عدم بهره برداری از 
آن ها، نشأت گرفته از خرابی پره های توربین بخار می باشد که سبب کاهش راندمان واحد شده و خسارات 
اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشــت. به طور کلی شکســت پره های توربین بخار در نیروگاه های 
 ،)SCC(هسته ای عمدتاً ناشی از مکانیزم هایی چون خستگی، خستگی-خوردگی، خوردگی توأم با تنش
ســایش)Erosion( ناشــی از برخورد قطرات رطوبت یا ذرات جامد موجود در مسیر بخار ورودی، نقص 
در فرایند ســاخت و تولید متریال، نقص در مونتاژ قطعات، طراحی نادرست، اشتباهات بهره برداری و غیره 
می باشد. این مکانیزم ها به عنوان یکی از نگرانی های اصلی در خصوص قابلیت اطمینان توربین به شمار 
می روند. لذا پروژه حاضر، به بررســی دقیق مکانیزم های مذکور و ارائه روش های موثر جهت کنترل و یا 

کاهش خرابی پره های توربین پرداخته است.

 محدوده کاری: 
پره های توربین بخار نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسی دقیق علل خرابی پره ها، تعیین و تشخیص مکانیزم یا مکانیزم های تخریب، شناسایی و ارزیابی 
ترکیبی از شرایط فرایندی و مواد سازنده پره ها، مشخص نمودن مقادیر مجاز تخریب پره ها، تعیین عمر 
 Critical Blade( باقیمانــده و فرکانس از کارافتادگی تجهیزات، اولویت بندی و غربال گری تجهیزات
Stages(، تجزیــه و تحلیل و ارزیابی روش های موجود کاهشــی خرابی پره ها، ارائه روش های مهار و 

کاهش خرابی پره ها، محاسبه میزان تأثیر روش های پیشنهادی بر افزایش سطح اطمینان تجهیز.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 مدارك طراحی و کتابخانه ای نیروگاه؛

 نرم افزار شبیه سازی؛
 استانداردهای سری ASME، API، PNAEG و غیره.

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

T-NM-185-98شرکت توانا
مهندسی مکانیک- 

مهندسی مواد- مهندسی 
شیمی

کارشناسی ارشد

شبیه ســازي       و  نرم افــزاري  مطالعاتــي          فنــي     پــروژه:   نــوع 
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عنوان پروژه:
 CANBERRA نحوه کالیبراســیون، شمارش و آنالیز سیستم قابل حمل اسپکترومتری گاما مدل

2000 Genie با استفاده از نرم افزار

 هدف تحقیق: 
بررســی و نحــوه ی انجام کالیبراســیون انــرژی و بازده آشکارســاز HPGe قابــل حمل مدل 
CANBERRA با استفاده از نرم افزار Genie 2000 و نرم افزارهای جانبی و صحت سنجی نتایج

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
دستگاه های اســپکترومتری HPGe یکی از دقیق ترین آشکارســازهای مورد استفاده در صنعت 
هســته ای برای تشــخیص نوع و میزان عناصر پرتــوزا در یک نمونه ی مورد آنالیز می باشــند. 
آشکارســازها معمواًل یا به صورت ثابت آزمایشــگاهی و یا قابل حمل مورد استفاده قرار می گیرند 
و با توجه به کاربری آن ها و مدل دســتگاه )شرکت ســازنده( به شکل های مختلف کالیبراسیون 
آن ها انجام می شــود. کالیبره بازده به شــکل، جنــس و ظرف نمونه ی مورد اندازه گیری بســیار 
وابسته می باشد. برای سیستم های ثابت آزمایشــگاهی، معمواًل کالیبراسیون دستگاه با استفاده از 
چشمه های مرجعی که از نظر ژئومتری مشابه با نمونه ای که قرار است آنالیز گردد، انجام می پذیرد. 
برای آشکارســازهای قابل حمل از جمله آشکارساز قابل حمل CANBERRA که در این پروژه 
می بایست راه اندازی شود، نمودار کالیبراسیون از طریق یک چشمه نقطه ای و شبیه سازی آن برای 

ژئومتری های مورد استفاده آن، انجام می پذیرد.
در این تحقیق، هدف راه اندازی و کالیبراسیون آشکارساز قابل حمل CANBERRA با استفاده از 
نرم افزار Genie 2000 می باشد. این اشکارساز دارای کاربری های مختلف از جمله اندازه گیری های 
محیطی، اندازه گیری بشــکه های پســماند و اندازه گیری لوله های مدار اول نیروگاه های اتمی در 
فواصل معین، کاربرد دارد. این آشکارساز به جز نرم افزار آنالیز همچنین دارای یک نرم افزار جانبی 
برای شبیه سازی ژئومتری های مختلف نیز می باشد که به صورت سه بعدی امکان ترسیم ژئومتری 
مورد اندازه گیری )مثاًل بشــکه پسماند( را فراهم می نماید. با این توضیح که برای باال بردن دقت 
اندازه گیری، امکان مشــخص نمودن الیه های مختلف تشکیل شده قبل از منبع مورد اندازه گیری 
را برای کاربر فراهم نموده و با وارد کردن مواد تشکیل دهنده این الیه ها )مواد تشکیل دهنده مثاًل 

هوا، دیوار، لوله و ...(، تصحیح های الزم توسط نرم افزار انجام می پذیرد.

 محدوده کاری: 
تاسیسات و نیروگاه های هسته ای و آزمایشگاه های پایش محیطی



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 97کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای96

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسی نحوه ی کالیبراسیون بازده برای آشکارسازهای HPGe؛

 به کارگیری نرم  افزارهای شبیه سازی؛
 اسپکترومتری کیفی گاما با استفاده از HPGe قابل حمل؛

 صحت سنجی نتایج حاصل از کالیبراسیون و آنالیز نمونه های موردنظر.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 آشکارساز HPGe قابل حمل CANBERRA، نرم افزار Genie 2000، نرم افزار جانبی شبه ساز 

آشکارساز، مدارك کارخانه ای دستگاه، مقاالت علمی، کامپیوتر و اینترنت

 مراجع و منابع:
مدارك کارخانه ای دستگاه، مقاالت علمی

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی 
بوشهر/ مدیریت آزمایشگاه پایش 
محیطی و حفاظت محیط زیست

98-T-NM-186فیزیک هسته ای
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان پروژه:
پایش، بررسی و مدیریت مواد پرتوزا و خطرناك در نیروگاه های هسته ای

 هدف تحقیق: 
بررســی و نحــوه ی انجام کالیبراســیون انــرژی و بازده آشکارســاز HPGe قابــل حمل مدل 
CANBERRA با استفاده از نرم افزار Genie 2000 و نرم افزارهای جانبی و صحت سنجی نتایج

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
در صنعت هســته ای و طی فازهای مختلف پیش از بهره برداری و ازکاراندازی بسته به فرآیندهای 
انتخابی، مواد پرتوزا و خطرناکی تولید می شــوند که در بســترهای مختلف محیطی تغلیظ شده و 
ســبب به مخاطره  افتادن محیط زیســت و سالمت انســان می گردد. در نیروگاه های هسته ای در 
مراحــل مختلف امکان تولید پســماندهای پرتوزا و خطرناك وجود دارد کــه خود تهدیدی برای 
پرســنل و محیط زیست است. به منظور حفظ ســالمت انسان و محیط زیست، فعالیت های پایش 
و اندازه گیــری در مراحل مختلف پیش از بهره برداری و بهره برداری و ازکاراندازی، مدیریت پیش 
از دفع و گزینه های دفع نهایی پســماندهای پرتوزا و خطرناك نیروگا ه های هسته ای ضروریست. 
مدیریت پســماندهای پرتوزا و خطرناك تولید شــده نیازمند تخصص و آشنایی فنی و عملیاتی در 
حوزه های مرتبط است. استفاده از روش های پیش بینی پخش آلودگی، مدلسازی رفتار آالینده ها در 
شــرایط واقعی و ترکیبی از پسماندهای پرتوزا و خطرناك در محیط زیست و اثرات آن بر سالمتی 
انسان نیز در این زمینه مورد نیاز است. همچنین نیاز است تا مناطق آلوده به مواد پرتوزا و خطرناك 

مورد پاکسازی و احیا قرار گیرند.

 محدوده کاری: 
پسماندهای پرتوزا، پسماندهای خطرناك، پایش، شناسایی، نمونه برداری، آنالیز آزمایشگاهی و 

اندازه گیری های میدانی مربوطه در اطراف تاسیسات و نیروگاه های هسته ای، روش های مدیریت 
پیش از دفع، گزینه های دفع نهایی، ارزیابی ایمنی، مدلسازی پخش مواد پرتوزا و خطرناك در 

محیط زیست و اثرات آن بر سالمتی انسان، روش های پاکسازی و احیای مناطق آلوده به مواد 
پرتوزا و خطرناك.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تهیه بانک اطالعاتی و ثبت داده ها از موجودی مواد پرتوزا و خطرناك در نیروگاه های هسته ای 

و محیط اطراف آن؛
 ارائه ی روش های پایش، شناســایی، نمونه بــرداری، آنالیز آزمایشــگاهی و اندازه گیری های 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 99کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای98

میدانی مربوطه؛
 ارائه روش های مدیریت پیش از دفع، گزینه های دفع نهایی، ارزیابی ایمنی، مدلسازی پخش مواد 

پرتوزا و خطرناك در محیط زیست و اثرات آن بر سالمتی انسان؛
 ارائه روش های پاکسازی و احیای مناطق آلوده به مواد پرتوزا و خطرناك

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 دستگاه های پرتابل و آزمایشگاهی جهت پای و انجام نمونه برداری؛

 نرم افزارهای موردنیاز جهت مدلســازی در بخش های مختلف نظیر پخش و پراکنش مواد پرتوزا 
و خطرناك تا ارزیابی اثرات بر انسان و محیط زیست؛

 دسترســی به اطالعات مربوط به نحوه ی مدیریت و میزان تولید پسماندهای پرتوزا و خطرناك 
در صنایع هسته ای و نیروگاه های هسته ای؛

 امکانات و تجهیزات موردنیاز در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت جهت بررسی اثربخشی گزینه های 
مدیریت پیش از دفع، دفع و روش های احیا و پاکسازی مناطق آلوده.

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

شرکت پسمانداری صنعت 
هسته ای ایران

98-T-NM-187

فیزیک هسته ای، 
زمین شناسی مهندسی و 
محیط زیست، مهندسی 

بهداشت محیط، مهندسی 
محیط زیست )آلودگی هوا، 
آب و فاضالب، مدیریت 

پسماند(، مهندسی بهداشت 
حرفه ای، اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد / دکتری 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عنوان پروژه:
طراحی سیستم نرم افزاري تحت وب و تهیه پایگاه داده به منظور ثبت، مدیریت و پیگیري به هنگام 

برنامه های اقدامات اصالحی

 هدف تحقیق: 
 ایجاد بانک اطالعاتي جامع مشتمل بر وضعیت عدم انطباق های شناسایی شده و موارد قابل اصالح 

در حوزه هاي مختلف کاری شرکت و نیروگاه؛
 ایجاد امکان دسته بندی و رتبه بندی  نمودن عدم انطباق های شناسایی شده، جهت اتخاذ تصمیمات 

الزم برای اجرای برنامه های اقدامات اصالحی مرتبط؛
 سهولت در پیگیري انجام اقدامات اصالحي در زمان هاي تعیین شده؛

 ایجاد امکان بررسی میزان اثربخشی اقدامات اصالحي برنامه ریزی شده؛
 تســهیل و تســریع در تهیه گزارش هاي مدیریتــي جامع و یا موردي، بــا موضوع وضعیت عدم 

انطباق ها.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
طراحی این سیستم نرم افزاري با هدف ثبت، مدیریت و پیگیري به هنگام تحقق برنامه های اقدامات 
اصالحی مترتب بر عدم انطباق های شناسایی شده توسط مراجع داخلی و خارجی، از عملکرد شرکت، 
شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر و طرح های در حال اجرا برنامه هاي نظارت بر عملکرد شرکت 
و شرکت هاي زیرمجموعه، باید صورت پذیرد. انجام این پروژه موجب ایجاد یکپارچگی و سهولت در 
پیگیری تحقق برنامه های اقدامات اصالحی شــده و این بانک اطالعاتی هوشــمند، می تواند امکان 

ردیابی و دستیابی به سوابق مرتبط را در اسرع وقت مهیا نماید.

 محدوده کاری: 
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 طراحي یک پایگاه داده بر اساس نیازهاي واحد و شرکت

 نرم افزار کاربردي تحت وب که در راســتای دستیابی به اهداف فوق الذکر به صورت اینترانت در 
شبکه شرکت مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
پس از تعیین مجری و با همکاری ایشان مشخص و اعالم می شود.

سطح پایان نامهمرتبط با رشته های تحصیلیکد پروژهواحد درخواست کننده

سیستم مدیریت و نظارت 
کارشناسی ارشد عنوان رشته هاT-NM-188-98هسته اي

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 

عناوین

پروژه های مدیریت پروژه



عناوین

پروژه های مدیریت پروژه



عنوان تحقیق:
بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه پروژه در احداث نیروگاه های هسته ای

 هدف تحقیق:
مدیریت یکپارچه طرح احداث نیروگاه هسته ای با تلفیق نرم افزارهای مدیریت پروژه و نرم افزارهای 

مدیریت چرخه عمر محصول 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
در این تحقیــق نرم افزارهای معتبــر مدیریت پروژه همچــون PRIMAVERA و نرم افزارهای 
مدیریــت چرخه عمر محصول همچون ENOVIA مورد بررســی قرار گرفته و امکان بکارگیری 

بهینه این گروه نرم افزارها در کنار هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 محدوده کاری:
طرح احداث نیروگاه های هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 معرفی نرم افزارهای معتبر مدیریت پروژه

 معرفی نرم افزارهای معتبر مدیریت چرخه محصول
  نحــوه و روش بکارگیری نرم افــزار ENOVIA  و PRIMAVERA به عنوان نرم افزارهای  
اصلی مدیریت پروژه و مدیریت چرخه عمر محصول در پروژه در طرح احداث یک نیروگاه هسته ای

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز:
CATIA ؛ ENOVIA ؛ PRIMAVERA نرم افزارهاي

 مراجع و منابع:
CATIA ؛ ENOVIA ؛ PRIMAVERA راهنماهای کاربردی نرم افزارهای

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-MT-150کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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103کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای

عنوان تحقیق:
روش های تطابق محاسبه پیشرفت فیزیکی و مالی در طرح احداث یک نیروگاه هسته ای

 هدف تحقیق:
بررسی امکان تطابق محاسبه پیشرفت های فیزیکی و مالی در طرح احداث یک نیروگاه هسته ای 

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
در این تحقیق روش های تطابق محاســبه پیشــرفت های فیزیکی و مالی در طرح احداث نیروگاه 
هسته ای مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقاسیه مزایا و معایب روش های مختلف، روش بهینه ای 

جهت این موضوع پیشنهاد خواهد گردید. 

 محدوده کاری: 
طرح احداث نیروگاه های هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 معرفی روش های مختلف اندازه گیری پیشرفت فعالیت ها در طرح احداث یک نیروگاه هسته ای

 بررسی روش های مختلف پرداخت در طرح
 بررسی روش های مختلف تطابق محاسبه پیشرفت های فیزیکی و مالی و معایب و مزایای هر روش

 پیشنهاد روش بهینه
 نحوه اجرای روش بهینه و درج آن در برنامه زمان بندی طرح

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: -

 مراجع و منابع:
NP-T2,7 نسخه پنجم و راهنمای PMBOK استانداردهای

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-MT-151کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



عنوان تحقیق:
مقایسه تطبیقی اســتاندارد مدیریت پروژه PMBOK )ویرایش پنجم( و مدرك راهنمای مدیریت 

)NP-T- 2,7( پروژه در احداث نیروگاه های هسته ای

 هدف تحقیق: 
بررســی نقاط و فصول مشترك حوزه های دانشی راهنمای مدیریت پروژه آژانس بین المللی انرژی 

اتمی با معتبرترین استاندارد مدیریت پروژه

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
در این تحقیق دو اســتاندارد اشاره شــده مذکور از لحاظ حوزه های دانشی و فرآیندهای مرتبط با 
مدیریت پروژه مورد بررســی قرار گرفته و نقاط اشتراك و تفاوت های دو مدرك مورد بررسی قرار 
گرفته و مشخص می گردند. بدیهی است نتایج بررسی قابل ارایه به آژانس بین المللی انرژی اتمی 

می باشد.

 محدوده کاری: 
طرح احداث نیروگاه های هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
NP-T. 2,7 و PMBOKشرح تفصیلی دو مدرك 

 مقایسه حوزه های دانشی دو مدرك
 مقایسه فرآیندهای دو مدرك

NP-T. 2,7 نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد بهبود در خصوص مدرك 

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: - 

 مراجع و منابع:
NP-T. 2,7 نسخه پنجم و راهنمای PMBOK استانداردهای

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-MT-153کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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عناوین

 پروژه های 
منابع انساني



عناوین

 پروژه های 
منابع انساني



عنوان تحقیق:
طراحي نظام جانشین پروري با مطالعه موردي شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
از آنجا که بیشــتر سازمان هاي پیشرو سیســتمي دارند تا اطمینان حاصل کنند که توانایي فني و 
مدیریتي آن ها به طور مستمر حفظ خواهد شد و با تمرکز بر الیه هاي باالي مدیریتي و یا عمیق تر 
و در برگیرنده الیه هاي پایین تر کارشناســي طرحي را اجرا کرده اند که نظام جانشین پروري نامیده 
مي شــود و به منظور پیاده سازي این طرح در شــرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي 
ایران، ضرورت طراحي نظامي جامع با بررســي پیشینه و مدل هاي مختلف سیستم جانشین پروري 
و انتخاب مدل بهینه، بومي ســازي آن و تهیه نقشه فرآیندي، ضرورت بسیار داشته؛ به گونه اي که 

به عنوان راهنمایي براي پیاده سازي این طرح در شرکت عمل نماید. 

 محدوده کاري:
 حوزه منابع انسانی شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران 

 مدیریت آموزش و توسعه سرمایه انسانی نیروگاه ها

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تدوین مدل تفصیلي و نقشه فرآیندي پیاده سازي طرح جانشین پروري در شرکت 

 بررســي موانع و مشــکالت پیش رو در اجراي مراحل طراحي شده نظام جانشین پروري و ارائه 
راهکارهاي اجرایي جهت پیشگیري یا رفع آن ها 

 انجام مطالعات تطبیقي و تببین تجربیات موفق اجراي طرح جانشــین پروري در شــرکت هاي 
داخلي و چگونگي پیاده سازي این طرح در آن شرکت ها 

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 مستندات و مدارك شرکت هاي موفق در زمینه پیاده سازي طرح جانشین پروري

 استانداردهایي در این زمینه 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و توسعه سرمایه 
انسانی نیروگاه ها

91-N-MT-103MBAمدیریت منابع انساني
کارشناسي ارشد مدیریت دولتي و بازرگاني

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 
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107کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای

عنوان تحقیق: 
تفکر استراتژیک در توسعه منابع انساني در نیروگاه هاي اتمي

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
از دیدگاه کلي، تفکر اســتراتژیک یک »بصیـــــرت و فهم از وضعیت موجــود و بهره برداري از 
فرصت ها« اســت. این بصیرت کمک مي کند تا واقعیت هاي بازار و قواعد آن به درستي و به موقع 
شــناخته شود؛ و براي پاسخگویي به این شــرایط راهکارهاي بدیع و ارزش آفریني خلق شود. لذا 
تفکر اســتراتژیک جهت گیري مناسب سازمان را با خلق روش هاي نوآورانه نسبت به نیازهاي بازار 
فراهم مي ســازد و برنامه ریزي استراتژیک ســازمان را درجهت مشخص شده به پیش مي برد. به 
عبارت دیگر، ابعاد تحلیلي و عقالیي اســتراتژي با ابعاد خالقانه و نوآورانه تفکر اســتراتژي پیوند 
مي خورد و یک رویکرد قوي براي مدیریت در بازار کاماًل رقابتي و ناســالمي که امروز با آن روبرو 
هستیم را فراهم مي سازد. با توجه به اهمیت منابع انساني در نیروگاه هاي هسته اي، الزم است ابعاد 
تحلیلي و عقالیي استراتژي با ابعاد خالقانه و نوآورانه تفکر استراتژیک پیوند  خورده و یک رویکرد 

قوي براي توسعه منابع انساني تدوین شود.

 محدوده کاري:
حوزه منابع انساني شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره برداري 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 دریافت اطالعات از بوشهر و شرکت تولید و توسعه

 مستندات آژانس بین المللي انرژي اتمي

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

N-MT-106-92مدیریت برنامه ریزي و کنترل
مهندسي صنایع

مدیریت 
منابع انساني 

کارشناسي ارشد 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 109کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای108

عنوان تحقیق: 
ارزیابي ارگونومیک محل هاي کاري )از حیث آنتروپومتري( و مشاغل )از نقطه  نظر روان شناختي( 

در نیروگاه اتمي بوشهر

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
در این پروژه در بخش ارزیابي ارگونومیک محل  هاي کاري، مي  بایســت محل  هاي کاري کارکنان 
بر اساس لوازم و ادوات موجود مورد استفاده کارکنان و همچنین شرایط شیمیایي و فیزیکي حاکم 
بــر این اماکن، مورد ارزیابي قرار گیرد تا عواملي که موجب بروز بیماري هاي شــغلي مي شــوند، 
تعیین و حدود آنها نیز مشخص گردند. در بخش ارزیابي ارگونومیک شغلي نیز مي بایست مشاغل 
نیروگاهي در گروه هاي مختلف از حیث روان شناختي و با کمک روش ها و نرم افزارهاي موجود در 

این زمینه مورد ارزیابي قرار گیرند.

 محدوده کاري:
محل هاي کاري مشاغل نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار پس از اتمام پایان نامه:
 بازدید میداني از محل هاي کاري در نیروگاه اتمي بوشهر؛
 آشنایي با مشاغل نیروگاهي از طریق مصاحبه هاي فردي؛

 بکارگیري روش ها و نرم افزارهاي مختلف در زمینه ارزیابي ارگونومیک؛
 ارائه اقدامات اصالحي به منظور بهبود شرایط و وضعیت موجود در محل هاي کاري؛

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 اطالعات کاربردي در خصوص مشاغل و محل هاي کاري

 مستندات آژانس 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداري نیروگاه 
اتمي بوشهر/معاونت ایمني

92-N-MT-111
مهندسي صنایع

روانشناسي صنعتي
روانشناسي سازماني

کارشناسي ارشد 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 109کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای108

عنوان تحقیق:
بررسی عوامل موثر بر ترك شغل در شرکت  های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
نیروی انســانی، مهم ترین و ارزشــمند ترین عامل، از منابع مختلف تولید اســت. عامل انسانی در 
ســازمان، کلیه کارکنان شــاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرســتان، کارشناسان، کارمندان و 
کارگران را در ســطوح مختلف شغلی در برمی گیرد و اشــتغال از جمله مسائلی است که همیشه، 
دولت ها و ملت ها را به خود مشــغول داشته. ســازمان  ها زماني مي  توانند حرف تازه  اي براي گفتن 
داشته باشند که منابع انســاني آن ها نسبت به حرفه، سازمان و ارزش  هاي کاري، تعهد و وابستگي 
از خود نشــان دهند و مشارکت شغلي بیشتري داشــته باشند. به همین دلیل و با توجه به افزایش 
رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی، سازمان ها تالش می کنند تا کارکنان مستعد خود 
را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا بتوانند عملکرد باالیی از خود بروز دهند؛ اما، ســازمان ها 
همواره از این مســاله بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا، 
هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآیی مطلوب، 
هزینه های بســیاری را صرف می کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند، متحمل از دست دادن 

مهارت ها و تجربیاتی می شود که طی سال ها تالش به دست آمده است.
یافته های علمی نشان می دهد که تمایل به ترك شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای 
ترك سازمان ناشی می شــود. یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترك نمی کنند، بلکه “تمایل به 
ترك شغل” را به صورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و 

مناسب بودن فرصت  های استخدامی در سازمان های دیگر، اقدام به ترك شغل می نمایند.

 محدوده کاري:
یکی از شــرکت های زیر مجموعه ســازمان انرژی اتمی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب خواهد 

شد.

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترك کار

 ارائه راهکارهایی جهت جلوگیري از ترك کار کارکنان 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 111کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای110

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
منابع کتابخانه اي و اطالعات کاربردي و هم چنین پرسشــنامه  های تکمیل شــده توســط پرسنل 

شرکت مورد مطالعه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسی و ساخت 
نیروگاه های اتمی/

مدیریت برنامه ریزی و فاوا
95-S-MT -136

مدیریت منابع انسانی - 
MBA- مدیریت دولتی و 

بازرگانی
کارشناسی ارشد

نوع پروژه:  فني    مطالعاتي     طراحي    نرم افزاري و شبیه سازي     ساخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 111کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای110

عنوان تحقیق: 
ارزیابی نقش خطای انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
به دلیل تاثیر زیاد خطاي انساني در فرکانس ذوب قلب در تحلیل PSA یکي از مراحل جداگانه به این امر 
اختصاص یافته است. براي تحلیل خطاي انساني باید یک راهبرد نظام مند براي تشخیص این خطاها، 
اعمال آنها در مدل منطقي ایمني نیروگاه )FT, ET( و همچنین کمي سازي و به دست آوردن احتمال 
آنها وجود داشته باشد. اگرچه در سال هاي اخیر روش ها و راهبردهاي متفاوتي براي این امر اتخاذ شده 
و در این مدت پیشرفت هایي حاصل گردیده است، هنوز یک روش یکتا و مورد پذیرش همگان در این 
زمینه وجود نداشته و هر کدام از روش ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. هدف از انجام این پروژه 
شناخت روش های مختلف آنالیز قابلیت اطمینان انسانی و ارزیابی نقش خطای انسانی در مقایسه 

با خرابی تجهیزات و فاکتورهای مختلف دیگر در فرکانس ذوب قلب و آنالیز حساسیت است.

 محدوده کاری:
سطح یک PSA نیروگاه بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار پس از اتمام پایان نامه:
 مقایســه روش های مختلف انجام آنالیز قابلیت اطمینان انسانی )HRA( و شناخت نقاط ضعف 

و قوت هر روش
 آنالیز قابلیت اطمینان انسانی در سطح یک PSA نیروگاه بوشهر و محاسبه احتمال خطای انسانی 

برای عملکردهای مختلف اپراتور
 محاسبه نقش خطای انسانی در فرکانس ذوب قلب نیروگاه بوشهر

 آنالیز حساسیت، مقایسه نتایج و ارائه پیشنهادات

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 مدارك PSA نیروگاه بوشهر

SAPHIR نرم افزار 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت مهندسین مشاور افق 
هسته ای/ معاونت فرآیند های 

هسته ای 
95-S-MT -137دکتری مهندسی هسته ای

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 113کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای112

عنوان تحقیق: 
اســتقرار نظام جامع منابع انساني )مطالعه موردي: شــرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي 

اتمي ایران(

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
مدیریت منابع انســاني در ســه بخش اصلي مدیریت برنامه ریزي و جذب، توســعه و نگهداشت 
و نیز خروج از خدمت منابع انســاني در راســتاي اهداف ســازمان ایفاي نقش مي نماید. بررسی 
سیســتم های منابع انسانی سازمان ها مشخص می ســازد که اغلب اوقات بین زیر سیستم های آن 
از قبیل: آموزش، توســعه، ارزیابی عملکرد، جذب و اســتخدام و ... ارتباط و پیوستگی الزم وجود 
نداشــته و همین امر به ناکارآمدی سیستم های منابع انسانی منتهی می شود. از طرف دیگر، وجود 
همپوشــانی های قوی بین زیرسیستم های منابع انســانی به منظور تقویت متقابل هر یک از این 
زیر سیســتم ها  و افزایش بهره وري، امري ضروری بوده که با نظام مند شدن و یکپارچگي این زیر 
سیستم ها امکان پذیر است. شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران، ضمن تهیه و 
تدوین سیاســت هاي کالن حوزه منابع انساني و نیز با توجه به چشم انداز خود در این حوزه، توجه 
ویژه اي به اســتقرار نظام جامع منابع انســاني با رویکرد یکپارچه داشته که در این راستا، شناسایي 
گام هاي اجرایي براي اســتقرار آن، شناســایي و ارائه پیشنهاد در خصوص سیستم هاي نرم افزاري 
موجود و قابلیت هاي آن ها، بررسي هاي تطبیقي و نیز بررسي الگو هاي موفق در استقرار نظام جامع 
منابع انســاني از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده تا بتوان با پیاده سازي این نظام بهره وري در حوزه 

منابع انساني را ارتقا داد.

 محدوده کاري:
حوزه منابع انساني شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران و شرکت بهره برداري 

نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها ونتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 شناسایي فرآیندهاي نظام جامع منابع انساني؛

 طراحي و ارائه گام هاي اجرایي براي استقرار نظام جامع منابع انساني؛
 مطالعات تطبیقي و بررسي الگو هاي موفق در استقرار نظام جامع منابع انساني؛ 

 بررسي موانع و مشکالت استقرار این نظام و راهکارهاي آن ها؛
 بررســي شرکت هاي نرم افزاري ارائه دهنده سیستم نرم افزاري در این حوزه و ارائه پیشنهاد پس 

از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف



کتابچهیراهنمایحمایتازپایاننامههایتحصیالتتکمیلیدرحوزهنیروگاههایهستهای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 113کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای112

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
 منابع کتابخانه اي

 مستندات شرکت هاي موفق در زمینه پیاده سازي نظام جامع منابع انساني
 شرکت هاي نرم افزاري مرتبط و الگوهاي استفاده شده توسط آن ها 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی 

نیروگاه ها
95-S-MT -138

مدیریت منابع انساني، مدیریت بازرگاني 
)گرایش منابع انساني(، مدیریت دولتي 
)گرایش  توسعه منابع انساني و گرایش 
مدیریت تحول(، مدیریت سازمان هاي 
دولتي )گرایش منابع انساني و روابط 
کار(، مدیریت اجرایي، MBA )گرایش 

استراتژي، منابع انساني(

کارشناسي ارشد
 و دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 115کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای114

عنوان تحقیق: 
مدیریت فرآیند نظارت بر حوزه منابع انســاني  در شــرکت هاي مــادر تخصصي )مطالعه موردي: 

شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران(

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
نظارت و کنترل یکي از اجزاي اصلي مدیریت محسوب شده؛ به طوریکه بدون توجه به این جزء، سایر 
اجزاي مدیریت مانند برنامه ریزي، ســازماندهي و هدایت نیز ناقص بوده و تضمیني براي انجام درست 
آن ها وجود ندارد. بنابراین نظارت و کنترل ابزاري است که امکان حرکت به سمت اهداف تعیین شده را 
با اطمینان باال فراهم مي کند. این امر در شرکت  هاي مادر تخصصي که دو وظیفه اصلي سیاست گذاري 
و نظارت بر اجراي سیاست ها را در شرکت خود و شرکت هاي زیر مجموعه پیگیري مي کنند از اهمیت 
باالتري برخوردار است. تعیین شاخص هاي کلیدي عملکردي در حوزه منابع انساني، ارائه مدل فرآیندي 
نظارت و به تبع آن چگونگي استقرار فرآیند نظارت با بررسي الگو هاي موفق و مطالعات تطبیقي، گامي 

مؤثر در پیشبرد اهداف شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران خواهد بود. 

 محدوده کاري:
حوزه منابع انســاني شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران و شرکت بهره  برداري 

نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 تعیین شاخص هاي کلیدي عملکردي حوزه منابع انساني؛

 شناسایي و ارائه گام هاي اجرایي استقرار فرآیند نظارت بر حوزه منابع انساني؛
 بررسي الگوهاي موفق در زمینه نظارت بر حوزه منابع انساني در شرکت هاي داخلي و خارجي و 

ارائه مدل پیشنهادي بهینه در این زمینه

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
  منابع کتابخانه اي 

 مستندات شرکت هاي موفق در زمینه استقرار فرآیند نظارت بر حوزه منابع انساني

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی 

نیروگاه ها
95-S-MT -140

مدیریت منابع انساني، مدیریت بازرگاني )گرایش منابع 
انساني(، مدیریت دولتي )گرایش  توسعه منابع انساني و گرایش 
مدیریت تحول(، مدیریت سازمان هاي دولتي )گرایش منابع 

انساني و روابط کار(، مدیریت اجرایي، MBA )گرایش 
استراتژي، منابع انساني(

کارشناسي 
ارشد 
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 115کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای114

عنوان تحقیق:
شناسایي و اولویت بندي عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان با رویکرد ارتقا بهره وري)مطالعه موردي 

شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران( 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن: 
   برنامه ریــزي دقیق و سیســتماتیک براي ایجاد، حفظ و افزایش انگیــزه کارکنان از مهم ترین 
راهکارها جهت افزایش بهره وري ســازماني اســت. این برنامه نیاز مبرم به بررســي همه جانبه، 
اولویت بندي، شناســایي و همچنین عارضه یابي عوامل مؤثــر بر ارتقا انگیزش و بهره وري نیروي 
انســاني دارد. این پروژه با هدف شناسایي و عارضه یابي عوامل انگیزشي )تشویقي و بازدارندگي( 
کارکنــان براي حفظ و نگهداشــت نیروهاي کارآمد و متخصص و ارتقاي ســطح رضایت مندي 
و عملکرد کارکنان؛ با توجه به گروه هاي شــغلي شــرکت و نیز شرایط شــاغلین )سنوات و سن، 

تحصیالت و... ( تعریف مي شود.

 محدوده کاري:
   حوزه منابع انساني شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران 

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 شناسایي عوامل مؤثر )اقتصادي، اجتماعي و...( بر رضایت شغلي کارکنان شرکت؛ 

 شناسایي عوامل موثر بر بهبود و ارتقا سطح انگیزشي کارکنان؛ 
 ارائه طرح و برنامه هایي متناسب با گروه هاي شغلي شرکت با هدف بهبود و ارتقا سطح انگیزشي 

کارکنان؛
 عارضه یابي و تدوین مدل انگیزشي کارکنان در شرکت.

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
  منابع کتابخانه اي، تجربیات شرکت هاي موفق 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی 

نیروگاه ها
95-S-MT -141

مدیریت منابع انساني، مدیریت بازرگاني )گرایش  
منابع  انساني(، مدیریت  دولتي )گرایش  توسعه 

منابع انساني و گرایش مدیریت تحول(، مدیریت 
سازمان هاي دولتي )گرایش منابع انساني و روابط 
کار(، مدیریت اجرایي، MBA )گرایش استراتژي، 

منابع انساني(

 کارشناسي ارشد 
دکتري 

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 116

عنوان تحقیق: 
طراحي فرآیند خروج از خدمت کارکنان )مطالعه موردي: شــرکت مادر تخصصي تولید و توســعه 

انرژي اتمي ایران(

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
  امروزه ترك شــغل در سازمان ها با هر شــکلي از جمله بازنشستگي، استعفا، بازخرید، جابه جایي، 
اخراج و ... به یکي از مهم ترین نگراني ها تبدیل شــده اســت. این امر در مورد کارکنان کلیدي و 
متخصص که در مشاغل کلیدي سازمان در حال انجام وظایف هستند از اهمیت باالتري برخوردار 
اســت؛ زیرا این پدیده مخاطرات زیاد مالي و غیر مالي را براي ســازمان به همراه خواهد داشت. 
در بســیاري از موارد ترك خدمت کارکنان در ســازمان ها بدون تجزیه - تحلیل و بررسي علل و 
ریشــه هاي آن بوده که در این صورت و بدون رفع موانع و مشــکالت احتمالي، احتمال تکرار این 
پدیــده براي کارکنان دیگر چندان دور از ذهن نخواهد بود. طراحي فرآیندي براي چگونگي خروج 
از خدمت کارکنان در شــرکت مادر تخصصي تولید و توســعه انرژي اتمي ایران و شــرکت بهره 
برداري نیروگاه اتمي بوشــهر به دلیل ماهیت تخصصي و خاص عمده مشــاغل موجود در آن و با 
توجه به هرم سني و سنواتي کارکنان آن از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. به طوریکه بتوان 
با گام هاي طراحي شــده، ضمن پي بردن به علل ترك خدمت کارکنان، با برنامه ریزي صحیح و 
اصولي بتوان آثار و پیامدهاي ترك خدمت کارکنان را، به خصوص در مواردي که مي تواند به طور 

مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد و ایمني نیروگاه اتمي بوشهر تاثیرگذار باشد، کاهش داد.

 محدوده کاري:
  حوزه منابع انساني شرکت مادر تخصصي تولید و توسعه انرژي اتمي ایران و شرکت بهره برداري 

نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي اشکال و فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 شناســایي اشــکال و عوامل مختلف خروج از خدمت کارکنان و طبقه بنــدي آن ها و نیز ارائه 

گام هاي اجرایي براي استقرار فرآیند خروج از خدمت کارکنان؛
 مطالعات تطبیقي و بررسي الگو هاي موفق در استقرار فرآیند خروج از خدمت کارکنان؛

 طراحي فرم ها و پرسش نامه هاي استاندارد ساختار یافته و غیر ساختار یافته مربوط به ترك خدمت 
کارکنان براي دریافت اطالعات، سنجش علل ترك خدمت کارکنان و چگونگي تحلیل آن؛

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران



کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای

 امکانات، تجهیزات و منابع موردنیاز:
منابع کتابخانه اي، شرکت هاي موفق در زمینه استقرار فرآیند خروج از خدمت کارکنان.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی 

نیروگاه ها
95-S-MT -142

مدیریت منابع انساني، مدیریت بازرگاني )گرایش 
منابع انساني(، مدیریت دولتي )گرایش  توسعه 

منابع انساني و گرایش مدیریت تحول(، مدیریت 
سازمان هاي دولتي )گرایش منابع انساني و روابط 
کار(، مدیریت اجرایي، MBA )گرایش استراتژي، 

منابع انساني(

کارشناسي 
ارشد 
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 119کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای118

عنوان تحقیق:
مدیریت فرآیند تغییر سازماني با رویکرد منابع انساني )مطالعه موردي شرکت مادر تخصصي تولید 

و توسعه انرژي اتمي ایران( 

 شرح مختصري از پروژه و اهمیت آن:
  تغییر در تمامي ســازمان ها امري اجتناب ناپذیر اســت و باید به منظور ایجاد تحوالت سازنده و 
مؤثر در ســازمان ها پیش بیني و راهکارها طراحي و مدیریت شــوند. در فرآیند تغییر در سازمان با 
رویکرد منابع انســاني، انســان ها در قالب تغییر قرار مي  گیرند. بدون تغییر در دانش، نگرش، باور 
و اندیشه هاي نیروي انســاني، فرآیند تغییر و تحول انجام نخواهد شد. در این پروژه، فرآیند تغییر 
ســازماني در قالب منابع انساني مورد شناسایي و ارزیابي قرار گرفته و موانع و مشکالت موجود در 
تغییر سازماني را مورد مطالعه قرار مي دهد. همچنین فرآیندهاي مبتني بر منابع انساني قبل و بعد 

از تغییرات به منظور اثربخشي فرآیند تغییر در سازمان پایش مي شود.

 محدوده کاري:
  حوزه منابع انســاني شــرکت مادر تخصصي تولید و توســعه انرژي اتمي ایران با در نظر گرفتن 

شرکت بهره  برداري نیروگاه اتمي بوشهر

 عناوین کلي فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام پایان نامه:
 شناسایي و ارائه گام هاي اجرایي براي مدیریت فرآیند تغییر در شرکت؛ 

 بررسي و پایش میزان تأثیرگذاري فرآیند تغییر)موردي( در شرکت؛
 چگونگي تحلیل اثر تغییرات بر سایر فاکتورهاي منابع انساني. 

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

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی 

نیروگاه ها
95-S-MT -144

مدیریت منابع انساني، مدیریت بازرگاني )گرایش  
منابع  انساني(، مدیریت  دولتي )گرایش  توسعه 

منابع انساني و گرایش مدیریت تحول(، مدیریت 
سازمان هاي دولتي )گرایش منابع انساني و روابط 
کار(، مدیریت اجرایي، MBA )گرایش استراتژي، 

منابع انساني(

کارشناسي 
ارشد 
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 119کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای118

عنوان تحقیق:
واکاوی شایستگی مدیران پروژه جهت احداث یک نیروگاه هسته ای

 هدف تحقیق: 
در دســترس داشــتن دورنمایی از موارد مرتبط با شایســتگی مدیران پروژه و رتبه بندی موارد از 

لحاظ اهمیت

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن:
 عوامل بســیاری موفقیت و یا شکســت یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل 
می توان به شایستگی های مدیران پروژه اشاره نمود. هدف ازاین تحقیق واکاوی شایستگی مدیر پروژه 
در طرح احداث یک نیروگاه هسته ای می باشد.جهت تحقق این موضوع استراتژی مطالعه موردی مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت )طرح تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر(.شایستگی های استخراج شده از 

مصاحبه با مدیران میانی و باال دست تعدیل و اصالح شده و مواردی به آنها اضافه خواهد شد.

 محدوده کاری:
 طرح احداث نیروگاه های هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 ICB)IPMA COMPETENCY معرفی و بررسی استانداردهای شایستگی مدیر پروژه همچون 

MODEL( و مدارك مرتبط آژانس بین المللی انرژی اتمی
 تهیه روش و ساختار و سواالت مرتبط با پرسشنامه در خصوص شایستگی مدیران

 تعیین جامعه هدف و انجام مصاحبه های مورد نیاز
 تجمیع موارد و تعیین الگویی جهت اولویت بندی

 مقایسه موارد با استاندارد ICB و بهبود موضوعات
 ارایه خروجی تحقیق به صورت اولویت بندی شده 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 120

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: -

 مراجع و منابع:
ICB)IPMA COMPETENCY MODEL( استاندارد

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی 
نیروگاه های اتمی )توانا(

96-T-MT-152کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 

عناوین

پروژه های
 آگاه سازی و پذیرش اجتماعی  



عناوین

پروژه های
 آگاه سازی و پذیرش اجتماعی  



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 123کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای122

عنوان تحقیق:
مبانی نظری، الزامات و مؤلفه های پذیرش اجتماعی نیروگاه های برق هسته ای در ایران 

 هدف تحقیق: 
ابزارهای مفهومی بسته به فرهنگ کشورها و متن اجتماعی و سیاسی آنها متفاوت است. در ایران 
با توجه به شرایط فرهنگی، بومی و مبانی ارزشی حاکم بر سیاست ها می توان از ابزارهای مفهومی 
ویژه ای برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سیاســت ها و پروژه ها استفاده کرد. بنابراین بسط 
ادبیــات مفاهیم اجتماعی مربوط به نیروگاه های برق هســته ای و احصاء ضرورت های فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی این امر، مهمترین هدف این تحقیق قلمداد می گردد.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
بررسي عوامل مؤثر بر جلب مشارکت اقشار مختلف، متناسب با شرایط بومی و محلی از کلیدی ترین 
وجوه اهمیت مبانی نظری است، که بستر ارائه مطلوب راهکارهای هوشمند و موثر را فراهم می سازد. 
چرا که یکی از آثار تهیه مختصات فرهنگی- اجتماعی برای طرح ها، رفع نگرانی و ایجاد انگیزه برای 
سایر سازمان ها و نهادها در اجرای طرح خواهد بود، مشروط بر اینکه عوامل طرح و یا پروژه کالن ملی 
بتوانند نسبت به انعکاس صحیح موضوع اقدام و مطالعه کنندگان آثار فرهنگی- اجتماعی نیز در جریان 

تدوین طرح از نظرات و دیدگاه های آنها استفاده نمایند.

 محدوده کاری: حوزه پذیرش اجتماعی نیروگاه های برق هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
گردآوری و تدوین اصولی ابعاد نظری مولفه ها و شاخص های فرهنگی- اجتماعی به انضمام روش 
شناسی احصاء مبانی فرآیند پذیرش اجتماعی در ایران، با نگاه صحیح به : زمینه شناسی، موضوع 

شناسی، پیامدشناسی، شاخص گزینی، پیامدسنجی و راهکارشناسی.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 تحقیقات بعمل آمده پیشین در این حوزه.

 مصاحبه و تحلیل محتوای گفتگو با برخی عناصر و عوامل ذیمدخل

 مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای و برخی تحقیقات بعمل آمده در سایر حوزه های مشابه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي 
و توسعه اجتماعي

96-S-MT-154 کارشناسی ارشد / دکتريعلوم انساني

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 123کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای122

عنوان تحقیق:
موانع ســاختاری، حقوقی و بینشــی پیش روی تهیه پیوســت های فرهنگی- اجتماعی در اجرای 

سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ای نیروگاه های برق هسته ای

 هدف تحقیق: 
تحلیل شرایط ساختاری، تاریخی، حقوقی و نگرشی پیش روی پیوست نگاری از جمله؛ ابزارسازی 
اعتقادات و ارزش های دینی برای توجیه اقدامات غلط، افراط و تفریط در نگاه به مســئله، برخورد 

سطحی و شعاری با رویکرد پیوست فرهنگی- اجتماعی از جمله اهداف این تحقیق است.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
به همان میزان که می توان برای تدوین و اجرای پیوســت فرهنگی- اجتماعی آثار مثبت برشمرد، 
می تــوان فهرســتی از دغدغه ها و موانع پیش رو را مورد توجه قــرار داد. برخی از این چالش ها 
شامل؛ عدم باور به اهمیت موضوع در بین مدیران اجرائی و مدیران طرح های اقتصادی، اجتماعی 

و ساده انگاری و پیوست فرهنگی- اجتماعی و بعضًا انتظار حل ریشه ای مسائل.

 محدوده کاری: 
حوزه پذیرش اجتماعی نیروگاه های برق هسته ای

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
احصا تنگناهای ســاختاری )موانعی که عبور از مرحله و یا مساله ای خاص بدون رفع آن ناممکن 
و یا دشــوار باشــد( اعم از؛ مالحظات حقوقی و قانونی، مناسبات تاریخی و جغرافیایی و در نهایت 
پدیده شناسی تنگناهای ناشی از فقدان معرفت شناسی و به عبارتی تحلیل بینش و نگرش فردی 

و عمومی

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
پژوهش های تقنینی و حقوقی ناظر بر ساختار اجتماعی- فرهنگی در چند دهه گذشته.

 مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای و برخی تحقیقات بعمل آمده میدانی خصوصا در حوزه اماکن ساختگاه.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي 
و توسعه اجتماعي

96-S-MT-155 کارشناسی ارشد / علوم انساني
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 125کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای124

عنوان تحقیق:
الزامات وانتظارات فرهنگی- اجتماعی در اجرای سیاســت ها، برنامه ها و طرح های توســعه ای 

نیروگاه های برق هسته ای در سواحل شمال کشور

 هدف تحقیق: 
سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ای در کشورمان ایران موجب افزایش توان تولیدی، جذب 
ســرمایه گذاری های کالن ملی و بین المللی و ایجاد اشتغال مولد برای جامعه جوان متخصص با 
فرهنگ و رسوم مختلف در گســتره نظام ج.ا.ا است. در این راستا امکان توسعه نیروگاه های برق 
هسته ای در سواحل شمالی دور از نظر نیست. از این رو مهمترین هدف این تحقیق امکان سنجی 

و مطالعه شرایط فرهنگی اجتماعی در نوار سواحل شمالی کشور است.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
احداث تأسیسات بزرگ و توسعه بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی - اجتماعی آن، می تواند پیامدهای 
ناخواسته فراوانی را به دنبال داشته باشد. این پیامدهای چه در درون خود شرکت ها و سازمان های 
متولی و چه بر دامنه جغرافیای پیرامونی طرح تأثیرگذار خواهد بود و باعث هدر رفت ظرفیت های بالقوه 
و همچنین تأثیرات گسترده اي را نیز بر فرهنگ و اجتماعات محلي خواهد گذاشت ودر نتیجه مسئولیت 
هاي متعدد اجتماعي را در پي خواهد داشــت که شاهد تقابلی میان توسعه صنعتی و اقتصادی از یک 
ســو و فرهنگ و محیط اجتماعی از سوی دیگر خواهیم شد. بنابراین اهمیت اینگونه مطالعات کمتر از 

بررسی های فنی و مهندسی طرح ها خصوصا پروژه های کالن ملی نیست.

 محدوده کاری: شهرها و نوار ساحلی شمال کشور

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 از مهمترین نتایج مورد انتظار موضوع شناسی، پیامدسنجی، و راهکارشناسی، از زمان اجرا یا بهره برداری 

تا زمان فرجام بهره برداری

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 مصاحبه و جمع اوری اطالعات کاربردی.

 مطالعه و مستند ســازی تجارب پنهان و آشکار طرح ها و پروژه های کالن در سواحل شمالی و 
همچنین بررسی برخی فعالیت ها در آن سوی سواحل شمالی.

 مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای و نظرسنجی های بعمل آمده در حوزه استان های شمالی.

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي و 
توسعه اجتماعي

96-S-MT-156 کارشناسی ارشد / علوم انساني
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 125کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای124

عنوان تحقیق:
کاوش تجارب جهانی پذیرش اجتماعی برق هســته ای و مطالعــه تطبیقی مالحظات ابعاد بومی، 

فرهنگی و انسانی

 هدف تحقیق: 
مقایســه عملکرد سیاســتی و کاربردی در دامنه نیروگاه های برق هسته ای کشورهای دارای این 
صنعت، کشف وجوه اشــتراك و افتراق، دست یابی به شواهد بیشتر، گام های آغازین فعالیت ها، یا 
تعیین جهت حرکت و تصمیم ســازی برای پذیرش اجتماعی و همچنین بررسی ادله اولویت بندی 

اقشار مختلف جامعه.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
هر اقدامی که برای توســعه صورت می گیرد تغییراتی در محیط طبیعی و اجتماعی ایجاد می کند و 
گاه این تغییرات می توانند ســبب تضعیف و یا از بین بردن فرهنگ بومی – محلی جوامع گردند. 
از اینرو، با ارزیابی تأثیرات فرهنگی – اجتماعی طرح های توســعه ای در ســایر کشورها می توان 
راهکارهایی را جهت تخفیف و کاهش تبعات و پیامدهای منفی ارائه نمود. چرا که زمینه ســازی 
برای فرایند باز طراحی، اصالح و ارتقاء شــئون و مناسبات نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
واجتماعی کشــور براساس فرهنگ مهندسی شده با توجه به شــرایط و مقتضیات ملی و جهانی 
بســیار محل تامل اســت. ضمن اینکه باز طراحی نظام های مختلف کشور امریست بلند مدت، اما 
تحقق عملی آن در گرو شکل گیری نمونه های عینی از امکان پذیری طراحی نظام های موفق را 

فراهم خواهد ساخت.

محدوده کاری: 
عملکرد و فعالیت های فرهنگی- اجتماعی کشورهای صاحب صنعت نیروگاه های برق هسته ای.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
بررســی سیر تحول سیاســت های پذیرش اجتماعی- فرهنگی کشــورهای صاحب فناوری برق 
هســته ای تا به امروز، حاکی از رویکردهای مختلف، با این موضوع اســت. در همین راستا ارائه و 
تبیین سیاســت های مواجهه اجتماعی در کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه کمک خواهد 
کرد تا بر این اســاس رویکردهای متفاوت و اثرات آنها، اصول مشــترك بین کشورها و الگوها و 
شــیوه های مناســب آنها شناسایی و نگرش و دیدگاه جامع تر و کامل تر حاصل آید و در نهایت با 
مقایسه راهبردهای موفق در کشورهای توسعه یافته و ایران، مدل مطلوب نظام پذیرش اجتماعی 

برق هسته ای در ایران ارائه شود.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 127کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای126

 منابع کتابخانه ای برخی کشورهای پیشرو در حوزه توسعه و پذیرش اجتماعی
 سایت های اینترنتی خصوصا سایت موسسات بین المللی ذیربط نظیر وانو

 مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای 

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي 
و توسعه اجتماعي

96-S-MT-157 کارشناسی ارشد / علوم انساني
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 127کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای126

عنوان تحقیق:
مطالعه موردی مســئولیت  اجتماعی شرکت  تولید و توســعه انرژی اتمی)نیروگاه اتمی بوشهر( در 

استان بوشهر

 هدف تحقیق: 
مسئولیت اجتماعی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، 
انسان ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی 
و مالی فراتر می رود. همین رویکرد موجب می شود ارزیابی فعالیت های نیروگاه اتمی بوشهر در چند 
دهه گذشــته و برنامه های آتی در حوزه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی از اهداف خطیر حاکمیتی 

به شمار آید.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
اســتان بوشهر با سواحل خلیج فارس و مرز آبی با 5 کشور و زیست بوم اختصاصی، دارای تاثیر و 
تاثر متقابل با فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر است و مسئولیت اجتماعی شرکت تولید و توسعه بعنوان 
راهبر و سیاست گذار شــرکت بهربردار نیروگاه اتمی بوشهر ایجاب می کند این مهم بطور مستمر 

رصد و ارزیابی شود.

 محدوده کاری: 
 استان بوشهر 

 حوزه پذیرش اجتماعی شرکت بهربردار نیروگاه اتمی بوشهر و فاز های 2 و 3 توسعه نیروگاه
 شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
پیامدشناسی، شــاخص گزینی، پیامدسنجی، راهکارشناسی)با بکارگیری روش های کمی، کیفی و 
نرم انسان گرایانه و تفسیری برای شناخت کل واقعیت ها( شناخت ابعاد نهان پدیده های اجتماعي- 
فرهنگی حاصل از فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر و آیند نگاری که از طریق مطالعات موردي تحلیل 

وضعیت موجود و اتخاذ تمهید آتی.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
دسترســی به برخی مطالعات و تحقیقات استانی بعالوه نظرسنجی های بعمل آمده در ابعاد مختلف 

محلی، ملی و منطقه ای



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 129کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای128

 مراجع و منابع:
 منابع کتابخانه ای

 دستگاه ها، نهادها و سمن های مردم نهاد و همچنین متولیان امر پذیرش اجتماعی در نیروگاه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي 
و توسعه اجتماعي

96-S-MT-158 کارشناسی ارشد / علوم انساني
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 129کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای128

عنوان تحقیق:
بررسی جایگاه مختصات فرهنگی – اجتماعی نیروگاه های برق هسته ای در اسناد باال دستی نظیر؛ 
الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی، سند امنیت انرژی، فرآیند جهانی شدن، 

چشم انداز1404، فناوری های نوین علمی ، ارتباطی و زیست بوم

 هدف تحقیق: 
دستیابی به نظام شاخص های فرهنگی- اجتماعی مرتبط با نیروگاه های برق هسته ای، دستیابی به 
نظام پرســش های عمومی و اختصاصی مرتبط با شناسایی موضوع و پیامدهای فرهنگی آن، بروز 
درك مشــترك و وحدت در رویه پیوست نگاران، ارتقاء تفاهم و تعامل مجریان طرح ها، پروژه ها با 
اسناد باالدســتی، افزایش تفاهم و تعامل با اقشار مختلف مردم و بسترسازی برای طراحی الگوی 

سازمانی پیوست نگاری نیروگاه های برق هسته ای

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
نظام اجرایی، ســاختارها و فرآیندها، ســازوکار وفرآیند عملیاتی کردن آن، نظام ارزیابی، نظارت و 
پایش آن، تضمین های قانونی و اجرایی عملی شدن پیوست فرهنگی- اجتماعی نیروگاه های برق 
هســته ای و ساز و کار نهادینه سازی، توانمندی، ایجاد انگیزه و التزام مدیران در طراحی و اجرای 

آن، ارتباط وثیقی با ایجاد درك و فهم مشترك از اهمیت پیوست نگاری دارد.

 محدوده کاری: اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
تبیین ابعاد نقش آفرینی و همچنین وجوه آشکار و نهان تاثیر و تاثر متقابل فعالیت و برنامه های کالن 

تولید و توسعه برق هسته ای در سیاست گذاری کالن خصوصا در محیط اجتماعی- فرهنگی.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 مدارك مرتبط در شرکت تولید و توسعه

 راهبردهای کالن فرهنگی اجتماعی کشور 
 اسناد باالدستی نظام ج.ا.ا

 مراجع و منابع:
منابع کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با برخی صاحب نظران این حوزه

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

مدیریت ارتباطات علمي 
و توسعه اجتماعي

96-S-MT-159 کارشناسی ارشد / علوم انساني
دکتري

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 131کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای130

عنوان تحقیق:
طراحی مدل ارتباط علمی شــرکت تولید و توســعه انرژی اتمی با نهادهای تخصصی، دانشگاه ها 

و بخش غیردولتی

 هدف تحقیق: 
تدوین راهبرد مدون و جامع ساز و کار ارتباط صنعت برق هسته ای با مراکز علمی، تحقیقاتی

بدون تردید نظام مندی تعامالت بین صنعت و دانشــگاه در جهت افزایش قابلیت ارزش آفرین در 
چرخه تکامل و اقتصاد دانش بنیان و هدایت بهتر فعالیت علمی دانشجویان و دانش آموختگان به 

نیازهای کاربردی است.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
نیاز روز افزون صنایع به ویژه صنایع مادر از جمله صنعت نیروگاه های برق هسته ای به توانمندي هاي 
دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات فني و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي- 
فرهنگی و سایر ابعاد جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و یافته هاي جدید دانشگاه، استفاده بهینه از 
امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یک مدل ارتباطی پایدار میان 

صنعت برق هسته ای و شرکت تولید توسعه بعنوان تولیت این مهم و دانشگاه است.

 محدوده کاری: 
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، نهادها و مراکز علمی 

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 کشــف نقاط ضعف و قوت هریک از پارامترها و ارائه چارچوب نظام مند برای سیاســت گذاران 
و برنامه ریزان این حوزه که قادر باشــند با الگوی مطلوب ارتباط بخش صنعت با دانشگاه سامان 

بخشد
 تهیه و تدوین مدل اختصاصی ارتباطات علمی شرکت تولید و توسعه با مراکز علمی

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
بررسی مدل های مختلف ارتباطات علمی، مراکز صنعتی با مجامع علمی در دنیا



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 131کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای130

عنوان تحقیق:
بررسی نحوه ی استفاده از NGOها در ایجاد آمادگی برای پاسخ اضطراری ساکنین اطراف نیروگاه 

به حوادث هسته ای

 هدف تحقیق: 
هــدف از این تحقیق شناســایی نحوه اســتفاده موثر از NGOها در ایجاد آمادگی برای پاســخ 

اضطراری ساکنین اطراف نیروگاه به حوادث هسته ای می باشد.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
ســازمان های غیر دولتی که ارتباط قوی و نزدیکی با جامعه دارند نقش بســیار موثری در ایجاد 
آمادگی و پاســخ اضطراری ایفا می کنند، چراکه با نیازهای جامعه آشــنا بوده و اعتمادی دو طرفه 
بین آن ها و جامعه وجود دارد. در واقع ســازمان های غیر دولتی با ارتباط قوی و نزدیک محلی از 
بزرگترین عوامل در شناسایی نیازها هستند و می توانند نقش بسیار موثری در ایجاد آمادگی و پاسخ 
اضطراری افراد داشته باشند از این رو با توجه به اهمیت نقش NGOها در ایجاد آمادگی و پاسخ 
اضطراری ســاکنین اطراف نیروگاه اتمی بوشــهر در حوادث پرتوی ضروری است از ظرفیت این 
ســازمان های مردم نهاد در جهت ایجاد آمادگی و پاسخ اضطراری افراد به حوادث پرتوی استفاده 
شــود. تحقیق حاضر به بررسی چگونگی استفاده از این ســازمان ها در مدیریت حوادث هسته ای 

می پردازد.

 محدوده کاری: روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 نحوه تشــکیل ســازمان های مردم نهاد با استفاده از ساکنین روســتاهای اطراف نیروگاه اتمی 

بوشهر؛
 نحوه ســازماندهی ساکنین روســتاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر در قالب سازمان های مردم 

نهاد؛
 نحوه آموزش اعضاء سازمان های مردم نهاد روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر؛

 نحوه برقراری و حفظا ارتباط ســازمان های مردم نهاد روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و 
سازمان ها و ارگان های دخیل در رفع عواقب حوادث پرتوی خارج سایت.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 دسترسی به سازمان هالل احمر، دهیاری های روستاهای هلیله و بندرگاه، و NGOهای مرتبط 

و ساکنین هلیله و بندرگاه.



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 133کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای132

 مراجع و منابع:
1- نــادرزاده- احمد، زلزله 17 ژانویه 1995 کوبه ژاپــن و درس هایی برای ایران، طرح مطالعات 

زلزله تهران بزرگ 1371؛
2- نمازی- باقر، بررسی وضعیت تشکل های مردمی داوطلب در جمهوری اسالمی ایران UNDP؛

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی 
بوشهر- مدیریت برنامه ریزی 

شرایط اضطراری                                                     
97-B-NM-171 علوم اجتماعی و مدیریت و

کارشناسی ارشدامداد و نجات

نــوع پــروژه:  فنــي    مطالعاتــي     طراحــي    نرم افــزاري و شبیه ســازي     ســاخت 



شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 133کتابچه ی راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه نیروگاه های هسته ای132

عنوان تحقیق:
شناســایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی در ایجاد آمادگی و پاسخ اضطراری افراد داخل و خارج 

سایت هسته ای در حوادث

 هدف تحقیق: 
هــدف از این تحقیق ابتدا شناســایی و ســپس رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد آمادگی و پاســخ 
اضطراری کارکنان داخل ســایت و کارکنان سازمان ها و ارگان های خارج سایت هسته ای در شهر 

بوشهر می باشد.

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
یکی از پایه های اساسی در زمینه مدیریت بحران، میزان آمادگی نیروی انسانی بوده و از مولفه های 
مهم و تاثیرگذار بر آن، عوامل انگیزشــی می باشــد. از این رو در این تحقیق به شناسایی عواملی 
انگیزشــی که باعث ایجاد آمادگی و پاســخ اضطراری کارکنان داخل سایت و کارکنان سازمان ها 
و ارگان های خارج ســایت هسته ای پرداخته شده و روش هایی که باعث ارتقاء سطح انگیزشی در 

میان کارکنان می شود را مورد بررسی قرار داد. 

 محدوده کاری: مدیــران و کارکنان دخیل در مدیریت بحران حوادث هســته ای در داخل 
نیروگاه و سازمان ها و ارگان های استانی خارج نیروگاه.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
 شناســایی عوامل انگیزشی در آمادگی و پاســخ به حوادث هسته ای در میان کارکنان و مدیران 

نیروگاه اتمی بوشهر و سازمان ها و ارگان های
 استانی درگیر در مدیریت حوادث هسته ای؛ 

 تعیین اهمیت هر کدام از عوامل انگیزشی موثر بر ایجاد آمادگی و پاسخ اضطراری کارکنان داخل 
سایت و کارکنان سازمان ها و ارگان های خارج سایت در شهر بوشهر؛

 تعییــن روش های ایجاد و ارتقای عوامل انگیزشــی موثر بر ایجاد آمادگی و پاســخ اضطراری 
کارکنان داخل سایت و کارکنان سازمان ها و ارگان های خارج سایت در شهر بوشهر؛ 

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 دسترسی به پدافند غیرعامل، قرارگاه پدافند پرتویی رافع، کارگروه ها و سازمان های زیر مجموعه 

و اینترنت.
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 مراجع و منابع:
1- رابینز، استیفن پی، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه ها، کاربردها.
2- رضائیان، علی، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت

3- سید جوادین، سید رضا، برنامه ریزی نیروی انسانی، انتشارات دانشگاه تهران
4- میر سپاسی، ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداری نیروگاه 
اتمی بوشهر- مدیریت 

برنامه ریزی شرایط اضطراری                                                     
97-B-NM-172 کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی و مدیریت
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عنوان تحقیق:
بررسی میزان آمادگی مدیریت بحران استان بوشهر برای پاسخ به پیامدهای حوادث هسته ای

 هدف تحقیق: 
شــناخت میزان آمادگی سیســتم مدیریت بحران بوشــهر )قرارگاه پدافند پرتوی( برای پاسخ به 

پیامدهای حوادث هسته ای

 شرح مختصری از تحقیق و اهمیت آن: 
خوشــبختانه در تاسیسات هسته ای حوادث زیادی که منجر به پیامدهای خارج سایت باشد، اتفاق 
نمی افتد؛ اما در صورت بروز حوادثی که با نشــت عمده موارد رادیواکتیو در محیط همراه باشــد، 
گســتردگی دامنه پیامدهای حادثه به حدی اســت که می تواند نظام عادی جامعه را دچار اختالل 
نموده و خسارات عظیمی را به بار آورد. از این رو اطمینان از وجود سیستم پاسخ مناسب در سطوح 
محلی و استانی جهت مدیریت مناسب حادثه و کاهش پیامدهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

به منظور بررســی ایــن موضوع ابتدا تاریخچه حوادث هســته ای و پیامدهای آن مطالع شــده و 
فعالیت هایی که می توانند در آمادگی برای مدیرت پیامدهای حوادث هسته ای موثر باشد از مقاالت 
متعدد استخراج شده )نمونه ای از این فعالیت ها در بخش عناوین کلی فعالیت ها ارائه شده است( و 

در جامعه هدف مورد بررسی قرار می گیرد.

 محدوده کاری: استانداری بوشهر، پدافند غیرعامل، قرارگاه پرتوی پدافند غیرعامل.

 عناوین کلی فعالیت ها و نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق:
در قالب موضوع این مطالعه، انتظار می رود محقق انجام و کفایت فعالیت های زیر را مورد بررسی قرار 

دهد:
1- تدوین و بروز رسانی برنامه جامع مدیریت حادثه پرتوی؛ 

2- ساختار پاسخ حوادث پرتوی در خارج سایت تاسیسات هسته ای؛
3- میزان شفافیت در تقسیم وظایف و عملکردها بین مسئولین؛

4- آماده بکار بودن زیرساخت ها و مراکز مدیریت؛
5- آماده بکار بودن سیستم های ارتباطی خاص شرایط حادثه؛

6- انجام ارزیابی ریسک با هدف آمادگی برای مدیریت پیامدها؛
7- آگاهی از موضوعات پرتوی در بخش پاسخ پزشکی؛

8- آمادگی و برنامه ریزی برای تخلیه و انتقال مردم از ناحیه خطر و اسکان در منطقه امن؛
9- اجرای آموزش سیستماتیک به کارکنان درگیر پاسخ در سازمان های مربوطه؛
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10- اجرای تمرین های )مانورهای( منظم و دوره ای در زمینه حوادث پرتوی؛
11- تدوین خط و مشی آگاه سازی عموم مردم؛

12- ترتیباتی برای کاهش پیامدهای غیر رادیولوژیک.
با آنالیز نتایج بدست آمده از موارد مورد بررسی، انتظار می رود کمبودهای سیستم مدیریت پاسخ اضطراری 

شناسایی شده و جهت رفع آن اقدام گردد.

 امکانات، تجهیزات و منابع مورد نیاز: 
 دسترســی به قرارگاه پدافند پرتوی، کارگروه ها و ســازمان های زیرمجموعه، اینترنت، مدارك 

آژانس بین المللی انرژی اتمی در آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری و حوادث رادیولوژیک.

 مراجع و منابع:
• IAEA Safety Standards- General Safety Requirements No.GSR Part 7- Preparedness and 
Response for a Nuclear or Radiological Emergency
• IAEA-TECDOC-953- Method for the development of emergency response preparedness for 
nuclear or radiological accidents
• EPR-NPP PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS 2013- Actions to Protect the Public in an 
Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor
• IAEA Report on- preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency in 
the Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant

سطح پایان نامهرشته هاي تحصیلي مرتبطکد پروژهواحد تعریف کننده

شرکت بهره برداری نیروگاه 
اتمی بوشهر- مدیریت 

برنامه ریزی شرایط اضطراری                                                     
97-B-NM-173

مدیریت بحران، کلیه 
گرایش های زیرمجموعه 

مدیریت دولتی، پدافند غیرعامل  
کارشناسی ارشد- 

دکترا
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 فرم هاي مربوطه
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 فرم هاي مربوطه
فرم شماره یک: متن معرفی نامه دانشگاه

 فرم شماره دو: فرم پروپوزال

فرم شماره سه: فرم تقاضای انجام طرح تحقیقاتی در قبال کسر از خدمت

فرم شماره چهار: فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی کسر خدمت/ نخبگان

فرم شماره پنج: فرم اطالعات همکاران تحقیقاتی بخش دفاع  

فرم شماره شش: فرم معرفی متقاضیان امریه/ نخبگان / کسر خدمت به معاونت حفاظت و امنیت

برای دریافت فرم ها به سایت
www.nppd.co.ir مراجعه فرمایید. 



 شرکت مادر تخصصی
تولید و توسعه انرژی اتمی ایران


