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 مقدمه

أشٚصٜ دس ػشاػش خٟبٖ ٔجبحث ٔشثٛط ثٝ ا٘شطي ثب حؼبػيز ثيـششي ٘ؼجز ثٝ ٌزؿشٝ دس سٕبٔي اثعبد 

ؿٛد. إٞيز ايٗ ٔجبحث سٚص ثٝ سٚص دس حابَ ازاضايؾ ثاٛدٜ ٚ     الشلبدي، ػيبػي ٚ أٙيشي ديٍيشي ٔي

ٔغبِعبر ٔشثٛط ثٝ آٖ ثشاي سٕبٔي وـٛسٞب اص ضشسٚر ساٞجشدي خبف ثشخٛسداس اػز. اص خّٕٝ ٔؼابلُ  

يز ٚ ػبصٌبس ثب ٔحيظ صيؼز اؿبسٜ سٛاٖ ثٝ سأٔيٗ ا٘شطي دبيذاس، ثب ويف ٟٔٓ ٚ حبلض إٞيز ايٗ حٛصٜ ٔي

ي ٞاب  شٓػيؼا . ثب سٛخٝ ثٝ ٔضايبي صيؼاز ٔحيغاي، الشلابدي، اخشٕاب ي ٚ ػيبػاي اػاشفبدٜ اص       ٕ٘ٛد

سأٔيٗ ا٘شطي دبيذاس، ثب ويفيز ٚ ػبصٌبس ثب  سٛا٘ذ ثٝ وبسٌيشي ايٗ آٟ٘ب ٔيٝ ي اِىششيىي، ثػبصي ا٘شط رخيشٜ

 وابسٌيشي  ثٝسٛاٖ ٌفز وٝ يىي اص ٔؼبلُ ٟٔٓ دس حٛصٜ ا٘شطي،  ٔحيظ صيؼز وٕه ٕ٘بيذ. اص ايٗ سٚ ٔي

 ثبؿذ.  َ ازضايؾ ٔيػبصي اػز ٚ إٞيز ايٗ ٔجبحث سٚص ثٝ سٚص دس حب ٞبي رخيشٜ ػبٔب٘ٝ

ٛخت ضشٚسر سٛػعٝ ٞب ٔ دزيشي آٖ ػبصي ا٘شطي اِىششيىي ٚ سلبثز رخيشٜٞبي  وبسثشدٞبي ٚػيع زٙبٚسي

اِىششيؼيشٝ وبالي  ٕذٜ لشٖ ثيؼز ٚ يىٓ اػز ٚ ثاٝ ٔٙواٛس ساأٔيٗ    دس وـٛس ؿذٜ اػز.  زٙبٚسي آٟ٘ب

ٔلشف )ثابس،، ٞآ ثاشاي ساأٔيٗ      أٙيز ؿجىٝ، ازضايؾ سِٛيذ ا٘شطي اِىششيىي ٚ دبػخٍٛيي ثٝ سغييشار

سغييشار سٚصا٘ٝ ٚ ٞٓ سغييشار زلّي دس ػغٛح ثبس ٚ ٘ٛػب٘بر ِحوٝ ثٝ ِحواٝ ٘يابص ثاٝ رخياشٜ ا٘اشطي      

 ػابص ا٘اشطي اِىششيىاي ٕٞ اٖٛ سّٕجاٝ       ٞابي رخياشٜ   اِىششيىي دس وـٛس ٚخٛد داسد. اػشفبدٜ اص ػبٔب٘ٝ

ثبؿاذ.   كاشزٝ ٔاي   ثؼيبس وبسآٔذسش ٚ ٔمشٖٚ ثٝ ٞب ٚ اثشخبصٖ ٞب، چشخ عيبس، وٕذشػٛس ٞٛا آثي، ثبسشي-ثشق

ٞب ٚ ٔضايبي اػبػاي ثاشاي ؿاجىٝ ثاشق      ا٘شطي اِىششيىي أىبٖ سأٔيٗ ٚيظٌي ٞبيػبص رخيشٜ وبسٌيشي ثٝ

ػبيي، وٙششَ زشوب٘غ، حزف ٘ٛػب٘بر، سأٔيٗ سٛاٖ دـشيجبٖ ٚ  وـٛس خٛاٞذ داؿز وٝ  جبسسٙذ اص: ديه

ٓ ػبصي ا ٞبي رخيشٜ دبيذاسي ؿجىٝ. زٙبٚسي ٝ   ٘شطي اِىششيىي خذيذ ٞا ٌازاسي دس سِٛياذ،    چٙايٗ ػاشٔبي

چٙيٗ داساي لبثّياز   ا٘شطي ٞٓ ػبصي رخيشٜي ٞب ػيؼشٓا٘شمبَ ٚ يب سٛصيع سا ثٝ سعٛيك ٔي ا٘ذاص٘ذ. ايٗ 

 ثبؿٙذ.  ٔي  ٌؼششؽ دس ػغح سٛصيع يب حشي ٔلشف

ٞبيي ٕٞ اٖٛ ازاضايؾ ٘ٛػاب٘بر ٚ  اذْ      اػشفبدٜ اص ٔٙبثع سدذيذدزيش دس سِٛيذ ا٘شطي داساي ٔحذٚديز

ػبصي ا٘شطي اِىششيىي ٔخشّا    ٞبي رخيشٜ زٙبٚسي وبسٌيشي ثٝلغعيز دس  شضٝ ا٘شطي اِىششيىي اػز. 

اِىششيىاي  ػبصٞبي ا٘اشطي   ثبؿذ. ثب اػشفبدٜ اص رخيشٜ ٞبي حُ ايٗ ٔـىُ ٔي سشيٗ سٚؽ يىي اص ٔٙبػت

ٞبي سدذيذدزيش ثٝ كٛسر دشاوٙذٜ ٚ يب دس ٔميبع ثضسي زشاٞٓ ؿاذٜ، واٝ اياٗ     أىبٖ اػشفبدٜ اص ا٘شطي

صيؼز ؿاذٜ ٚ ثاذيٗ سشسيات     اي ٚ آاليٙذٜ ٔحيظ أش ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثب ث وبٞؾ خشٚخي ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝ

  ؿٛد. ٔٙدش ثٝ وبٞؾ آِٛدٌي ٞٛا، وٝ يىي اص ٔعضالر اكّي ؿٟشٞبي ثضسي اػز، ٔي

ػبصٞبي ا٘شطي، اػشفبدٜ دس ٚػبيُ حُٕ ٚ ٘مُ دابن )ٞيجشياذي ٚ    يىي ديٍش اص وبسثشدٞبي ٟٔٓ رخيشٜ

دسكذي حُٕ ٚ ٘مُ اص ٘فز سِٛيذي خٟابٖ، اػاشفبدٜ اص حٕاُ ٚ     60ثشلي، اػز، وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ػٟٓ 
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يّي ٚ ٞبي زؼا  سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ آِٛدٌي، ٚاثؼشٍي ثٝ ٘فز ٚ ٚاسدار ػٛخز ٘مُ دبن ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ٔي

 دس ٘شيدٝ وٕه ثٝ سؿذ الشلبدي وـٛس ؿٛد. 

 سِٛياذ  اسصؽ ص٘ديشٜ ٌب٘ٝ دٙح ٞبي حّمٝ دس ٘مؾ ايفبي ثب اِىششيىي ا٘شطي ػبصٞبي رخيشٜ ديٍش ػٛيي اص

ٗ  وٝ ؿٛ٘ذ، ٔي ا٘شطي اِىششيؼيشٝ ا شٕبد لبثُ ٚ دبيذاس  شضٝ ثٝ ٔٙدش اِىششيؼيشٝ  دس سٛا٘اذ  ٔاي  أاش  ايا

ٝ  كٙبيع سؿذ ٚاػغٝ ثٝ وـٛس الشلبدي سٛػعٝ ٝ  ٚاثؼاش ٝ  ويفياز  ثا ٓ  اِىششيؼايش يىاي اص   ثبؿاذ.  ػاٟي

ٞبي ٟٔٓ وـٛس دس صٔيٙٝ سحمك  ذاِز اخشٕب ي، اسالٝ خذٔبر ٚ أىب٘بر سزابٞي ثاشاي ٔٙابعك     چبِؾ

دٚسازشبدٜ ٚ ٔحشْٚ اػز، ثب سٛخٝ ثٝ ٔذسٖ ؿذٖ ص٘ذٌي ٔشدْ، سأٔيٗ ا٘شطي اِىششيىي يىي اص ٘يبصٞاب ٚ  

زشبدٜ ثذٖٚ اػاشفبدٜ  سٚد. سأٔيٗ ا٘شطي اِىششيىي ثشاي ٔٙبعك دٚسا ٌي ثٝ ؿٕبس ٔيضشٚسيبر اػبػي ص٘ذ

ٝ       ػبصي ا٘شطي اِىششيىي أىبٖ رخيشٜ اص ٝ  ٞاب اص  دازيش ٘يؼاز، اص اياٗ سٚ سٛػاعٝ اياٗ ػابٔب٘  ٞابي  ٔؤِفا

 . ٌشدد ٔي ٔحؼٛة ٘يض وـٛس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشاي اخشٕب ي سزبٜ وٙٙذٜ سأٔيٗ

ٚسي ؿاجىٝ،   ثبالثشدٖ ثٟشٜ ٔب٘ٙذ ٔخشّفي ٞبي ثخؾ عشيك اص چٙيٗ ٓٞ اِىششيىي ا٘شطي ػبصٞبي رخيشٜ

 زؼايّي  ٞابي  ػاٛخز  ثٝ ٚاثؼشٍي وبٞؾ ٔشعبلجبً ٚ ٘مُ دبن ٚ حُٕ وـٛس، ثشق سٛصيع سٛػعٝ ؿجىٝ

ؿٛد ايٗ رخيشٜ ػابصٞب ثابصاسي    ثيٙي ٔي ٌشدد ثٝ عٛسي وٝ ديؾ ٔي ثؼيبسي الشلبدي ٔضايبي ثٝ ٔٙدش

 . ثٝ خٛد اخشلبف دٞٙذ 1404ٔيّيبسد دالس سا سب ازك  600اِي  200ػبِيب٘ٝ حذٚد 

ا٘شطي اِىششيىي دس كاٙعز   ٞبيػبص رخيشٜ  اػز وٝ سٛػعٝ زٙبٚسي ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ ٔـخق

 ساػاشب ثشق وـٛس ٔٙبزع الشلبدي، ػيبػي، اخشٕب ي ٚ صيؼز ٔحيغي ثؼيبسي ثٝ ٕٞشاٜ داسد. دس اياٗ  

ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ٚخاٛد   ٞبيػبص رخيشٜ زٙبٚسي خبٔع دس سٛػعٝضشٚسر اسخبر سٚيىشدي 

 داسد.
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 سازهاي انرژي سند راهبردي طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ذخيره انداز چشم

 

کا  وند متعالبا ات رد و  4141رد افق صنعت ربق کشوز  هب خدا
ش ب  چشمسند زاستاي تحقق  ، با تأکید رب ساهل یستاندا

کایی و مبتنی رب نیسوي انسانی بومی و ضمه توهج هب  خودات
 ی،طراح  یهب دانش فن  یابیبا دست  مقوهل حفظ محیط شیست،

 یاشن  داز، یتاولو ياه اش ساماهن ي ربداز ساخت و بهره
متناسب با  یکیالکتس يارنژ ساشي  یسهکشوز رد ذخ 

 یفیتکنتسل فرکانس، ازتقا ک شبکو ربق ) يکازربداه
زي پا سایی، یکتوان، پ  و  ، خوردواهي ربقی(شبکو یدا

 .خواهد شد یهرد صنعت ربق اتم  یدپرریتجد اهي يارنژ
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  توسعه فناورياهداف 

 ثبؿذ: ا٘ذاص ايٗ ػٙذ ثٝ ؿشح صيش ٔي اٞذاف سعييٗ ؿذٜ ثشاي سحمك چـٓ

 ٝػبص ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ثٝ ٔٙوٛس وٕه ثٝ ازاضايؾ   ٞبي رخيشٜ وبسٌيشي ػبٔب٘ٝ ث

 دبيذاسي ؿجىٝ ٚ ويفيز  شضٝ ا٘شطي ؿجىٝ اِىششيىي 

 ثٝ ٔٙبعك ٔحشْٚ خبسج اص ؿاجىٝ )اص خّٕاٝ ٔٙابعك دٚس اص     يسػب٘ وٕه ثٝ سزع ٔـىالر ثشق

 يىي اِىشش يا٘شط ػبص يشٜخر يٞب ػبٔب٘ٝ يشيوبسٌ ، ثب ثٝيزخٕع وٓ يشؿجىٝ ٚ خضا

 ٝ٘ػبص ا٘شطي اِىششيىي دس  ٞبي رخيشٜ وٕه ثٝ ازضايؾ ػٟٓ ثشق سدذيذدزيش ثب اػشفبدٜ اص ػبٔب

 ٞبي سدذيذدزيش  ٘يشٌٚبٜ

 ٜػبص ا٘شطي اِىششيىي  ٞبي رخيشٜ ٌيشي اص ػبٔب٘ٝ وٕه ثٝ سٛػعٝ حُٕ ٚ ٘مُ اِىششيىي ثب ثٟش 

 ٜػبص ا٘اشطي   ٞبي رخيشٜ يغي ثب اػشفبدٜ اص ػبٔب٘ٝٞبي صيؼز ٔح وٕه ثٝ وبٞؾ ا٘شـبس آاليٙذ

 ٞبي ٔخشّ  كٙعز ثشق اِىششيىي دس ثخؾ

 

 راهبردهاي توسعه فناوري 

ساٞجاشد   2ٚ ػبصي ا٘اشطي اِىششيىاي    ٞبي رخيشٜ زٙبٚسي ػبٔب٘ٝدس ٟ٘بيز دغ اص ثشسػي سٚؽ اوشؼبة 

 اص: ا٘ذ ٔشٙبػت ثب سٚؽ اوشؼبة ٔـخق ؿذٜ ؿٙبػبيي ؿذ. ايٗ ساٞجشدٞب  جبسر

 ٞبي  ػبٔب٘ٝ وبسٌيشي ثٝٞبي سِٛيذ ٚ  دػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي زٙبٚسي ،1

 ديـشزشٝ اػيذ-سشي ػشةثب 

 ثبسشي ِيشيٛٔي 

 آثي-سّٕجٝ ثشق 

 ثبسشي خشيب٘ي 

 

عيبس اص عشياك   ٚ چشخخبصٖ ٚ اثشخبصٖ  وبسٌيشي ثٝٞبي سِٛيذ ٚ  ٙبٚسيز يثٝ دا٘ؾ زٙ يبثيػشد ،2

 ٞبي خبسخي. ٕٞىبسي

  



راه طراحي، ساخت و تدوين  ي  سند راهبردي و نقشه

 برق صنعت در انرژي سازهاي دانش فني ذخيره

 

5 

 ي توسعه فناوري ها سياستو  اقدامات

ٓ ٞبي وّي سٛػاعٝ   ٞبي الصْ ثشاي سزع چبِؾ الذأبر ٚ ػيبػز. 1 ا٘اشطي   يػابص ٜ رخياش  يٞاب  ػيؼاش

 :ثش اػبع وبسوشدٞبي ٔخشّ اِىششيىي دس كٙعز ثشق 

 وبسآزشيٙيالذأبر ٔشثٛط ثٝ ، اِ 

 ُٞب ٚ ٟ٘بدٞبي غيشدِٚشاي  ّٕاي ٚ    سذٚيٗ ثؼشٝ خبٔع ؿٙبػبيي، سـىيُ ٚ سٛإ٘ٙذػبصي سـى

 ػبص ا٘شطي اِىششيىي ٞبي رخيشٜ كٙفي دس حٛصٜ ػبٔب٘ٝ

 ٗػبصي ا٘اشطي   ٘بٔٝ اخشايي ؿٙبػبيي ٚ حٕبيز اص وبسآزشيٙبٖ حٛصٜ رخيشٜ سذٚيٗ ٚ سلٛيت آيي

 اِىششيىي

 ٌٝزاسي دس ايٗ حٛصٜ ٞبي خبٔع ساٞىبسٞبي حٕبيز اص خزة ػشٔبيٝ سذٚيٗ ثؼش  

 ا شجبسار ٔٛسد ٘يبصٞبي ٔبِي ثشاي سأٔيٗ  ٞب ٚ كٙذٚق سايض٘ي ثب ثب٘ه 

 :سٛػعٝ دا٘ؾالذأبر ٔشثٛط ثٝ ، ة

 دس ر يزثب اِٚٛ يٞب دس حٛصٜ ػبٔب٘ٝ يمبروبسٌشٜٚ دظٚٞؾ ٚ سحم يُسـى ُ  ئشواض ساٞجاشد   يا

 دس كٙعز ثشق يىياِىشش يا٘شط ػبصي يشٜرخ يسٛػعٝ زٙبٚس

 ٚٞابي  يُدس كٙعز ثشق )ؿٙبخز دشب٘ؼ يزثب اِٚٛ ػبصٞبي يشٜاص رخ يهٞش  ي٘مـٝ دا٘ـ يٗسذ 

 ٞب،  ٚ ػبخز ػبٔب٘ٝ ئٛخٛد دس عشاح يدا٘ـ

 ٟدس كاٙعز ثاشق )ثاٝ ٔٙواٛس      يىاي اِىشش يا٘اشط  ػابصي  ياشٜ رخ يٚ چبح خجش٘بٔٝ زٙابٚس  يٝس

ٔخشّا  دس   يمابسي ٞاب ٚ ٔشاواض سحم   دا٘ـٍبٜ يٚ دػشبٚسدٞب ٞب يزدس ساثغٝ ثب زعبِ يسػب٘ اعالع

 ، يزثب اِٚٛ يىياِىشش يا٘شط ػبص يشٜرخ يٞب حٛصٜ ػبٔب٘ٝ

 ٚاثالغ آ يتسلٛ يٗ،سذ ٚ ٗ ٝ  ياي ٜ  يمابسي سحم-يدظٚٞـا  يٞاب  اص داشٚطٜ  ياز حٕب ٘بٔا ٞاب،   دا٘ـاٍب

 دس حٛصٜ يٞب ٚ ٔشاوض كٙعش دظٚٞـىذٜ

 دس ػافشٞب ٚ   يوـٛس يٗٔؼئِٛ يٌشاٖ ثب ٕٞشاٞ اص حضٛس كٙعز يبػيػ يزثؼشٝ حٕب يعشاح

 إِّّي  يٗسعبٔالر ث

 ػابصٞب ٚ ساذٚيٗ دػاشٛساِعُٕ     رخيشٜشد ٞبي كٙعز ثشق وـٛس دس حٛصٜ وبسث ؿٙبػبيي اِٚٛيز

 ٞب  ساػشبي ايٗ اِٚٛيز ٞبي وبسثشدي ٞٓ حٕبيز اص عشح

 ٓٞبي دظٚٞـي ثب حضٛس ٕ٘بيٙذٌبٖ دا٘ـٍبٜ ٚ كٙعز  اسصيبثي ٚ ا شجبسػٙدي زعبِيز  سـىيُ سي

 ٞب ثٝ ٔٙوٛس ساٞجشي سحميمبر ايٗ حٛصٜ ثشق ٚ سخليق آٖ



راه طراحي، ساخت و تدوين  ي  سند راهبردي و نقشه

 برق صنعت در انرژي سازهاي دانش فني ذخيره

 

6 

  ٞاب ٚ سدٟياضار آصٔبيـاٍبٞي     آٔبيؾ ّٔي صيشػابخز سٚص  يه ثب٘ه اعال بسي خبٔع ٚ ثٝايدبد

  ػبص ا٘شطي اِىششيىي ثشاي اػشفبدٜ دظٚٞـٍشاٖ ايٗ حٛصٜ ٞبي رخيشٜ ٔشسجظ ثب زٙبٚسي ػبٔب٘ٝ

 ٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ايدبد ٔشوض آصٔبيـٍبٜ دس صٔيٙٝ رخيش 

 ٜٙعز ثشقػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس ك ا٘ذاصي ػبٔب٘ٝ ثجز دا٘ؾ رخيشٜ سا 

 :دا٘ؾ ا٘شـبسالذأبر ٔشثٛط ثٝ ، ج

 ٞب  ٚ وبسثشد آٖ يىياِىشش يا٘شط ػبصٞبي يشٜرخ يٙٝسخللي دس صٔ  وٙفشا٘غ ٚ ٕٞبيؾ يثشٌضاس

 ٞبي ٔخشّ  كٙعز ثشق ٞبي ٚ ٕٞبيؾ دس وٙبس وٙفشا٘غ دس كٙعز ثشق

 ٜدس ساثغٝ ثب ضشٚسر ثٝ يآٔٛصؿي سخلل يٞب ثشٌضاسي دٚس  ٌ  ي٘اشط ا ػابصٞبي  ياشٜ رخ يشيوابس

 ٔخشّ  كٙعز ثشق يٞب دس ثخؾ يىياِىشش

 ثاب   ٞبي يزٙبٚس  دس حٛصٜ ياخشٕب  يٞب دس ثؼشش ؿجىٝ يسخلل يٞب زشْٚ يػبص ٚ زعبَ يعشاح

 يزاِٚٛ

 يىي دس ثخـي اص ٕ٘بيـٍبٜ ّٔي كٙعز اِىشش يا٘شط ػبصٞبي يشٜثشٌضاسي ٕ٘بيـٍبٜ سخللي رخ

 ثشق

 يىي اِىشش يا٘شط ػبص يشٜرخ يٞب دس حٛصٜ ػبٔب٘ٝ يسخلل - ي ّٕ يٟٝيٝ ٚ ا٘شـبس ٘ـشس 

 :دٞي ثٝ ػيؼشٓ خٟزالذأبر ٔشثٛط ثٝ ، د

 ٝ٘ػبصي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ٞبي رخيشٜ سأػيغ ٔشوض سٛػعٝ زٙبٚسي ػبٔب 

 سٚ ٚ كبحت دا٘ؾ زٙي دس د٘يب ٚ ٔعشزي ٚ ايدبد  ٞب ٚ ازشاد ديؾ سـىيُ ثب٘ه اعال بسي ؿشوز

 ٖ ايٗ حٛصٜ دس داخُ وـٛسدػششػي ثشاي زعبال

 ٞبي ٔٛخٛد دس لٛا٘يٗ زعّي )لبٖ٘ٛ حذاوثش اػشفبدٜ اص ساٛاٖ داخّاي ٚ ػابيش     ؿٙبػبيي زشكز

ػبصي دس ثخؾ اػشفبدٜ اص  ٞب ثٝ ساٞىبسٞبي  ّٕيبسي زشكز لٛا٘يٗ ٔشسجظ، ٚ سجذيُ ايٗ زشكز

  ػبصٞب دس كٙعز ثشق رخيشٜ

 ّٜٚٔي دس حٛصٜ اػشب٘ذاسٞبي زٙي ٔشسجظ ثاب   ٞبي سخللي سذٚيٗ اػشب٘ذاسدٞبي سـىيُ وبسٌش

ػابصٞبي ا٘اشطي    ػبص ثب ٕٞىبسي ػبصٔبٖ ّٔي اػشب٘ذاسد دس ريُ ٔشوض رخيشٜ ٞبي رخيشٜ ػبٔب٘ٝ

 اِىششيىي
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 :ٔيٗ ٔٙبثع ٔبِي ٚ ا٘ؼب٘يأس، الذأبر ٔشثٛط ثٝ ٞ 

 ٚحٛصٜ يٗدس ا ٌزاسي يٝاص خزة ػشٔب يزحٕب يخبٔع ساٞىبسٞب يٞب ثؼشٝ يٗسذ 

 اص زعابالٖ   ياز حٕب يثاشا  يبصا شجبسار ٔٛسد ٘ يٗسأٔ يثشا ئبِ يٞب ٞب ٚ كٙذٚق ثب ثب٘ه يض٘يسا

 حٛصٜ يٗا

 ٚي ّٕا  يشدِٚشاي غ يٞب ٚ ٟ٘بدٞب سـىُ يٚ سٛإ٘ٙذػبص يُسـى يي،ثؼشٝ خبٔع ؿٙبػب يٗسذ  ٚ

 يىياِىشش يا٘شط ػبص يشٜرخ يٞب دس حٛصٜ ػبٔب٘ٝ يكٙف

 ٝٔا ئعاذ٘  يعٔعابدٖ ٚ كاٙب   يسعبٔالر ثب ػابصٔبٖ سٛػاعٝ ٚ ٘ٛػابص    يؾٚ ازضا يضيس ثش٘ب ٖ  ياشا

(IMIDROدس ػابخز   يابص ٔاٛسد ٘  ئٛاد ٔعاذ٘  يذاص سِٛ يزحٕب ٞبي يضْٔىب٘ ي، خٟز عشاح

ٟ  يدس ساػاشب  يوآ واشدٖ سعشزاٝ ٌٕشوا     ياك )اص عش يزثب اِٚٛ ػبصٞبي يشٜرخ ٚاسدار،  يُسؼا

 ٔعبدٖ، اص ػبخز يزحٕب يبٚ  خشيذوشدٖ ػفبسؽ  يشدز أىبٖ

 يهدس ٞش  يدا٘ـ يسزع خألٞب يمبسيسحم يٞب عشح ياخشا يٍيشيد  ٝ ٞاب ٔشٙبػات ثاب     اص ػابٔب٘

  ٞب ػبٔب٘ٝ يدا٘ـ يٞب ؿذٜ دس ٘مـٝ ييؿٙبػب يدا٘ـ يخألٞب

 ٌيشي ثبصاس: الذأبر ٔشثٛط ثٝ ؿىُ، ٚ 

 ٙيبصدس ساثغٝ ثب ٘ يكدل دظٚٞي يٙذٜٚ آ يالشلبد-يا٘دبْ ٔغبِعبر ز  ٝ ٝ  وابسٌيشي  ثا  يٞاب  ػابٔب٘

 دس كٙعز ثشق يىياِىشش يا٘شط ػبص يشٜرخ

 ٟيززعبِ يٙٝٚ زعبَ ٚ صٔ سٚ يؾٞب ٚ ازشاد د ٞب، ؿشوز دا٘ـٍبٜ يسٚصسػب٘ي ثب٘ه اعال بس ٚ ثٝ يٝس 

 حٛصٜ دس داخُ وـٛس يٗٞب ا آٖ

 ٍٙٞياضار ٔشسجظ ثب سدٟ يٌٕشو يدس وذٞب يثب ٌٕشن ثٝ ٔٙوٛس ثبصٍ٘ش يٕٞب  ٝ  يٞاب  ٚ ػابٔب٘

 ػبصي دشوبسثشد رخيشٜ

 ثاب   ػابص  ياشٜ رخ يٞب ٔشسجظ ثب ػبٔب٘ٝ يٌٕشو يٞب دس سعشزٝ يسعبُٔ ثب ٌٕشن ثٝ ٔٙوٛس ثبصٍ٘ش

 داخُ  يذاص سِٛ يـششٞشچٝ ث يزاِٚٛيز خٟز حٕب

 ػابص  ياشٜ رخ يٞب اص سٛػعٝ ثبصاس ػبٔب٘ٝ يزدِٚز دس حٕب ٌشي يٓسٙو ٞبي يضْثؼشٝ ٔىب٘ يٗذٚس 

 يىي اِىشش يا٘شط

 ثخـي ـشٚ يزٔٔشثٛط ثٝ  الذأبر، ر

 ٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي  ٞبي آٔٛصؿي دس ساثغٝ ثب ضشٚسر ٚ ِضْٚ رخيشٜ ٚ وبسٌبٜ  ثشٌضاسي دٚس

 دس كٙعز ثشق
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 ثيٙي ؿذٜ ثٝ  سٟيٝ ٚ سٛصيع خالكٝ ٔغبِعبر ا٘دبْ ؿذٜ دس ساثغٝ ثب ٔمبديش ٔٛسد ٘يبص ديؾ

 ػبصي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق رخيشٜ

  سااز   هاای خییاره   پژوهی دقیق در رابطه با نیاز بکارگیری ساامانه  اقتصادی و آینده-فنیانجام مطالعات

 انرژی الکتریکی در صنعت برق

 سػاب٘ي دس   ػبصي ا٘شطي اِىششيىي )ثاٝ ٔٙواٛس اعاالع    ٞبي رخيشٜ سٟيٝ ٚ چبح خجش٘بٔٝ زٙبٚسي

ٛ  ٞب ٚ دػشبٚسدٞبي دا٘ـٍبٜ ساثغٝ ثب زعبِيز ٝ ٞب ٚ ٔشاوض سحميمبر ٔخشّ  دس حا ٞابي   صٜ ػابٔب٘

 ػبص ا٘شطي اِىششيىي ثب اِٚٛيز، رخيشٜ

 ٝٔػابصي   ٞابي رخياشٜ   ثخـي دس ساثغٝ ثب ضشٚسر سٛػعٝ ػبٔب٘ٝ ٞبي آٌبٜ عشاحي ٚ اخشاي ثش٘ب

 ٞبي ٔخشّ  كٙعز ثشق ػبصاٖ ثخؾ ا٘شطي اِىششيىي دس ثيٗ سلٕيٓ

ىاي دس كاٙعز ثاشق    ػابصي ا٘اشطي اِىششي   ٞابي رخياشٜ   زٟشػز الذأبر زٙي سٛػعٝ زٙبٚسي ػبٔب٘ٝ. 2

 ا٘ذ اص:  جبسر

 ػبص سّٕجٝ ثشق آثي يشٜرخ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي 

 ػبص ثبسشي ِيشيٛٔي رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي 

 ػبص ثبسشي ػشة اػيذ ديـشزشٝ رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي 

  ػبص ثبسشي خشيب٘ي رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،عشاحيسؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي 

 ػبص اثشخبصٖ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػات   يشٜرخ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي

 يٞبي خبسخ ٕٞىبسي

    ػابخز ٚ   ،سؼّظ ثٝ دا٘اؾ زٙاي عشاحاي ٝ چاشخ عيابس اص عشياك سٚؽ ٔٙبػات      وابسٌيشي  ثا

 ٞبي خبسخي ٕٞىبسي

 

 هاي اجرايي پروژه

  يػبص سّٕجٝ ثشق آث رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 1الذاْ 

 سّٕجٝ ثشق آثي ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز اخضاي اِ ، 

 ٝعشاحي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي ٚ ٔغبِع  ٓ ٝ  ػابص  رخياشٜ  ػابخز  زشآيٙاذ  ٞابي  ٔىب٘ؼاي   سّٕجا

 آثي-ثشق

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس سٛسثيٗ -دٕخ ػبخز ٚ عشاحي 

 كٙعشي  ٚ كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس سٛسثيٗ -دٕخ ػبخز ٚ عشاحي 
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 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس ٔشغيش دٚس ط٘شاسٛسٞبي-ٔٛسٛس ػبخز ٚ عشاحي  

 كٙعشي ٚ كٙعشي ٘يٕٝ ،ٔميبع دس ٔشغيش دٚس ط٘شاسٛس -ٔٛسٛس ػبخز ٚ عشاحي 

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس لذسر – اِىششٚ٘يه ٞبي ٔجذَ ػبخز ٚ عشاحي  

 كٙعشي ٚ كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس لذسر -اِىششٚ٘يه ٞبئجذَ ػبخز ٚ عشاحي 

 رخياشٜ  سبٔيٗ ٔٙوٛس ثٝ ٞيذسِٚيىي وٛسبٜ اسلبَ ٞبيػيؼشٓ ػبخز ٚ عشاحي ٖ ٝ  ٚ ٌاشدا  اسالا

 خب٘جي خذٔبر

 سّٕجٝ ثشق آثي ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي  ة،

 اي رخيشٜ سّٕجٝ ٞبي ٘يشٌٚبٜ وبسٌيشي ثٝ ػٙدي أىبٖ ٚ عشاحي  ٝ ٜ  ثا  سدذيذدازيش  ٔٙابثع  ٕٞاشا

  اِىششيىي ا٘شطي ؿذٜ سٕبْ ٞضيٙٝ وبٞؾ الشلبدي ٞذف ثب، خٛسؿيذي ٚ ثبدي)ا٘شطي

 يٞاب  ٘يشٌٚبٜ خب٘جي خذٔبر ػٙدي أىبٖ ٚ ٌزاسي اسصؽ  ٝ  ٔٙابثع  حضاٛس  دس اي رخياشٜ  سّٕجا

 ؿجىٝ دبيذاسي ٚ ا٘شطي أٙيز ّٔي، الشلبد ٔٙوش اص سدذيذدزيش

 دسياب  آة ٔٙبثع اص اػشفبدٜ ثب اي رخيشٜ سّٕجٝ يٞب ٘يشٌٚبٜ ػبصي رخيشٜ خذيذ ٞبي سٚؽ اسصيبثي 

 سٛاٖ وٓ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ػبخز ٚ، ويفيز ثذٖٚ ٞبي آة ٚ)

 يػبص ثبسشي ِيشيٛٔ رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 2الذاْ 

 ٞبي ِيشيٛٔي ػبص ثبسشي اخضاي رخيشٜ اِ ، دػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز

 ،ٞبي ثبسشي وبسذي ٔٛاد ا٘ٛاع  ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعييٗ ػبخز  ٖ ُ  ِيشياٛٔي  ياٛ  لبثا

 LFP-NCM-LCO-LTO ؿبسط

 ،دس اػشفبدٜ ٔٛسد اوؼبيذ ٘يىُ ِيشيْٛ وبسذي ٔٛاد  ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعييٗ ػبخز 

 كٙعشي ٘يٕٝ ٚ آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس ِيشيٛٔي يٖٛ ثبسشي

 ٗيٞب ثبسشي آ٘ذي ٔٛاد ا٘ٛاع  ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعيي  ُ ْ  واشثٗ،  ؿابسط  لبثا  ٚ سيشاب٘يٛ

  ٌشازيز

 اػابع  ثاش  ؿابسط  لبثُ ِيشيٛٔي ٞبي ػَّٛ آصٔبيـٍبٞي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ػبخز ٚ آ٘ذي ٔٛاد ػٙشض 

  ؿذٜ سٟيٝ آ٘ذي ٔٛاد

 ؿبسط لبثُ ِيشيٛٔي يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ػذشاسٛسٞبي ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي  

 ؿبسط لبثُ ِيشيٛٔي يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٞبي اِىششِٚيز ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي  

 ؿبسط لبثُ ِيشيٛٔي يٞب ثبسشي اخضاي ػبيش ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي  
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 دس اػشفبدٜ ٔٛسد ؿبسط لبثُ ِيشيٛٔي يٞب ثبسشي ػبخز ٚ عشاحي زٙي دا٘ؾ سذٚيٗ ٚ اوشؼبة 

 ٞب ػبص رخيشٜ

 ٞابي  ثبسشي ثبصيبزز ٔخشّ  ٞبي سٚؽ صيؼشي ٔحيظ ٚ الشلبدي ،زٙي ثشسػي  ْ ٖ  ِيشياٛ  ٚ ياٛ

  ثبصيبزز ثٟيٙٝ ٞبي سٚؽ سعييٗ

 ِيشيٛٔي يٖٛ يٞب ثبسشي ثبصيبزز ثٛٔي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي 

 ِيشيٛٔي يٞب ثبسشي ٔبطَٚ ػبخز ٚ عشاحي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي  

 ِيشيٛٔي ثبسشي ده ػبخز زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي  

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس وشبثي ٚ ٔٙـٛسي اي، اػشٛا٘ٝ ٞبي ػَّٛ ػبخز زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي 

 ػابخشبس  ٚ  ّٕىاشد  حفا   ٘واش  اص ؿاذٜ  ػبخشٝ ٞبي ػَّٛ ٔذر عٛال٘ي آصٔبيـٍبٞي دبيؾ ٚ

 دؿبسط ٚ ؿبسط ثبالي ٞبي ػيىُ سعذاد دس ايٕٙي

 كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس يٖٛ-ِيشيْٛ ػَّٛ ػبخز 

 كٙعشي ٔميبع دس يٖٛ-ِيشيْٛ ػَّٛ ػبخز 

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس ٞٛا -ِيشيْٛ يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٔشخُّ وشثٙي وبسذ ػبخز 

 كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس ٞٛا -ِيشيْٛ يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٔشخُّ وشثٙي وبسذ ػبخز  

 ٞٛا -ِيشيْٛ يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٞبي اِىششِٚيز ػبخز 

 ثبال سٛاٖ ٚ ٞذايز ثب اِىششٚد ؿجىٝ ػبخز 

 ٞٛا ِيشيْٛ ٞبي ػَّٛ سِٛيذ ٚ زٙي دا٘ؾ وؼت 

 ٝػبخز ٚ ٔغبِع BMS وٙششَ، لبثّيز ثب ِيشيْٛ يٖٛ يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد آصٔبيـٍبٞي 

 ،ٔشفبٚر ا٘شطي ظشزيز ٚ سٛاٖ ثب) ٔشٙٛع وبسثشدٞبي خٟز ٔحبزوز ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ

 ا٘ااٛاع ػاابخز ٚ عشاحااي BMS, PCM دس ِيشيااٛٔي يٞااب ثاابسشي ٞاابي دااه دس ٘ياابص ٔااٛسد 

 ،MASTER ٚ ٞب ٔبطَٚ) ػب ز ٍٔبٚار 1 ٞبيػبص رخيشٜ

 ِيشيٛٔي ٞبي ثبسشي ٞبي ده حشاسسي ٔذيشيز ٚ وبسي خٙه يٞب ػيؼشٓ ا٘ٛاع ػبخز ٚ عشاحي 

  ٞبػبص رخيشٜ دس

 ،ِيشيٛٔي يٖٛ ٞبي¬ثبسشي وبسذي ٔٛاد ا٘ٛاع  ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعييٗ ػبخز  ُ  لبثا

 LFP-NCM-LCO-LTO ؿبسط

  سّٕجٝ ثبسشي ِيشيٛٔي ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي ، ة
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 ٍٝٔابٚار  1 ٞبي ٔبطَٚ – ثبال ٔميبع ػبصي رخيشٜ خٟز ِيشيٛٔي يٖٛ يٞب ثبسشي وبسٌيشي ث 

  ػب ز

 ٝػب ز ٍٔبٚار 1 ٞبي ٔبطَٚ -ؿجىٝ دس ِيشيٛٔي يٖٛ ٞبي¬ثبسشي وبسٌيشي ث 

 ٝاص خابسج  ٚ سدذيذدازيش  ٞابي  ا٘اشطي  ٞابي ¬ػيؼشٓ دس ِيشيٛٔي يٖٛ ٞبي¬ثبسشي وبسٌيشي ث 

 ،ػب ز ويّٛٚار 500 ٚ 10،50،100) ؿجىٝ

 ٝػشة اػيذ ديـشزشثبسشي ػبص ¬رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 3الذاْ 

 ٞابي ػاشة اػايذ   ¬ػابص ثابسشي  ¬دػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز اخاضاي رخياشٜ  اِ ، 

 ٝديـشزش

 ٗٔاٛاد  ا٘اٛاع   ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعيي  ٝ  ٔثجاز  اِىشاشٚد  دس اػاشفبدٜ  ٔاٛسد  ديـاشزش

  اػيذ ػشة ٞبي ثبسشي

 ديـشزشٝ اػيذ ػشة يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ػذشاسٛسٞبي ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي  

 خذاوٙٙذٜ ػبخز AGM اػايذ  -ػشة ثبسشي دس اػشفبدٜ خٟز  ٝ   ّٕىاشد  ثشسػاي  ٚ ديـاشزش

  آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس ٞب آٖ

 ٞبي خذاوٙٙذٜ ػبخز AGM اػايذ  ػاشة  ثابسشي  دس وابسثشد  ثشاي  ٝ  دس ثابال  چٍابِي  ديـاشزش

  كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع

 خذاوٙٙذٜ  ّٕىشد آصٔبيـٍبٞي ثشسػي AGM ٚ Gel ػاشة  يٞاب  ثابسشي  خـاىي  وابٞؾ  دس 

 ديـشزشٝ اػيذ

 ٗٔاٛاد  ا٘اٛاع   ّٕىاشد  ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعيي  ٝ  ٔٙفاي  اِىشاشٚد  دس اػاشفبدٜ  ٔاٛسد  ديـاشزش

  اػيذ ػشة يٞب ثبسشي

 وبسبِيؼشي ثبصسشويت آصٔبيـٍبٞي ثشسػي  ٖ ٖ  ٚ ٞياذسٚط  اػايذ  ػاشة  يٞاب  ثابسشي  دس اوؼايظ

  ديـشزشٝ

 اػايذ  ػشة يٞب ثبسشي دس آة سجخيش وبٞؾ ثشاي ٌبص سخّيٝ يٞب ػيؼشٓ ثشسػي  ٝ  دس ديـاشزش

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع

 اػيذ ػشة يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٞبي اِىششِٚيز ٔـخلبٖ سعييٗ ٚ ثشسػي  

 اػيذ ػشة يٞب ثبسشي اخضاي ػبيش ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي  

 دس اػاشفبدٜ  ٔاٛسد  اػايذ  ػاشة  يٞاب  ثابسشي  ػابخز  ٚ عشاحاي  زٙي دا٘ؾ سذٚيٗ ٚ اوشؼبة 

  ٞبػبص رخيشٜ
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 يٞاب  ثبسشي ثبصيبزز ٔخشّ  ٞبي سٚؽ صيؼشي ٔحيظ ٚ الشلبدي ،زٙي ثشسػي  ْ ٖ  ِيشياٛ  ٚ ياٛ

 ثبصيبزز ثٟيٙٝ ٞبي-سٚؽ سعييٗ

 اػيذ ػشة يٞب ثبسشي ثبصيبزز ثٛٔي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي  

 ٔميابع  دس ديـشزشٝ اػيذ -ػشة ثبسشي اِىششٚدٞبي دس اػشفبدٜ خٟز ػشة آِيبطٞبي ػبخز 

 آصٔبيـٍبٞي

 اػايذ  ػاشة  ثابسشي  ٞابي  اِىشاشٚد  دس وابسثشد  ثشاي ػشة آِيبطٞبي  ّٕىشد ثشسػي ٚ ػبخز 

 كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس ثبال ا٘شطي چٍبِي ٚ سٛاٖ ديـشزشٝ

 آِٛدٌي وٕششيٗ ثب كٙعشي ٔميبع دس ديـشزشٝ اػيذ ػشة يٞب ثبسشي ثبصيبزز 

 ٔميبع دس ديـشزشٝ اػيذ ػشة يٞب ثبسشي ػٍٙيٗ زّضار ثبصيبزز  ٝ ٗ  ثاب  كاٙعشي  ٘يٕا  وٕشاشي

 ثبصيبزز حذاوثش ٚ آاليٙذٌي

 سدذيذدازيش  ٞابي  ا٘اشطي  ػابصي  رخياشٜ  دس ديـشزشٝ اػيذي -ػشة ثبسشي دشٚسٛسبيخ ػبخز ٚ 

 ؿجىٝ اص خبسج

 ازاضايؾ  دس وٕاه  ثٝ لبدس ثبال ا٘شطي وشثٙي اِىششٚدٞبي ػبخز ثٛٔي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي 

 وشثٗ-ػشة يٞب ثبسشي ا٘شطي دا٘ؼيشٝ

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس وشثٗ – ػشة يٞب ثبسشي ػبخز ثٛٔي زٙي دا٘ؾ ثٝ دػشيبثي ٚ  ٝ  ٘يٕا

 زشآيٙذ ػبصي ثٟيٙٝ ٚ كٙعشي

 ٝثاب  ديـشزشٝ اػيذ ػشة يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد آصٔبيـٍبٞي ٔب٘يشٛسيًٙ ػبخز ٚ ٔغبِع 

ٖ  ثاب ) ٔشٙاٛع  وبسثشدٞبي خٟز ٔحبزوز ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ وٙششَ، لبثّيز  ا٘اشطي  ظشزياز  ٚ ساٛا

 ،ٔشفبٚر

 ٗٔاٛاد  ا٘اٛاع   ّٕىشد ثشسػي ٚ ٔـخلبر سعيي  ٝ  ٔثجاز  اِىشاشٚد  دس اػاشفبدٜ  ٔاٛسد  ديـاشزش

  اػيذ ػشة يٞب ثبسشي

 ديـشزشٝ اػيذ ػشة يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد ػذشاسٛسٞبي ٔـخلبر سعييٗ ٚ ثشسػي 

 ي ػشة اػيذ ديـشزشٝٞب ثبسشيسّٕجٝ  ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي ، ة

 ٝؿجىٝ ويفيز ثٟجٛد ٚ زشوب٘غ سٙويٓ دس اػشفبدٜ خٟز اػيذي -ػشة ٞبي ثبسشي وبسٌيشي ث 

 دبيّٛر ٔميبع دس

 ٝػب ز ٚار ٍٔب 1 ٞبي ٔبطَٚ ؿجىٝ دس ديـشزشٝ اػيذ-ػشة يٞب ثبسشي وبسٌيشي ث  
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 ٝاص خابسج  ٚ سدذيذدازيش  يٞب ا٘شطي يٞب ػيؼشٓ دس ديـشزشٝ اػيذ-ػشة يٞب ثبسشي وبسٌيشي ث 

 ،ػب ز ٚار ويّٛ 500 ٚ 100،،50 ،10)ؿجىٝ

 يػبص  ثبسشي خشيب٘¬رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 4الذاْ 

 ي خشيب٘يٞب ثبسشي ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز اخضاي اِ ، 

 ويّٛٚار5ٞبي ثبسشي خشيب٘ي ثب ظشزيز  ظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي ٚ ػبخز اػشهسؼّ. 1دػشٝ 

 دس خشياب٘ي  ثابسشي  دس اػشفبدٜ ٔٛسد وشثٙي دبيٝ ٞبدي دٚلغجي اِىششٚدٞبي ػبخز ٚ عشاحي 

 ،ٚار 100) آصٔبيـٍبٞي ٔميبع

 دس خشياب٘ي  ثابسشي  دس اػشفبدٜ ٔٛسد وشثٙي دبيٝ ٞبدي دٚلغجي اِىششٚدٞبي ػبخز ٚ عشاحي 

 ،ويّٛٚار5) كٙعشي ٚ كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع

 ٔميبع دس خشيب٘ي يٞب ثبسشي دس اػشه داخُ دس خشيبٖ وٙٙذٜ سٛصيع اخضاي ػبخز ٚ عشاحي 

 ،ٚار 100) آصٔبيـٍبٞي

 ٔميابع  دس خشيب٘ي يٞب ثبسشي دس اػشه داخُ دس خشيبٖ وٙٙذٜ سٛصيع اخضاي ػبخز ٚ عشاحي 

 ،ويّٛٚار5) كٙعشي ٚ كٙعشي ٘يٕٝ

 آصٔبيـٍبٞي ٔميبع دس خشٚخي سٛاٖ ثٟيٙٝ ثب ٚا٘بديٛٔي خشيب٘ي ثبسشي اػشه ٔٛ٘شبط ٚ ػبخز 

 كٙعشي ٘يٕٝ ٔميبع دس خشٚخي سٛاٖ ثٟيٙٝ ثب ٚا٘بديٛٔي خشيب٘ي ثبسشي اػشه ٔٛ٘شبط ٚ ػبخز 

 كٙعشي ٚ

 ويّٛٚار 500سؼّظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي ٚ ػبخز ٚ سِٛيذ اِىششِٚيز سب ظشزيز . 2دػشٝ 

 ي خشياب٘ي دس ٔميابع   ٞاب  ثابسشي ٞابي ٔاٛسد اػاشفبدٜ دس     عشاحي ٚ ػبخز ٚ سٟيٝ اِىششِٚيز

 ٚار، 100آصٔبيـٍبٞي )

 ي خشياب٘ي دس ٔميابع   ٞاب  ثابسشي ٞابي ٔاٛسد اػاشفبدٜ دس     عشاحي ٚ ػبخز ٚ سٟيٝ اِىششِٚيز

 ويّٛٚار،5كٙعشي ٚ كٙعشي ) ٘يٕٝ

ي خشيب٘ي ٔاٛسد  ٞب ثبسشيسؼّظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي ٚ ػبخز ػيؼشٓ وٙششَ ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ . 3دػشٝ 

 اػشفبدٜ دس وبسثشدٞبي ثٟيٙٝ ٌضيٙؾ ؿذٜ

 ٝػبخز ٚ ٔغبِع BMS وٙشاشَ،  لبثّياز  ثاب  خشياب٘ي  يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد آصٔبيـٍبٞي 

 ،ٔشفبٚر ا٘شطي ظشزيز ٚ سٛاٖ ثب) ٔشٙٛع وبسثشدٞبي خٟز ٔحبزوز ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ

 ثاب  خشياب٘ي  ثابسشي  اػاشه  دس ٞب آٖ ديٙبٔيىي ػبصي ؿجيٝ ٚ خشيب٘ي ثٟيٙٝ زشآيٙذٞبي عشاحي 

 ٔخشّ  ٞبي سٛاٖ
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 ٝػبخز ٚ ٔغبِع BMS وٙشاشَ،  لبثّياز  ثاب  خشياب٘ي  يٞب ثبسشي دس اػشفبدٜ ٔٛسد آصٔبيـٍبٞي 

 ،ٔشفبٚر ا٘شطي ظشزيز ٚ سٛاٖ ثب) ٔشٙٛع وبسثشدٞبي خٟز ٔحبزوز ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ

 سّٕجٝ ثبسشي خشيب٘ي ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي ، ة

 ٝسعييٗ ٚ ثبال ٔميبع دس خشيب٘ي ٞبي ثبسشي وبسٌيشي ثٝ ٔذَ عشاحي ٚ ػٙدي دشب٘ؼيُ ٚ ٔغبِع 

 ؿجىٝ ثب ا٘شٍشاػيٖٛ ٚ وٙششِي ػيؼشٓ ٍٟ٘ذاسي، ؿشايظ

 ٝثب ا٘شطي سجبدَ أىبٖ ثب ا٘شطي ػبصي رخيشٜ ٔٙوٛس ثٝ خشيب٘ي يٞب ثبسشي وبسٌيشي ث  ٝ  دس ؿاجى

 دبيّٛر ٔميبع

 ٝثب ا٘شطي سجبدَ أىبٖ ثب ا٘شطي ػبصي رخيشٜ ٔٙوٛس ثٝ خشيب٘ي يٞب ثبسشي وبسٌيشي ث  ٝ  دس ؿاجى

 ايٕٙي ٚ زٙي ٔالحوبر ثب كٙعشي ٔميبع

 ٝػيؼشٓ ٍٟ٘ذاسي، ؿشايظ ثبال، ٔميبع دس خشيب٘ي يٞب ثبسشي وبسٌيشي ثٝ ٔذَ عشاحي ٚ ٔغبِع 

 ؿجىٝ اص خبسج دزيش سدذيذ ا٘شٍشاػيٖٛ ٚ وٙششِي

 ٝسدذيذدازيش  ا٘شطي سجبدَ أىبٖ ثب ا٘شطي ػبصي رخيشٜ ٔٙوٛس ثٝ خشيب٘ي ٞبي ثبسشي وبسٌيشيث 

 دبيّٛر ٔميبع دس ؿجىٝ اص خبسج

 ٝسدذيذدازيش  ا٘شطي سجبدَ أىبٖ ثب ا٘شطي ػبصي رخيشٜ ٔٙوٛس ثٝ خشيب٘ي ٞبي ثبسشي وبسٌيشي ث 

 ايٕٙي ٚ زٙي ٔالحوبر ثب كٙعشي ٔميبع دس ؿجىٝ اص خبسج

ثشخبصٖ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػات  ػبص ارخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 5الذاْ 

 يٞبي خبسخ ٕٞىبسي

 اثشخبصٖ ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز اخضاي اِ ، 

 َٛٔؼئ وبسٌشٜٚ سٛػظ سٛاٖ ا٘شطي چبسر اػبع ثش اثشخبصٖ ٘ٛع ثٟششيٗ سعييٗ ؿٙبػبيي 

 ٞب اثشخبصٖ دس وبسثشد خٟز ثبال ٚيظٜ ػغح ثب اِىششٚدي ٔٛاد ػبخز  

 ٘يششياذٞب، /زّضي اوؼيذٞبي) ٘ٛيٗ اِىششٚدي ٔٛاد سٛػعٝ ٚ ػبخز  ٝ ٛ  وشثٙاي،  ٞابي  ٘بِِ٘ٛٛا  ٘اب٘

 ٚ ٔخشّا   ٞابدي  دّيٕشٞابي  وشثٙاي،  ٞابي  طَ وبسثياذٞب،  اص ؿاذٜ  ٔـشك وشثٗ ٌشازٗ، اِيبف،

 ٞب اثشخبصٖ دس، ٞب آٖ ٞبي وبٔذٛصيز

 دس اػشفبدٜ خٟز ٞب خبصٖاثش سٛػعٝ ٚ ػبخز عشاحي، ػٙدي، أىبٖ ثشسػي UPS ٞب 

 ٞيجشيذي يٞب خبصٖ سٛػعٝ ٚ ػبخز عشاحي، ػٙدي، أىبٖ ثشسػي  

 ٔٙبػات  ٞابي ¬سٚؽ وابسٌيشي  ثٝ سٛػظ دبييٗ سٛاٖ ثب اثشخبصٖ ػبخز ٚ زٙي دا٘ؾ ؿٙبػبيي 

 خبسخي ٞبي ٕٞىبسي
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 ليٕاز  ٚ  ّٕىاشد  ثاش  ٔاٛثش  خذياذ  ٞابي  ٔبطَٚ ػبخز  ٖ ٝ  اثشخابص  ٔٙبػات  سٚؽ وابسٌيشي  ثا

 خبسخي ٞبي ٕٞىبسي

 اثشخبصٖ ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي ، ة

 ٝي ا٘شطي دس ٔميبع كٙعشيػبص رخيشٜثٝ ٔٙوٛس  ٞب خبصٖٚ سٛػعٝ اثش وبسٌيشي ث 

 ٝي ا٘شطي دس كٙعز ثشقػبص رخيشٜثٝ ٔٙوٛس  ٞب خبصٖٚ سٛػعٝ اثش وبسٌيشي ث 

اليٛيُ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػت ػبص ز¬رخيشٜ وبسٌيشي ثٝػبخز ٚ  ،سؼّظ ثٝ دا٘ؾ زٙي عشاحي، 6الذاْ 

 جٞبي خبس ٕٞىبسي

 زاليٛيُ ػبص دػشيبثي ثٝ دا٘ؾ زٙي ثٛٔي عشاحي ٚ ػبخز اخضاي رخيشٜاِ ، 

 ٝاِىششيىاي  ٞبي ٔبؿيٗ ػبخز ٚ عشاحي ،ٔغبِع  ُ ٝ  ثاب  ٞاب  زاليٛيا  ٔٙبػات  سٚؽ وابسٌيشي  ثا

 خبسخي ٞبي ٕٞىبسي

 ،ٝٞابي  ٕٞىابسي  ٔٙبػات  سٚؽ وبسٌيشي ثٝ ثب ٔغٙبعيؼي ٞبي يبسبلبٖ ػبخز ٚ عشاحي ٔغبِع 

 خبسخي

 ،ٝخبسخي ٞبي ٕٞىبسي ٔٙبػت سٚؽ وبسٌيشي ثٝ ثب زاليٛيُ سٚسٛس ػبخز ٚ عشاحي ٔغبِع  

 ،ٝثاب  ثذ٘ٝ ٚ ءخال ػيؼشٓ ػبخز ٚ عشاحي ٔغبِع  ٝ  ٞابي  ٕٞىابسي  ٔٙبػات  سٚؽ وابسٌيشي  ثا

  خبسخي

 ،ٝعشاحاي  ٔغبِع ٚ  ٝ ٓ  ػابخز  ٚ ػابصي  ؿاجي  ٚ حفبظاز  وٙشاشَ،  ايٙاٛسسش،  يىؼٛػابص،  ػيؼاش

 خبسخي ٞبي ٕٞىبسي ٔٙبػت سٚؽ وبسٌيشي ثٝ ثب ٔٛ٘يشٛسيًٙ

 ،ٝثب ٔدٕٛ ٝ خشٔي ثبال٘غ سٟيٝ ٚ عشاحي ٔغبِع  ٝ  ٞابي  ٕٞىابسي  ٔٙبػات  سٚؽ وابسٌيشي  ثا

 خبسخي

 زاليٛيُ ػبص رخيشٜدػشيبثي ثٝ سٛػعٝ وبسثشدي ، ة

 ٝي ا٘شطي دس ٔميبع كٙعشيػبص رخيشٜٚ سٛػعٝ زاليٛيُ ٞب ثٝ ٔٙوٛس  وبسٌيشي ث 

 ٝي ا٘شطي دس كٙعز ثشقػبص رخيشٜٚ سٛػعٝ زاليٛيُ ٞب ثٝ ٔٙوٛس  وبسٌيشي ث 
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 سازهاي انرژي طراحي، ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهراه(  )نقشه نگاشت ره

 آثي-ػبص سّٕجٝ ثشق رخيشٜ وبسٌيشي ثٝعشاحي، ػبخز ٚ ٙبٚسي ز سٛػعٝ ساٜ ٘مـٝ
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 ٞبي ِيشيٛٔي ػبص ثبسشي رخيشٜ وبسٌيشي ثٝعشاحي، ػبخز ٚ   ساٜ سٛػعٝ زٙبٚسي ٘مـٝ
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 ثبسشي ػشة اػيذ ديـشزشٝ  وبسٌيشي ثٝعشاحي، ػبخز ٚ  ساٜ سٛػعٝ زٙبٚسي ٘مـٝ
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 ٞبي خشيب٘ي ثبسشي وبسٌيشي ثٝٚ عشاحي، ػبخز ساٜ سٛػعٝ زٙبٚسي  ٘مـٝ
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 اثشخبصٖ وبسٌيشي ثٝعشاحي، ػبخز ٚ ساٜ سٛػعٝ زٙبٚسي  ٘مـٝ
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 اثشخبصٖ وبسٌيشي ثٝعشاحي، ػبخز ٚ  ساٜ سٛػعٝ زٙبٚسي ٘مـٝ
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ثاش   يدس كاٙعز ثاشق )ٔجشٙا   ٞبي ا٘شطي اِىششيىي ػبص رخيشٜ يٞب يزٙبٚس يسٛػعٝ ٘وبْ ٘ٛآٚسساٜ  ٘مـٝ

 .،يشزٙيالذأبر غ

 

 


