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 :پروژه عنوان
)رگوالتوری( محصوالت و خدمات حوزه شبکه هوشمند و تعیین  گریتدوین ساز و کار ایجاد نهاد تنظیم

 تجهیزات نوین جهت اتصال به شبکه هوشمند خدمات و استانداردها و ملزومات مورد نیاز برای

 های مرتبط با شبکه هوشمند در صنعت برق و انرژیتوسعه فناوری سند عنوان طرح:

 های مرتبط با شبکه هوشمند در صنعت برق و انرژیسند توسعه فناوری واحد اجرایی:

 ماه 6 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
استانداردهای مورد نیاز در تعریف قوانین، مقررات، ملزومات، رگوالتوری و گذاری خدمات در شبکه هوشمند و توری و ارزشتعیین ساختار نظام رگوالهدف از این پروژه 

ای عالوه بر این بر های هوشمند را دنبال نماید.د به نحوی که بتواند هدف سیستم قدرت در گسترش منابع تولید پراکنده و سیستمباشتوزیع و انتقال می حوزه مصرف،
کنندگان، تهیه و تدوین شود به نحوی که هر یک از بازیگران اعم از مصرف های یاد شده الزم است تا ساز و کار مشارکت موثر تمام ذینفعانتوسعه شبکه هوشمند در حوزه

مات خود را ارئه کرده و نحوه تعامل با سایر ذینفعان کامال های خدمات با توجه به ساز و کارهای تعریف شده بتوانند خدگذاران و ارائه دهندهبرداران شبکه، سرمایهبهره
 شفاف باشد. 

های بلندمدت شبکه هوشمند در کشور مورد بررسی قرار گیرد. های جاری در سطح شبکه هوشمند انجام شده و برنامهبندی از پروژهجمع ، ابتدا باید یکبرای این منظور
مات شبکه وو سایر ملز های مجازینیروگاه ساز انرژی، بارهای پاسخگو،های ذخیرهمنابع تولید پراکنده، اتوماسیون، سیستم سپس با توجه به هدف تعیین شده برای گسترش

ائه، شوند. از طرفی با توجه به لزوم توسعه فضای کسب و کار در حوزه شبکه هوشمند الزم است تا خدمات قابل ار تدوینقوانین و مقررات مربوط اصالح و یا ، هوشمند
 های مختلف شبکه هوشمند با این رویکرد نیز تهیه و تدوین شود.گذاری خدمات در حوزههای ارزشهای تضمین کیفیت خدمات و روشروش

ت تا ساختار و لذا برای این منظور الزم اس ،گذاری خدمات، ضمانت اجرایی خواهند داشتدر قالب یک نظام مدون رگوالتوری و ارزش صرفا موارد فوق ،عالوه بر این
نقش هر یک از ذینفعان در این نظام و نحوه تعامل این نظام با ذینفعان و قوانین حاکم بر این نظام مشخص  که های این نظام رگوالتوری نیز تدوین شود به نحوینهاد

ختار تدوین شده به شکل یک پلتفرم رگوالتوری عمل نماید و باشد به نحوی که ساتوان گفت برای شبکه هوشمند نیاز به یک رگوالتوری هوشمند میدر واقع میباشد. 
 های جدید برای ارئه خدمات، چابک باشد.های نوین و ایجاد روشسازوکار به روزرسانی قوانین و مقررات با توجه به ظهور فناوری

 باشد:با توجه به موارد فوق مراحل مورد انتظار برای این پروژه به شرح زیر میلذا 
 

 محصوالت و خدمات شبکه هوشمند ساختار نظام رگوالتوریتدوین  -1

 بررسی اسناد باالدستی و مصوبات مربوط -

 بررسی مدل های موفق بین المللی در حوزه شبکه هوشمند و نمونه های موفق داخلی در سایر حوزه ها و تعیین کارکردهای رگوالتوری  -

 رگوالتوری شبکه هوشمند جایگاه سازمانیتعیین  -

 هاسازمانی و نحوه اجرای فرآیند تعیین مدل -

 سازی در رگوالتوریتعیین مدل مشارکت ذینفعان در تصمیم -

 
 های شبکه هوشمند با توجه به خدمات مورد هدف با توجه به قابلیت گذاری خدماتتعیین خدمات و روش ارزش -2

 های مصرف، توزیع و انتقالتعیین انواع خدمات قابل ارائه در قالب شبکه هوشمند در حوزه -

 گذاری خدماتهای ارزشتعیین مدل -

 ها و جرائمهای اعمال مشوقهای مربوط به تضمین کیفیت خدمات و روشتعیین روال -

 

 ذاری بخش خصوصیگمشارکت و سرمایهارائه در قالب  خدمات قابلگذاری ی هزینه فایده جهت ارزشهاارائه تحلیل -3

 ای که در هر حوزه ایجاد خواهد شدگذاری در حوزه شبکه هوشمند و ارزش افزودهتعیین ارزش سرمایه -

 شت سرمایه های بازگتعیین مدل -

 خدمات های تعیین هزینه برایتعیین روش -

 های حاکم بر این بازارمدیریت فرآینددوین مدل حاکمیت بر بازار خدمات حوزه شبکه هوشمند و نقش رگوالتوری بر ت -

 

 برداریتنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز به منظور میزبانی تجهیزات نوین در شبکه و جلوگیری از کاهش بازده بهره -4

 هابندی قوانین و استانداردهای تعیین شده برای تجهیزات نوین با توجه به محل اتصال آندسته -

 پذیری تجهیزات الزم با استانداردهای جدید تعریف شدهارزیابی تطبیق و کار مناسب برای تعیین ساز -

 
 : رگوالتوری یادشده با اهداف فوق باید شامل و نه محدود به موارد زیر باشددر نهایت، الزم به ذکر است که ایجاد 



  حوزه انتقال 

o  مگاوات  30منابع تولید پراکنده بادی و خورشیدی با ظرفیت بیش از 

o سخگوی صنعتی بارهای پا 

o  ادوات کنترل ولتاژ در حوزه فشار قوی نظیر ادواتFACTS   

  حوزه توزیع 

o  منابع تولید پراکنده بادی و خورشیدی با ظرفیت پایین 

o باشند. های مجازی مطرح میهای منابع مختلف که با عنوان نیروگاهکنندهتجمیع 

o  ادوات نوین کنترل ولتاژ 

o ودروهای الکتریکیهای هوشمند مجهز به خپارکینگ 

o  ساز انرژی نظیر باتری جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع   منابع ذخیره 

 کننده حوزه مصرف 

o های مسکونی های گرمایشی و سرمایشی مجتمعبارهای خانگی با الویت بر سیستم 

o خودروهای الکتریکی 

o ساز انرژی خانگی های ذخیرهسیستم 

 
همخوانی فراوانی با  ،ساختار حاکم بر سیستم قدرت ایران و استانداردهای موجود ز اجرایی شدن نتایج این پروژه در قالب یک نظام رگوالتوری،در پایان این پروژه و پس ا

 ها خواهد شد.اهداف گسترش شبکه هوشمند در سطح شبکه خواهد داشت و سبب تسریع در اجرای این پروژه

 
 
 
 

 :انتظار()خروجی مورد  مشخصات محصول نهایی
 

 گزارش بررسی اسناد باالدستی و نمونه های مشابه بین المللی و داخلی -

 گزارش ساختار نظام رگوالتوری محصوالت و خدمات شبکه هوشمند -

 گذاری خدماتگزارش تعیین خدمات و روش ارزش -

 کذاری بخش خصوصیسرمایه گذاری بر خدمات قابل ارائه در قالب مشارکت وهای هزینه فایده جهت ارزشگزارش ارائه تحلیل -

 برداریگزارش پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز به منظور میزبانی تجهیزات نوین در شبکه و جلوگیری از کاهش بازده بهره -
 

 تعهدات تیم مجری پروژه:

نضمام پیشنهاد اجرای پروژه ارائه نماید به صورت کامل به ا را گیردتیم مجری پروژه باید مشخصات افرادی را که در اجرای پروژه به کار می -1

و در جلسه دفاع از پیشنهاد پروژه در مورد تخصص و سابقه هر یک از افراد توضیحات کامل ارائه نماید و مشخص کند که هر نفر در کدام 

 بخش از پیشنهاد مطرح شده ایفای نقش خواهد کرد.

یا ناظر نماینده کارفرما تا زمان انتهای قرارداد اختیار بررسی روند انجام کار و گفتگو با تیم مجری باید با علم و اطالع از اینکه کارفرما و  -2

 داند، پیشنهاد خود را ارائه نماید.نفرات تیم پروژه در رابطه شرح خدمات این پروژه را برای خود محفوظ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 


