بسمٍ تعالی
جلسٍ دفاعیٍ ايل رسالٍ دکتری با عىًان " ارائٍ الگًی راَبردی در ادارٌ امًر صىعت برق از طریك تديیه تجارب وظام
ج.ا.ا بر اساس گفتمان الُی يالیت فمیٍ ي لاوًن اساسی" در مًرخٍ  1931/11/5در ساله دفاعیٍ داوشگاٌ برگسار
گردید.

دس ایي جلسِ جٌاب آلای دکتش هحوذ احوذیاى تِ ػٌَاى استاد ساٌّوا حضَس داضتٌذ.
ایي تحمیك  ،تؼذ اص تیاى کلیات ٍ تؼاسیف اٍلیِ صٌؼت تشق سا تِ ػٌَاى صیش ساخت تَسؼِ تخطْای هختلف
التصادی ٍ اجتوایی کطَسّا داًستِ ٍ تِ ٍیظگی ّایی اص لثیل پان تَدى ٍ سَْلت هصشف ٍ اهکاى تثذیل تِ
سایش اًَاع اًشصی سا اص هضایای اًشطی الکتشیکی هؼشفی ًوَدُ است.

هحمك دٍسُ ّای هختلف صٌؼت تشق دس ایشاى سا تِ  4تخص تِ ضشح ریل هؼشفی ًوَدُ است:
 -1دٍسُ پیذایص ٍ ضکل گیشی  1441تا 1431
 -1دٍسُ حفظ صٌؼت تشق  1431تا 1431
 -4دٍسُ تَسؼِ ظشفیت  1431تا 1411
 -4دٍسُ ایجاد تَسؼِ ٍ سلاتت  1411تا 1411
ٍ دس طی دٍسُ ّای هزکَس تِ پَیایی ٍ تجاسب چطوگیش استماء سطح سفاُ ػوَهی ٍ سضایت اجتوایی ،
گستشش تَاًوٌذیْای فٌی ٍ صذٍس خذهات ٍتجْیضات فٌی هٌْذسی تِ خاسج ٍ تَسؼِ هطاسکتْای هشدهی ،
توشکض صدایی  ،تْشُ تشداسی اص طشحْا ٍ پشٍطُ ّای هختلف ػوشاًی اضاساتی ًوَدُ است.

دس ایي سسالِ هحمك تِ هطکالت هَجَد دس صٌؼت تشق اص لثیل سضذ فضایٌذُ هصشف تشق دس کطَس ٍ ،جَد
تٌگٌاّا اص لثیل هحذٍدیتْای اػتثاسی ًاضی اص اًحصاس دٍلتی ایي صٌؼت ً ،اتَاًی دٍلت تشای تاهیي هٌاتغ
هالی الصم جْت سشهایِ گزاسیْای سٍص افضٍى هَسد ًیاص  ،فشسَدگی خطَط اًتمال ٍ پستْای فطاس لَی ٍ
هطکالت دیگشی اص ایي لثیل اضاسُ ًوَدُ است .

هحمك تا اضاسُ تِ ایي هطلة کِ سضذ التصادی کطَسّا تا صٌؼت تشق دس استثاط هستمین هی تاضذ ػٌَاى
ًوَدُ کِ ػذم تشًاهِ سیضی صحیح ٍ فمذاى الگَی ساّثشدی هٌاسة دس تَلیذ ،اًتمال ٍ تَصیغ  ،اداسُ کطَسّا
سا تا تحشاًی جذی سٍتِ سٍ خَاّذ ًوَد .

هحمك دس ایي سسالِ تا اسائِ الگَیی ضفاف  ،هؼتثش ٍ لاتل اتکا تِ اسائِ ضشٍست حل ًظام هٌذ هسائل حاکن تش
هَضَع هذیشیت ساّثشدی پشداختِ استّ .وچٌیي تیاى ًوَدُ کِ چگًَِ هی تَاى الگَی هشجغ ٍ ساّثشدی
دس اداسُ اهَس صٌؼت تشق تش اساع آساء ٍ اًذیطِ ّای ٍالیت فمیِ ٍ لاًَى اساسی ج.ا.ا سا تذٍیي ًوَد تا
ػالٍُ تش حل هؼضالت ایي صٌؼت دس کطَس هَسد استفادُ سایش کطَس ّای هسلواى ًیض تاضذ.

