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:عنوان مقاله

دستاوردهاي پياده سازي طرحهاي اينترنشيپ در
 صنعت برق خراسان

:نويسندگان

 احد ضابط
 اميررضا تجدد
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 چكيده
آمد انساني كارمنابعاينترنشيپ به معناي كارورزي يكي از مؤثرترين روشهاي تربيت

ص گيري انجام پژوهش باشد كه با جهت مي حلت برق،نعهاي  مشكالت برخي عالوه بر
ي با هزياين صنعت دركمنه و دانشگاه نقش بسيار مؤثري،  برقراري ارتباط ميان صنعت

در.شته استدا شركت برق منطقه خراسان با همكاري دانشگاه فردوسي طرح اينترنشيپ
و از آن زمان تاكنـ25با 1382 سال مشهد در ون تعداد پروژه تحقيـــــقاتـي آغاز شد

در. پروژه كوچك تحقيـقاتـي به انجام رسيده است165 شركت اجراي طرح اينترنشيپ
و رضايتبخش 1387 تا 1382برق منطقه خراسان طي سالهاي  ، عالوه بر نتايج مثبت

و همكاري  استاد با صنعت72پروژه ها، گسترش ارتباط صنعت برق با دانشگاه، آشنايي
و كسب تجربه و كار تيمي توسط برق، كارورزي  دانشجو، ارتباط 354ي صنعتي، پژوهش

و تيم هاي پژوهشي دانشگاهي، افزايش 162تنگاتنگ  همكار صنعت برق با دانشگاه
و دانشگاه در همكاري هاي پژوهشي، افزايش و اعتماد مسئولين صنعت برق ارتباط

و همكاري با  و عالقمندي در واحدهاي صنعت برق به سفارش هاي پژوهشي دانشجويان
همچنين آماده شدن زمينه هاي گسترش فعاليت هاي مشترك در پروژه هاي بزرگ 

و پژوهشي را مي توان به عنوان دستاوردهاي طرح اينترنشيپ ذكر نمود .مطالعاتي
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 مقدمه-1
اي هاي معتبر جهان جايگاه ويژه يكي از روشهاي آموزش عملي كه در دانشگاه

ياردارد كا اينترنشيپ به عنوان بخشي از آموزش. استاينترنشيپ ورزي
به عنوان مثال. دانشجويان در دانشگاههاي معتبر دنيا پذيرفته شده است

و واترلو باهمكاري شركتهاي .M.I.Tدانشگاههاي  ، استنفورد، هاروارد، تورنتو
هاي طرح...و .I.B.Mبزرگي همچون جنـرال موتـورز، فـورد، موتـوروال، اينتل،

به اينترنشيپ باتوجه به اهداف تعريف.اينترنشيپ را اجـرا مي نمايند شده
و شكل مدرهاي مختلف ميتفاوتي سطوح كه اين آموزش].3[تا]1[شود اجرا ها
و آشنايي ايشان با واقعيتهاي صنعتي طراحي شدهمعتربيتبراي  ، لي دانشجويان

صن يكي از بهترين برنامه و رفع مشكالت هاي ايجاد ارتباط و دانشگاه  كوچكعت
هاي موجود پس از بررسي طرح1378شركت ساپكو در سال.دباشميصنايع

به با بررسي امكان اجراي كارورزي در ايرانواينترنشيپ در جهان اين طرح را
جملهاز.]4[شتگذا شريف به اجرا صورت پايلوت در دانشگاه صنعتي

و پروژههاي ديگري كه از طرح سازمان  كوتاه مدتهاي اينترنشيپ حمايت كرده
ميپژوهشي خود را ازميدهند، از اين طريق انجام شركت پتروشيمي بندر توان

و طرح امام ، مركز پژوهشهاي شوراي شهر مشهد، شركت انتقال گاز خراسان
و معادن  طرحهاي اينترنشيپ در وزارت.نام بردتحقيقات اساسي وزارت صنايع

ي اولين بار در كشور از طريق شركت برق منطقه اي خراسان ازسال نيرو برا
و پنج پروژه شروع به فعاليت نمود1382 موفقيتهاي روزافزون اين طرح. با بيست

و پژوهشهاي علمي را- شرايط گسترش فرهنگ تحقيق  صنعتي در صنعت برق
و واحدهاي مختلف زيرمجموعه را به رويكر و نظر شركتها د عملي آن فراهم آورده

و استقبال و موجب توسعه اين طرح در انجام طرحهاي پژوهشي جلب نموده
ها.بخش هاي مختلف صنعت برق گشته است طرح اينترنشيپ در جهان به شكل

و عناوين مختلف از جمله، اينترنشيپ دولتي، اينترنشيپ تابستاني، اينترنشيپ 
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و اينترنشيپ صنعتي در صنعت. انجام مي شودمديريتي، اينترنشيپ كارآفريني
مي،و رويه اجراييتعريف شده با توجه به اهداف برق   به عنوانتوان اين طرح را

 (Industrial Research Internship) اينترنشيپ تحقيقات صنعتي
.]5[بندي نمود دسته

 اهداف طرح اينترنشيپ درشركت برق منطقه خراسان-2
:مي توان به صورت زير خالصه نموداهداف طرح اينترنشيپ را در صنعت برق

و با هزينه- حل مشكالت صنعت برق استان در قالب پروژه هاي كوتاه مدت
 مناسب به كمك دانشگاه

و ارتقاي سطح همكاري وارتباط صنعت برق با دانشگاه-  توسعه
فاز صفر( فراهم آمدن مقدمات اجراي ساير طرحها وپروژه هاي تحقيقاتي بزرگتر-

)يقاتيپروژه تحق
و ارتباط با مجامع-  فعال شدن كارشناسان صنعت برق در پروژه هاي پژوهشي

 علمي
 آشنايي صنعت برق با اساتيد دانشگاه وشناسايي دانشجويان كارآمد-
ي منابع انساني-  زمينه سازي جهت جذب فارغ التحصيالن زبده جهت توسعه

 صنعت برق استان
ص-  نعت برق دراستان آشنايي دانشگاهيان با مشكالت
به-  كسب تجربه پروژه هاي صنعت برق توسط دانشجويان وايجاد انگيزه واعتماد

 نفس
به-  فعال ساختن تيمهاي پروژه دانشگاهي وانتقال مهارتهاي كار تيمي

 دانشجويان
و فعال كردن آزمايشگاهها در جهت- استفاده از امكانات پژوهشي دانشگاه

 خدمات پژوهش
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از-  خالقيت وپويايي دانشجويان فعال ومتعهد استفاده
و زمينه سازي فعاليتهاي كارآفريني-  ايجاد خودباوري در دانشجويان

 مراحل اجرائي انجام طرح-3
:مراحل اجراي طرح اينترنشيپ به شامل موارد ذيل است

و تعيين عناوين آنها-  درخواست از واحدهاي صنعت برق جهت اعالم مشكالت
او-  ليه، تصويب واعالم عناوين به دانشگاه بررسي
 فراخوان دانشگاه به اساتيد جهت اعالم آمادگي اجراي طرحها توسط ايشان-
 برگزاري جلسات بازديد اساتيد از واحدهاي ذيـربط صنعت بـرق وتكميل فـرم-

ي پروژه  شناسنامه
ي پروژه توسط واحد مربوط واعالم به دفتر تحق- و تأييد فرم شناسنامه يقات

 استانداردهاي شركت برق
و تصويب پروژه هاي قابل اجرا توسط شركت برق-  بررسي
و- و عقد قرارداد اينترنشيپ بين شركت برق  اعالم طرح هاي مصوب به دانشگاه

.دانشگاه
و زمان بندي پروژه ها در حين اجراء- . اجراي پروژه ها، كنترل پروژه
بن- .دي نتايج طرح ارزيابي نتايج پروژه ها وجمع

و ويژگيهاي طرح-4  خصوصيات
و تشريح نموده است]6[مرجع در اينجا. ويژگي هاي طرح اينترنشيپ را بيان

.فقط به ذكر اين ويژگي ها بسنده مي شود
ها- هاف صحيح پروژه تعري- تقاضامحور بودن پروژه
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 تامين به موقع منابع- تصويب سريع-
و- و رفع مشكالت پروژه ها حين اجرا توسط كنترل پروژه  برنامه زمانبندي
كل طرح- و يك حركت پژوهشي بزرگ در تا25شامل( كار تيمي در هر پروژه

) پروژه35

 وضعيت آماري طرحهاي اجرا شده-5
 بترتيب"نفرات مرتبط با طرح"و"واحدهاي صنعت برق"آمار طرح ها به تفكيك

 نفر استاد72در اين طرح طي شش سال تعداد. اند ارائه شده2و1در جداول
 نفرهمكار واحد 162،)همكاران دانشجوي پروژه( نفر دانشجو 354،)مجري پروژه(

و 123صنعت برق، با نفر ناظر دانشگاهي13 نفر ناظر از واحدهاي صنعت برق
كهطرح همكاري  نفر پروژه در طرح فعاليت پژوهشي 800در مجموع داشته اند

كل. جام شده استان 83 پروژه اجراء شده در صنعت برق خراسان، تعداد 165از
ي ستاد و پروژه از حوزه در82شركت برق منطقه خراسان  هاي شركتپروژه
يا(وابسته به صنعت برق و نيروگاهاز جمله شركتهاي مديريت توليد برق  ها

در سال. اندو منتفع بودهها سهيم در انجام پروژهو) شركت هاي توزيع نيروي برق
جاري، به دليل استقالل شركتهاي توزيع طرحي از سوي اين شركتها تعريف نشده 

با يك نگاه كلي مالحظه مي شود كه تعداد طرح.كه در جدول يك مشهود است
ي ستاد شركت برق منطقه اي خراسان روند صعودي  هاي اجرا شده در حوزه

و تمايل به رفع مشكالت در  ي ستاد شركت يا به عبارتي اجراي داشته حوزه
. پروژه در حوزه علوم انساني طي شش سال در حال افزايش است

در جدول دو مالحظه مي شود كه تعداد واحدهاي متقاضي طرح ها در حال
افزايش بوده كه حاكي از افزايش مشاركت بخش هاي مختلف صنعت برق در 

ت مختلف درگير در تيم با توجه به آمار نفرا. اجراي طرح هاي مذكور مي باشد
در.ثابت بودن تقريبي تعداد طرح ها تقريباً ثابت است بعالوه اساتيد داراي تجربه
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و در اجراي اجراي اين طرح نيز طي سالهاي اجراي طرح كمك موثري نموده اند
 نيز بودجه ساليانه طرح ها ارائه شده4در جدول. اثربخش طرح ها سهيم بوده اند

ح . اكي از توسعه اجراي طرح ها در صنعت برق داردكه

ي ستاد سال نيروگاه هاي توليد برق حوزه
شركتهاي

 توزيع
 جمع

1382121 325 

138310 11 627 

138413 7424 

138518 9532 

138619 2627 

138722 8030 

 165 24 58 83 جمع
پ به تفكيك واحد هاي صنعت برقآمار پروژه هاي اينترنشي–1 جدول

افراد پروژه سال
همكاران واحدها مرتبط

دانشجواستادناظر واحد

1382 25121 825 162555

1383 27143 13 26 222565 
1384 24124 16 24 192554 
1385 32162 19 32 243074 
1386 27118 13 26 182450 
1387 30132 18 29 242356 

 سال- آمار طرح ها به تفكيك نفر–2 جدول
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)ميليون ريال(بودجه پروژه سال

1382 25 550 
1383 27 700 
1384 24 750 
1385 32 1050 
1386 27 1030 
1387 30 1250 

ها–3 جدول  بودجه ساليانه طرح

 دستاوردهاي پياده سازي طرح-6
منطقه خراسان خيلي طوالني نبوده هرچند سابقه اجراي طرح در شركت برق

و متوليان  و ارزيابي هاي به عمل آمده حاكي از رضايت اغلب مديران بررسيها
و پروژه هاي انجام شده مي باشد . بخشهاي مختلف صنعت برق از طرح اينترنشيپ

رفع مشكالت. برخي از دستاوردهاي طرح را مي توان به صورت زير بيان كرد
و صرف كوچك صنعت برق خراس ان، اجراي پروژه هاي مفيد كوچك با زمان كوتاه

هزينه كم، اجراي فاز صفر برخي پروژه هاي بزرگ، مهيا شدن زمينه جهت اجراي 
و  و صنعتي طرح هاي بزرگ، روشن شدن وضعيت برخي از ابهامات طرحهاي فني
 در نتيجه جلوگيري از هزينه كرد اضافي در پروژه هاي بزرگ، ارائه راهكارهاي
جديد براي انجام بهتر امور در صنعت برق، اجراي پروژه هاي متوسط در قالب

و تعامل با دانشگاه، امكان  چند پروژه همزمان كوچك، ايجاد فضاي همكاري
و بي واسطه با اساتيد دانشگاه، حضور اساتيد دانشگاه در پروژه هاي  ارتباط نزديك

 در صنعت برق، تشخيص مختلف صنعت برق، امكان حضور گسترده دانشجويان
و تعيين عناوين پروژه هاي كاربردي، تعريف پروژه هاي مشكالت متعدد



�������	
���
���

����������
���
��������
�����

���� !"���#���

٧٧

و بنيادي صنعت برق ي بزرگ و پروژه ها اجراي تعداد زياد.تحصيالت تكميلي
و همكاران دفتر  پروژه هاي كوچك توسط يك ستاد متشكل از اساتيد دانشگاه

و ارزياب ي يك برنامه كامل پژوهشي ايجاد تحقيقات شركت برق امكان بررسي
نموده كه اين مهم به صورت علمي در قالب دو پروژه اينترنشيپ به عنوان ارزيابي

. نتايج پروژه ها در حال انجام مي باشد
ارزيابي هاي انجام شده حاكي از موفقيت طرح در جهت اهداف تعريف شده مي

مد. باشد و مصاحبه با و كارشناسان صنعت، ارزيابي ها در قالب نظرسنجي يران
و اساتيد انجام شده است از. دانشجويان جالب توجه اين كه نظرات به دست آمده

و جلسات متعدد حاكي از اثر ويژه اين طرح بر ذهن  مصاحبه هاي غيررسمي
مديران صنعت بوده به طوري كه بسياري از پروژه هاي پژوهشي تحت عنوان 

ي است كه نتايج مثبت اين طرح با رعايت بديه. اينترنشيپ پيشنهاد مي شوند
و دقت در اجراي دقيق مراحل طرح به دست آمده است . كامل رويه اجرائي
و نارسائي هاي برخي پروژه ها، بررسي هاي انجام شده در خصوص ضعف ها

در. اهميت ويژگيهاي طرح را به خوبي نشان داده اند به عنوان مثال عدم دقت
و دقيق پرو ژه، شكست قطعي در نتايج پروژه را به دنبال خواهد تعريف صحيح

و حصول. داشت تضعيف كنترل پروژه اثر جدي بر روند اجرا، رعايت زمانبندي
يا. نتايج مطلوب مي گذارد و ضعف كار تيمي، عدم حضور دانشجويان در صنعت

حضور كم رنگ كارشناس صنعت در تيم پروژه كيفيت نتايج را تحت تأثير گذاشته 
ع .دم دقت كافي ناظر پروژه منجر به كاهش اثربخشي نتايج پروژه مي گرددو

.در اين بخش به ذكر نمونه هايي از پروژه هاي اينترنشيپ مي پردازيم
 توسط شركت توزيع نيروي"بهينه سازي تيرهاي بتني خطوط توزيع برق"پروژه

و با همكاري اين شركت اجرا گرديد  اين طرحدر. برق خراسان رضوي پيشنهاد
و قطر ميل و اعمال تغييراتي در آرايش پس از شبيه سازي تيرهاي مورد نظر

شرايط جديد. گردها، شرايط مناسب تري براي ساخت تيرهاي بتني پيشنهاد شد
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و تحت آزمايش قرار گرفت كاهش. به صورت آزمايشي در كارگاه مربوطه توليد
ك60000هزينه براي هر تير بتني  ارگاه كوچك پانصد ميليون ريال ريال براي يك

در اين. در سال ارزيابي شد كه روش جديد در كارگاه مورد استفاده قرار گرفت
و  پروژه عالوه بر تغييرات آرايش ميل گردها، اختالط بتن نيز مورد بررسي
پيشنهاد جديد كاهش انواع مواد اوليه را در بر داشت كه براي كارگاه هاي كوچك 

د .ر كاهش تغييرات اختالط تأثير به سزائي خواهد داشتو غير مكانيزه
اف"پروژه - امكان سنجي جايگزيني كوپلينگ هيدروليكي با كوپلينگ صلب در
و اجرا"فن هاي بويلر-دي  در شركت مديريت توليد نيروي برق طوس تعريف
در.شد اين امكان سنجي كه منجر به تصميم گيري مناسب گشت بنابر استعالم

م در قالب پروژه بهينه سازي نيروگاه توسط شركت مشاور حداقل صورت انجا
پانصد ميليون ريال هزينه در بر مي داشت كه بيش از ده برابر هزينه اجراي پروژه

. اينترنشيپ است
و"پروژه بررسي روشهاي برنامه ريزي فني برق در كشورهاي در حال توسعه

و با همكاري اين دفتر توسط دفتر برنامه ريزي فني شركت برق"صنعتي پيشنهاد
و دستاوردهاي طرح طي نشستي با حضور مديران ارشد وزارت. اجرا شد نتايج

و تحقيقات شركت ارائه گرديد و شركت توانير توسط معاون برنامه ريزي . نيرو
و و نتايج طرح صحه گذاشته مديران ارشد صنعت برق بر اهميت يافته ها

 يافته پروژه جهت بهره برداري بيشتر در اختيار درخواست نمودند گزارش پايان
به اذعان مديران صنعت برق اين پروژه براي صنعت برق بسيار. ايشان قرار گيرد

و افق جديدي را در برنامه ريزي فني برق پيش روي صنعت  ارزشمند بوده
و گزارش پروژه با طرح هاي مشاوره اي بزرگ با هزينه هاي بسيار  قرارداده است

و حتي با كيفيت باالتري به انجام رسيده استباال .تر قابل مقايسه بوده
و هيتاچي AEGمقايسه مبدل هاي حرارتي روغن واحدهاي"پروژه ، آلستوم

GEF5"نيروگاه( توسط شركت مديريت توليد نيروگاه هاي گازي خراسان
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شد) شيروان  جلسات مدير محترم اين نيروگاه به عنوان ناظر در تمامي. پيشنهاد
براي انجام اندازه گيري هاي مورد نياز اين پروژه مبدل. كنترل پروژه شركت نمود

بديهي. هاي حرارتي دو نيروگاه در حال تعمير اساسي مورد استفاده قرار گرفتند
و عنايت مدير محترم نيروگاه شيروان انجام هماهنگي  است در صورت عدم حضور

د. هاي الزم غيرممكن بود و حقيقي تحليل پس از به ست آوردن داده هاي دقيق
و نتايج آن پروژه جهت سفارش ساخت  نرم افزاري مبدل حرارتي مناسب را تعيين

نكته اي كه نويسنده هيچ گاه از ياد. مبدل مناسب در اختيار نيروگاه قرار گرفت
نخواهد برد بيان احساسات مدير نام برده در آخرين جلسه كنترل پروژه مي باشد 

و همكاران ايشان را در جلسه بسيار تحت تأثير قرار دادكه  . دانشجويان، اساتيد
و تحرك در و تيم پروژه را در نيروگاه موجب نشاط اين مدير حضور دانشجويان
و با تأسفي عميق پايان يافتن پروژه را موجب عدم حضور برنامه  نيروگاه دانست

و كارشناسان نيروگاه در محيط دا .نشگاه عنوان مي كردريزي شده خود

 نتيجه گيري-7
و با بيان اين مقاله مروري بر وضعيت طرح اينترنشيپ در صنعت برق نموده
و ويژگي هاي طرح، به بررسي دستاوردهاي طرح اينترنشيپ  اهداف، رويه اجرائي

طرح اينترنشيپ از شش سال. در شركت برق منطقه اي خراسان پرداخته است
و تا كنون بيش از قبل در شركت برق منط  پروژه 165قه اي خراسان آغاز شده

و به اجرا گذارده شده اند از جمله دستاوردهاي طرح مي توان به مواردي. تعريف
از قبيل رفع مشكالت كوچك صنعت برق خراسان، اجراي فاز صفر برخي پروژه 
و  هاي بزرگ، زمينه سازي انجام طرح هاي بزرگ، رفع ابهامات طرحهاي فني

و جلوگيري از هزينه كرد اضافي در پروژه هاي بزرگ، ارائه راهكارهاي صن عتي
و تعامل با   جديد براي انجام بهتر امور در صنعت برق، ايجاد فضاي همكاري

دانشگاه، حضور اساتيد دانشگاه در پروژه هاي مختلف صنعت برق، امكان حضور
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و پروژه هاي گسترده دانشجويان در صنعت برق، تشخيص مشك الت متعدد
و بنيادي  ي بزرگ و پروژه ها كاربردي، تعريف پروژه هاي تحصيالت تكميلي

.صنعت برق اشاره نمود
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