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 مقدمه

هها    کارخانهه  دیاستفاده از ربات در خطوط تول یبزرگ صنعت یاست که در کشورها یاریبس یهاسال

فراگیهر  زندگی انسهان بهه سهر ت     بخش های گوناگوندر ها به کارگیری ربات است. شده رايج صنايع

شود. يكی از ها افز ده میهای بسیاری به کار گرفته شده   مدام بر کاربرد آنها در زمینهربات شود.می

 باشد.ها، صنعت برق میزمینه های به کارگیری ربات

ی اصه   لیه نمهود. دل  چشمگیری شرفتیپ عيها در صنااستفاده از ربات یاز ا اخر دهه هفتاد، تقاضا برا

بها  رفهت    موجه   هها  است. استفاده از ربهات ی  مدتاً به خاطر مالحظات اقتصاد ک،یربات عيرشد صنا

، ضايعات کار   مصرف انرژی نیهز  هیمصرف مواد ا ل ال ه بر کاهش    شودی  دقت کار م دیسر ت تول

های درمان   سهختی  بهبود کیفیت کار، افزايش ايمنی   سالمت کارکنان، کاهش هزينه. ديآیم  يیپا

باشد. صنعت برق نیز در ايه  خصهوا از ايه     ها در صنعت میاز مزايای ديگر بكارگیری ربات کار نیز

ريهزی  زم بهه منظهور    آينده صنعت برق ايران در گر  اتخاذ اسهتراتيی   برنامهه   قا ده مستثنا نیست.

محهی    استفاده از ابزارها    سايل مدرن، توجه به ،بع مالی، رفع مشكالت زيرساختی صنعتاتامی  من

توان يكی از الزامات اساسی باشد. لذا میبرداری اي  صنعت میسازی در توسعه   بهرهزيست   توانمند

ضهر رت  نیازمنهد  ود کهه  نمه گذاری، مساله فنا ری ت قی توسعه صنعت برق را  ال ه بر تدبیر   سرمايه

بهه کهاربرد رباتیهک در    در دنیا های اخیر . در سالاستهای موجود حل چالشآن برای توجه جدی به 

هها بهه   صنعت اهمیت زيادی داده شده است   بسیاری از موسسهات تحقیقهاتی تحهت نظهارت د لهت     

ههر ر ز هوشهمندتر   نیهز  اند. صهنعت بهرق   ها در صنعت پرداختهبكارگیری رباتهای  سیع در پي هش

توجه به موضوع رباتیهک  اي  اساس  دهد. بررا در خود جای می هاتری از فنا ریگرديده   طیف  سیع

 های فع ی   آتی صنعت برق کشور خواهد بود.برای حل مسائل صنعت برق يكی از ضر رت

انداز   اهداف کهالن  چشماست. سپس شده  يیدار صنعت برق شناساهای الويترباتدر اي  سند ابتدا 

ای انجام بهینه طرح، های مورد نیاز برر گام پايانی نیز پس از تعیی  سیاستدشوند. طرح مشخص می

صنعتی در قال  اقدامات فنی   غیر نیمه های ساخت نمونه   اقدامات  زم برای دستیابی به دانش فنی

 فنی مشخص خواهد شد.
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 صنعت برق هايرباتتوسعه فناوري  اندازچشم

 

وند زبرگ و رد راستا یاری با  ارتقای فناوری داخل كشور، رد یك  یخدا

، جمهوری اسالمي اريان رد حوزه فناوری 1404زه ده ساهل ات افق با

 رباتيك صنعت ربق، كشوری است:

  اهی با اهميت رد و ساخت ربات يطراح  يربخوردار از دانش فن

 صنعت ربق

 با اهميت رد نيروگاه و  اهیربخوردار از تجرهب كارربدی ربات

 صنعت ربق
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  توسعه فناورياهداف 

است تا در گام نخست  هال ه   یازهای صنعت برق نتوسعه ربات یاهداف کالن سند راهبرد یی تع یبرا

گردند. اي  امر با استفاده از ماتريس  یی دار جهت توسعه تعهای الويتبر بررسی  ضعیت فنا ری، ربات

 گرديد کهه رباتیهک   شخصپذيری توس  خبرگان اي  صنعت صورت گرفت. همچنی  مامكان-جذابیت

لذا اههداف کالنهی کهه     باشد.میدر مراحل آغازي  نه تنها در داخل کشور ب كه در دنیا  در صنعت برق

های صنعت برق با اهداف کالن توسعه ربات ،ودشها برای دستیابی به آنها مطرح میبرای ساير فنا ری

هها،  سهازی ربهات  بندی، بومیسند تمرکز بر شناسايی، ا لويت  باشد. به  بارتی ديگر در ايمتفا ت می

های ساخته شده در نیر گاه   صهنعت  ها   سپس بكارگیری رباتها   پر ژهانجام مناس  تعريف پر ژه

تیابی کامل به اي  زنجیره در يک بهازه زمهانی مناسه  تنهمی      باشد. موفقیت در دسمیمد نظر برق 

ههای صهنعت   باشد. لذا اهداف کالن توسعه رباتکننده رشد   بالندگی اي  صنعت در داخل کشور می

 است:هبرق به صورت زير تنظیم گرديد

  سازی اي  صنعت   بومیدار صنعت برق های الويتدانش فنی طراحی   ساخت رباتدستیابی به

 ر داخل کشورد

 نیر گاهی   صنعت برق با تاکید بر ايجاد تجربه مثبت در پاي وت دار های الويتبكارگیری ربات

 برق های جديد در نیر گاه   صنعتبرای استفاده از تكنولوژی

  کمک به توانمند شدن بخش خصوصی در صنعت رباتیک در صنعت برق   کمک به افزايش

  در نتیجه کمک به گسترش بازار کار برای متخصصان همكاری میان صنعت   بخش خصوصی 

 فنا ری رباتیک

 های نگهداری   های جديد در آينده برای کاهش زمان   هزينهکمک به استفاده از تكنولوژی

 تعمیرات در صنعت برق
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 راهبردهاي توسعه فناوري 

رخهه  مهر فنها ری ،    در راستای تعیی  راهبرد توسعه فنا ری ابتدا سه محور سهط  ب هوف فنها ری  چ   

ی ی فنا ری  پیشر    پیهر  بهودن در فنها ری    درنهايهت گسهتردگی حهوزه      توانمندی م ی در حوزه

بررسی شهد تها ر يكهرد     های صنعت برقرباتفنا رانه  انحصاری يا  مومی بودن فنا ری  در خصوا 

 مناس  انتخاب شود. 

در د ره  هها اکثهر ربهات   رانه مشهخص بهوده     دارای حوزه فنا های صنعت برقرباتفنا ری  از آنجا که

از طرفی کشور ما در تولید تجهیزات ياد شهده در  ضهعیت پیهر ی       اندقرار گرفته پر ردگی   معرفی

در نظر گرفته شده است، راهبهرد   های صنعت برقرباتلذا راهبردی که برای توسعه فنا ری  رد،قرار دا

شده   همچنی  بر پايه بیانیه چشم انداز، راهبهرد توسهعه    گفته با توجه به موارد باشد.می گراماموريت

 .ه استمورد نظر برگزيده شد هایرباتزا برای کس  دانش فنی ساخت در ن

 

 ي توسعه فناوري هاسیاستو  اقدامات

ها   اقدامات  زم در راسهتای  سیاستبه   ر يكرد توسعه مناس ، در اي  بخش  هارباتپس از انتخاب 

شهود. در  اقهع   مهی  پرداختهه  ههای صهنعت بهرق   ربهات برپايی يک نظام نوآ ری فنا رانه کارا در حوزه 

های مورد نظر   نشر دانش مربوطهه،  ها   اقدامات مورد نیاز برای چگونگی دستیابی به فنا ریسیاست

سازی شده، کارآفرينی   بومی هایرباتبكارگیری دهی بازار برای بازارسازی، مشر  یت بخشی   جهت

نیهاز اسهت تها       باشهد های سند راهبردی از موضهو ات مههم سهند مهی    تامی  منابع برای انجام پر ژه

 ها شناسايی   تد ي  شود. فنی مناس  برای تحقق آن ها   اقدامات فنی   غیرسیاست

 :اقدامات فني

 زم بهرای بدسهت آ ردن دانهش فنهی      اقهدامات فنهی  رگزيهده،  ب هایرباتبه  نوان  ربات 7با گزينش 

هها  برای اجرای اي  طرحبندی زمانی برنامهبندی شد. طرح دسته پنجها در قال  طراحی   ساخت آن

 ارائه شده است. ادامههای مورد نظر در های طرحی راه سند آ رده شده است. فهرست پر ژهدر نقشه

 هاطرح ت ه ربات 

 ساخت باز ی مكانیكی شستشوی مقره یطراح   

 هاموبايل ربات طرح 
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 های ر شنايی معابر  ساخت ربات شستشوی چراف یطراح 

 ساخت ربات بازرس خ  فشار قوی  حرکت بر ر ی خ  فشار قوی  یطراح   

 ها های ديواره بوي ر  حرکت بر ر ی لولهطراحی   ساخت ربات بازرس لوله 

 های پرندهربات طرح 

 ساخت ربات بازرس خ  فشار قوی  نوع پرنده  یطراح   

 هاماجو ر ربات طرح 

 های بوي ر  ساخت ربات دستی تست جوش لوله یطراح 

 هامیكر  ربات طرح 

   ساخت ربات بازرس ژنراتور یطراح

 

 :اقدامات غير فني

 اقدامات غیر فنی برای کارکرد کس    توسعه دانش

  ظايف رديف

 هاي نيازمند كسب و توسعه دانشحوزهنياز سنجي جهت تعيين  1

 هاي منتخب صنعت برقطراحي و ساخت ربات (RFP)هاي تهيه پيشنهاد پروژه راهبري 2

 هاي تحقيقاتي مشترك با خارج از كشورامكان سنجي انجام پروژه 3

4 
ها و رباتي طراحي و ساخت هابرگزاري فراخوان و ارائه ساز و كار شناسایي متقاضيان انجام پروژه

 هاانجام اقدامات واگذاري پروژه

 هاي رباتيك صنعت برقشركت در فراخوان انجام پروژه 5

 ارائه مستندات پيشينه كاري و اثبات توانایي انجام كار 6

 هاي طراحي و ساخت ربات در صورت برگزیده شدنانجام پروژه 7
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 اقدامات غیر فنی برای کارکرد جهت دهی 

  ظايف رديف

 هاو هدایت بهينه پروژه راهبريبراي  هاي ناظرین تخصصيتشكيل كميته 1

 

 اقدامات غیر فنی برای کارکرد انتشار دانش

  ظايف رديف

 هاي ناظرین تخصصيهاي تشكيل و برگزاري كميتهها و دستورالعملنامهتدوین آیين 1

 هاي ناظرین تخصصيشركت نمایندگان كميته و مجریان در كميته 2

 ها در نشریات تخصصيچاپ نتایج پروژه 3

 ایجاد وب سایت براي نمایش روند و نتایج پروژه 4

 هابرگزاري سمينار و همایش براي معرفي دستاوردهاي پروژه 5

 هاهاي آموزشي مرتبط با پروژهبرگزاري كارگاه 6

 هاي ناظرین تخصصيمعرفي اساتيد برگزیده براي شركت در كميته 7

 هاي ناظرین تخصصيبرداران خبره در كميتهبهره شركت 8

 

 اقدامات غیر فنی برای کارکرد کارآفرينی

  ظايف رديف

1 
برداران را از نظر مشخصات فني و كاربردي و كه نيازهاي بهره ها به نحويپروژهراهبري  هدایت و

 استانداردهاي صنعتي به صورت كامل پوشش دهد.

  كارآموزي و كسب مهارت در زمينه رباتيكهاي برگزاري دوره 2
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 اقدامات غیر فنی برای کارکرد بازار سازی

  ظايف رديف

1 
برداران را از نظر مشخصات فني و كاربردي و ها به نحویكه نيازهاي بهرهپروژههدایت و راهبري 

 استانداردهاي صنعتي به صورت كامل پوشش دهد.

 بردارانبكارگيري محصوالت نهایي توسط بهرههاي الزم جهت ایجاد مشوق 2

 هاي بكارگيري مكانيزه تعميرات و نگهداري در صنعت برقنامه پيشنهاد تدوین آیين 3

 هاي صنعت برقهاي رباتپيشنهاد پروژه يبرا قيكمك به تكميل مشخصات دق 4

 

 اقدامات غیر فنی برای کارکرد مشر  یت بخشی

  ظايف رديف

 ها در صنعتبرداران براي بكارگيري رباتمناسب براي ترغيب بهرهارائه ساز و كار  1

2 
هاا و سامينارهاي   هاا باا برگازاري هماایش    هاي محصوالت نهایي پروژهنتایج و قابليت شناساندن

 معرفي محصول

 

 اقدامات غیر فنی برای کارکرد تامی  منابع

  ظايف رديف

1 
هااي  ها به تفكيك هر پروژه و تفكياك هزیناه  مورد نياز براي انجام پروژهبررسي و تایيد اعتبارات 

 هانيروي انساني، مواد و تجهيزات و آزمون

 دار صنعت برقهاي الویتهاي توسعه رباتتامين منابع مالي پروژه 2
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 صنعت برق يهارباتراه( توسعه فناوري )نقشه نگاشتره

 


