
شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان  جهت حفـظ و   

گسترش  ارتباط با دانشـگاه نسـبت بـه حمایـت از انتشـار      

کتـاب حاضـر   . برخی کتـب سـودمند اقـدام نمـوده اسـت      

سومین نمونه از این دست می باشد کـه در موضـوع مـورد    

ی خود بی شک مرجعـی مناسـب بـراي مهندسـین و     بررس

 .محققین خواهد بود

 

در این کتاب به مساله قابلیـت اطمینـان کـه از موضـوعات     

در صنعت برق اسـت پرداختـه شـده   و بـا نظریـه      اساسی 

پردازیهاي عمیق ، نتایج مهمی در تحلیل قابلیت اطمینـان  

 روشـهاي . و ارایه راه حل هاي بهبود آن حاصل شده اسـت  

ارایه شده بگونه اي هستند که به سادگی قابـل تبـدیل بـه    

نرم افزارهاي کامپیوتري هستند و می توانند در هر یـک از  

 .شرکتهاي توزیع نیروي برق کشور بکار گرفته شوند  
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